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رقم الصفحةعنوان المشروعم

16ارتفاع ضغط الدم غير املنضبط و عوامله لدى مرضى السكري من النوع 2 في الرياض، اململكة العربية السعودية1

16دراسة مدى تأثير التمارين الهوائية على الكفاءة الصحية و وظائف التنفس للمدخنني من الشباب2

التحقق من تأثير استخدام املبكر للعجلة الهوائية املربوطة بالسرير على االنشطة الوظيفيه, التعافي, واخلروج من املستشفى عند 3
مرضى عمليات القلب املفتوح باملقارنة مع العالج الطبيعي الروتيني

17

18متالزمة الوهن عند كبار السن في مدينة اخلرج: دراسة فحص املقاييس4

19حتديد الوزن املثالي في متارين املقاومة بإستخدام نسبة من وزن اجلسم5

19تقييم نشاط وفعالية مضادات األكسدة ومضادات السرطان املوجودة في مستخلص متور العجوة والبرني ضد خاليا سرطان الرئة6

20التأثير الوقائي للكيرسيتني من ضعف القدرات اإلدراكية بسبب دواء السيسبالتني7

21احلد من االضرار اجلانبية املصاحبة لدواء السيسبالتني باستخدام الكورسيتني8

21ضبط اجلرعة االشعاعية لفحوصات االشعة املقطعية لالطفال للتنبؤ مبخاطر السرطان9

22تطبيق مفهوم اجلودة حسب التصميم )QbD( للتصميم وضبط أقراص سريعة الذوبان بالفم باستخدام تقنية الرش املعلق10

23العالقة بني نتائج التحليل الشامل والنتائج التجريبية في اجلسم احلي من آثاردواء لوفيكسيدين من وجهة نظر الدوائية11

23اختراع مركبات مشتقة من االدامانتانون كمضادات للسرطان12

23استكشاف مساهمة وفعالية دوبيلوماب في الربو: البحث والتحليل ميتا13

24دراسه جتريبية عن مدى انتشار امرض الشرايني الطرفية بني املتعلمني.14

25دراسة طرق تدريس مادة إدارة االدوية في كليات الصيدلة في الواليات املتحدة15

25موثوقية ومصداقية أداة قياس جودة احلياة اخلاصة مبرضى احتكاك املفاصل لالستخدام على املرضى العرب16

26التصنيع الدقيق حلساس جهدي جديد لعقار امليتفورمني مبني على رقيقة الشاشة املطبوعة املعدلة17

26تطوير وتوصيف اجلرعات الصلبة َمَعِديَّة االنحباس املصنعة عبر طرق حديثه18

27حالة 25 هيدروكسى فيتامني د وارتباطه بشدة الربو لدى االطفال السعوديني فى مدينة اخلرج19

دراسة مقارنة الفرق بني العادات الغذائية ومستوى املعيشة ومنط احلياة بني طالبات جامعة ام القرى وطالبات جامعة االمير 20
سطام بن عبد العزيز

28

مقارنة بني درجتني مختلفتني من تقييد تدفق الدم مع متارين التقوية منخفضة املقاومة على قوة وحجم العضلة األمامية رباعية 21
الرؤوس في املرضى الذين يعانون من خشونة مفصل الركبة

28

29تطبيق التصميم الشبكي البسيط لدراسة تأثير متغيرات الصياغة على خصائص اجلودة احلرجة لألقراص سريعة التفكك بالفم22

29منط احلياة املرتبط باالصابة باالمراض غير املعدية بني طالب اجلامعة : املعرفة ، املمارسات وعوامل اخلطر املرتبطة بها23

31الكشف املبكر عن سرطان الثدي باستخدام تقنية املعاوقة احليوية الكهربائية24

تطوير منهجية جديدة بنظام تقنيات األوميكس )اجلينوم وامليتاجينوم وهندسة البروتينات( لتصميم وإنتاج إنزميات لها نشاط ضد 25
املمرضات البشرية متعددة املقاومة للمضادات احليوية.

31

32مراقبة القلب الذكية ملرضى األمراض القلبية الوعائية الذين يعيشون وحدهم26

33تأثير قدرة القلب والتنفس على االداء األكادميي لدى الطالبات بالكليات الصحية في جامعة سطام بن عبد العزيز27

ملخصات البحوث الصحية



رقم الصفحةعنوان المشروعم

35إستخدام التعلم املتعمق و الكلمات املتضمنة و التنقيب على البيانات النصية لتحسني عمليات إتخاذ القرار للمنشئات1

التحليل االحصائي لالختبارات لتحديد اجلودة والتحقق من صحة أسئلة االختيار من متعدد )مكس( من تقييم لبعض املقررات في 2
جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

35

الستفادة املثلى من استخراج الطاقة القصوى لنظام حتويل طاقة الرياح املتصل بشبكة الكهرباء باستخدام التحكم األمثل ذو 3
السطح الديناميكي القائم على شبكة إملان العصبية ذات التنظيم الذاتي باملويجات العكسية املتكررة

36

37آلية جديدة جلدولة املهام ألنظمة احلوسبة السحابية4

37تطوير صناعة الطوب احلراري باستخدام الطني وبقايا اخلشب5

38تثمني رمال الصحراء لصناعة قوالب صلبة وضخمة للحماية من التصحر6

38منوذج الوسيطة قابلية التشغيل البيني لتصدير البيانات بشكل آمن عبر السحابة7

39استخدام املركبات النانوية كعالج بديل لالصابات التنفسية الناجمة عن البكتيريا املقاومة لألدوية في اململكة العربية السعودية8

39حصاد الطاقة ونقلها الالسلكي بإستخدام هوائيات املتاسيرفس املرنة9

40التعرف ودراسة خصائص امليكروبات احمللله للجنوسليلوز النبات في اململكة العربية السعودية10

40سالسل إمداد الطاقة الكهربائية املتكاملة متعددة األهداف للقرارات اإلستراتيجية والتشغيلية11

الكشف املناعي والتوصيف اجلزيئي لطفيليات اجليارديا Giardia spp والكريبتوسبوريديوم pryptosporidium spp في 12
بعض موارد املياه مبنطفة الرياض ,اململكة العربية السعودية باستخدام الطرق املناعية واجلزيئية

41

41حتليل البحوث املتعلقة بإدارة التشييد مقارنة باحتياجات املؤسسات العامة واخلاصة في صناعة التشييد في اململكة العربية السعودية13

42استخدام التكنولوجيا احلديثة في انترنت االشياء14

15)A-TIG( 42دراسة أداء فوالذ غير قابل للصدأ املزدوج امللحوم بالقوس الكهربي النشط

42تصميم نظام مربوط للشبكة الكهربائية مكون من خاليا كهروضوئية و مخزنات طاقة كهربائية16

43حول بعض األفاق اجلديدة اخلاصة بديناميكيات التفاعل و االنتشار فى النماذج احليوية احلديثة17

43استخدام مواد طبيعية )خليط الرمل- طني انتفاخي( كبطانة فعالة حلجز املياه على أساس املناهج التجريبية والعددية18

44أزالة الزئبق بفعالية من احملاليل املائية بأستخدام أطار عضوي معدني19

20L 316 44دراسة الشروخ أثناء التجمد لسبائك احلديد املقاومة للصدأ

45إنتاج مواد ممتز ّة فعالة من الكربون والطني إلزالة امللوثات ) املواد التي تؤثر على الغدد الصماء ( من املياه21

45حتضير امليثانول عند درجة حرارة منخفضة بواسطة هدرجة ثاني أكسيد الكربون إلى امليثان22

46وعود احلوسبة حافة في قضايا أمن إنترنت األشياء23

46تخليق مركبات حلقية غير متجانسة احللقة جديدة كعوامل مضاده للسرطان: دراسه االلتحام اجلزيئي والسميه اخللويه24

ملخصات البحوث التطبيقية

رقم الصفحةعنوان المشروعم

25)ACIIS( 47مجموعة بحثية للذكاء االصطناعي املتقدم واألنظمة ذكية

47مجموعة الفيزياء الالخطية التطبيقية26

48التكيف مع اإلجهاد البيئي فيما يتعلق بهرمونات النمو النباتي والتكنولوجيا احليوية27

48نظام فعال وآمن للرعاية الصحية عن بعد باستخدام تقنية إنترنت األشياء28

49تصميم دائرة قراءة سيموس مخصصة ملستشعر مقياس نامس29

50تصميم وتنفيذ هندسة التحكم عن بعد لروبوتات اعادة التاهيل30

50حل معادالت ميكانيكا الكم باستخدام طرق التفاضل و التكامل الكسرية31

تصميم معماري جديد للحوسبة الضبابية )Fog Computing( لتسهيل إنترنت األشياء )IoT( خلدمات البيانات الضخمة في 32
عصر اجليل اخلامس

50

51اختيار متعاون موفر للطاقة في شبكات االستشعار الالسلكية حتت األرض باستخدام تقنيات التعلم اآللي33

51طرق  منذجة تفاعل الهياكل مع التربة34

52استخدام طريقة العناصر املستمرة في الهياكل املكونة من املواد املتدرجة وظيفيا35

36)IIoT( 52الذكاء االصطناعي املستمر القائم علي التصميم املشترك اإلطار األمني لإلنترنت الصناعي لألشياء

53منهج جديد لتحسني ميزات أجهزة اجلوال القادمة للجيل اخلامس37

53حتسني خصائص الترب الرملية باستخدام تقنية ترسيب الكربونات الناجتة من اإلنزميات38

54ثنائي اريديوم معدن حلقي مجسرة بي اوكساميداتو و هيدرازايد: معقدات حتضير، خصائص فيزياضوئية و تطبيقاتها االلكترونات الضوئية39

54التحكم التعاوني متعدد الوكالء لألنظمة الروبوتية باستخدام التعليم العميق40

نحو االستخراج التلقائي خلصائص تصنيف النباتات املعرفة من قبل علماء النباتات من خالل حتليل طبقات الشبكة العصبية 41
التالفيفية للصور

55

55تعريف مورثات االستجابة للضغوط البيئية وأمناط تعبيرها في نبات الُدُخن احمللي في اململكة العربية السعودية42

56تصنيع و تشخيص مواد مركبة الغراض هندسة انسجة العظم43

56دراسة طرق التقريب في فراغات باناخ املعممة44

57تأثير معلمات البالزما على األغشية الرقيقة من البوليميد لألجهزة اإللكترونية القابلة لالرتداء45

57استخدام طريقة العناصر املستمرة في تفاعل املوائع مع الهياكل46

58موثوقية نظام عام جديد باستخدام منوذج ماركوف الغير متجانس مبكافأة و حتت د من مستويات االنحدار47

58إنتاج الهيدروجني بواسطة التكسير احلفزي للميثان بإستخدام حافز مدعوم على رماد اخلشب48



رقم الصفحةعنوان المشروعم

72استخدام استراجتيات ما وراء املعرفة لتدريس املفردات ذات املعاني املتعددة للصم وضعاف السمع1

72تدريس الكلمات ذات املعاني املتعددة للطالب ضعاف السمع في الصف الرابع ابتدائي في اململكة العربية السعودية2

73الدافعية األكادميية الذاتية وعالقتها مبهارات التفكير الرياض ي لدى طالب املرحلة الثانوية3

73البعد املقصدي وأثره في أحكام اجلنايات عند اإلمام أحمد4

74تأثير احلروف احللقية »ح، خ، ه« على حروف العلة في اللهجة السعودية5

74االنزياح التركيبي في شعر ابن الطثرية التقدمي والتأخير أمنوذجا6

75حق احملبوس تعسفيا جراء حبسه دون مسوغ نظامي7

75اجتاهات القادة الصم السعوديني نحو الترجمة ومترجمي لغة االشارة السعودية8

76دراسة استراتيجيات الفهم القرائي املستخدمة من قبل معلمني للطالب والطالبات الصم وضعاف السمع في الصفوف االبتدائية السعودية9

76سياسة عثمان بن عفان رض ي الله عنه الشرعية في مواجهة اخلارجني عليه10

77التسلسل اإلفتتاحي للهواتف احملمولة والعبارات الروتينية في اللغة العربية عند السعوديني11

77االنتماء واالختالف دراسة سوسيولوجية ثقافية في)رملة تغسل املاء( للشاعر حيدر العبدالله12

78القواعد والضوابط الفقهية عند قضاة وزارة العدل في قضايا البيوع13

78ابن طفيل األندلسي دراسة عقدية14

79املنافسات األدبية احلديثة وأثرها على ازدهار األدب15

79احلوثيون وخطرهم على املجتمع16

79دور اجلامعة في التربية الوقائية من األفكار اإلحلادية17

79الترفيه في العصر احلديث دراسة حديثية موضوعية18

80حتقيق مثنى املنشي19

80التطرف الفكري العوامل واستراتيجيات العالج من وجهة نظر طالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز20

81الكتابة اإلجنليزية االكادميية على املستوى اجلامعي باململكة العربية السعودية: ماذا يجب ان نعرف؟21

81قراءات الضحاك بن مزاحم في القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي22

81دور متكني املرأة السعودية في تعزيز املسؤولية اإلجتماعية في ضوء رؤية 232030

التنمر االلكتروني وعالقته باألمن  الفكري واألمن  النفسي في ضوء بعض املتغيرات الدميغرافية لدى طلبة جامعة األمير سطام 24
بن عبد العزيز -اململكة العربية السعودية

82

83التدخني بني طالب املدارس في محافظة األفالج األسباب وطرق املكافحة25

ملخصات البحوث االنسانية

رقم الصفحةعنوان المشروعم

59شبكات لالسلكية بدون طيار لتطبيقات السالمة العامة في اململكة العربية السعودية49

59دمج وحدة حتكم اختبار الذاكرة الذكية فى النظام على رقاقة ألجهزة إنترنت األشياء50

60بعض خصائص التبعية التفاضلية والتحكمية التفاضلية من الرتبة الثالثة لفصول معينة من الدوال امليرومورفية51

60إستراتيجية فعالة إلدارة الطاقة لنظام قوى كهربية هجني من خاليا الوقود / املكثفات الفائقه / بطاريات التخزين52

53TiO2 61نحو خاليا شمسية جديدة من الهجني العضوي الغير عضوي: تأثير ثاني أكسيد التيتانيوم

61التعليم اجلامعي ومكافحة االنتحال: اخلدمات اخللفية لتجنب االنتحال54

62تاثير احلرارة املتابينة على احلمل الطبيعى الهيدرومغناطيسى ملائع نانو ينساب فوق سطح عامودى55

62النقاط الناعمة واقتراناها56

تخريط وتقييم احلجر اجليري كمادة خام في صناعة االسمنت باستخدام صور األقمار الصناعية في املنطقة 57
بني ) اخلرج – الرياض( - اململكة العربية السعودية

62

63شبكات جهاز إلي جهاز ميليمتريه فعالة لتطبيقات اجليل اخلامس املستقبلية58

64املتباينات والتطبيقات اخلاصة مبؤثرات حساب التفاضل والتكامل املعمم ذو الرتبة الكسرية59

601_1F 2_2 وF 64حول تعميم كومر من النوع الثاني

64نظريات نقاط االلتقاء وتطبيقاتها في حل املعادالت غير اخلطية باستعمال طرق ترابطية جديدة61

65نظام تشفير هجني جديد يدمج راسما داليا فوضويا ذا سلوك ديناميكى شديد التعقيد مع املنحنيات اإلهليجية62

65صوره جديده وعامه وصريحه لطرق شبيه-تايلور   ذات اخلطوة الواحدة حلل انظمة املعادالت التفاضلية اجلاسرة63

65صيغة معدلة لتعيني معامل االنكسار املزدوج ثالثي األبعاد لأللياف باستخدام طريقة subfringe لتحليل الصور64

66التعرف على قزحية العني لألمن الذكي65

66دراسة حلول تقريبية ملسألة متنامية تكاملية تفاضلية مبشتقات جزئية كسرية بشروط مجهولة على احلافة66

67التقييم التلقائي للجرائم باستخدام قواعد البيانات باللهجات احمللية67

67النمذجة والتحكم في نظام تطهير املياه بواسطة األشعة فوق البنفسجية68

68مجموعة بيانات مختصرة خلوارزميات استخراج اجلذور للغة العربية69

69تطوير وتصميم نظام على شريحة متقدم ومتعدد االستعماالت70
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ارتفاع ضغط الــدم غير املنضبط و عوامله لدى مرض ى 
السكري من النوع 2 في الرياض، اململكة العربية السعودية
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ملخص البحث

مقدمة و أهداف الدراسة
املرضــى الذين يعانون من ارتفــاع ضغط الدم غير املنضبط يتعرضون خلطر 
أكبــر ألمــراض القلب واألوعية الدموية في املرضــى الذين يعانون من مرض 
الســكري من النوع 2. ومع ذلك، ال توجد دراســات ركزت على إرتفاع ضغط 
الــدم الغيــر منضبط وعوامل اخلطــر املرتبطة به في املرضــى الذين يعانون 
مــن مرض الســكري مــن النوع 2 والتي قــد تعوق اجلهــود املبذولة للحد من 
اإلعتــالل والوفيات املرتبطة بأمراض القلب واألوعية الدموية. ســوف تبحث 
هذه الدراســة مدى إنتشــار وعوامــل ارتفاع ضغط الدم الغيــر منضبط بني 

مرضى السكري من النوع 2.

أساليب الدراسة
سيتم إجراء دراسة مستعرضة على 384 مريضا من مرضى السكري من النوع 
2 في مستشــفى اخلرج العسكري.ســوف يتم جمع بيانــات املرضى، واألدوية 
املستخدمة املضادة إلرتفاع ضغط الدم و البيانات اإلكلينكية األخرى من خالل 
املقابالت و ســجالت املرضى الطبية. ســوف يعرف إرتفــاع ضغط الدم غير 
املنضبط باحلالة التي يكون فيها ضغط الدم اإلنقباضي أكبر من أو يســاوي 
 .mmHg  80 وضغط الدم اإلنبســاطي أكبر من أو يســاوي mmHg 130
ســيتم إســتخدام عدة حتاليل إحصائية لتحديد العوامل الهامة لضغط الدم 

غير املنضبط لدى هؤالء املرضى.

Abstract 
Background and objectives
Patients, with uncontrolled hypertension, are subjected to 
a higher risk of getting cardiovascular events in patients 
with type 2 diabetes mullites (T2DM) as compared to those 

non-diabetics. However, there are no studies which focused 
on the uncontrolled hypertension and its associated risk 
factors through patients with T2DM and may undermine 
the efforts to reduce the morbidity and mortality associated 
with cardiovascular diseases. This paper will examine the 
prevalence and determinants of uncontrolled hypertension 
among patients diagnosed with T2DM.

Methods 
A cross-sectional study will be carried out on 384 type 2 
diabetics in Al-Kharj Military Hospital. Patients data, blood 
pressure (BP), anti-hypertensive drug use and other clinical 
data will be captured through patient interviews and medical 
records. Uncontrolled hypertension will be defined as systolic 
BP greater than or equal to 130mmHg and diastolic BP greater 
than or equal to 80mmHg. Multivariate logistic regression 
will be used for the analysis to identify the significant 
determinants of uncontrolled hypertension in those patients.

دراسة مدى تأثير التمارين الهوائية على الكفاءة 
الصحية و وظائف التنفس للمدخنني من الشباب
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Health-Related Quality of Life and Lung 
Functions in Young Adult Smokers

9331/03/2018
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ملخص البحث
تدخني الســجائر وعواقبها الصحية ميثل واحدة من مشــاكل الصحة العامة 
األكثــر خطورة وميثل حتديا صحيا هاما في جميع أنحاء العالم. تعد اململكة 
العربية الســعودية في املرتبة الثامنة اآلن في العالم من حيث استهالك التبغ 
والذي يضر كل أعضاء و أجهزة اجلسم، وأهم األمراض التي يسببها التدخني 
اضطرابات اجلهاز التنفسي و االضطرابات الوظيفية بالشريان التاجي بالقلب 
والســكتة الدماغية ومجموعة كبيرة من أنواع الســرطان. ممارســة الرياضة 
وزيادة النشــاط البدني قد يســاعد في تقليل الرغبة الشــديدة في التدخني، 
وتقليل التغيرات السلبية في املزاج، وتقليل أعراض االنسحاب كعامل مساعد 
فــي اإلقالع عن التدخني. ومع ذلك ال يوجد أدلة كافية لبعض أنواع التمارين 
الرياضيــة البدنية باإلضافة إلى نقص البيانات الفعلية ملنع عواقب املشــاكل 

الصحية لدى املدخنني.

تصميم: دراسة محكمة عشوائية

مــكان البحث: العيادة اخلارجية بقســم العالج الطبيعــي، كلية العلوم الطبية 
التطبيقيــة، جامعــة األمير ســطام بن عبــد العزيز، اخلرج، اململكــة العربية 

السعودية.

طرق البحث: ســيتم جمع عينات الدراســة من خالل وسائل االعالن بكليات 
اجلامعة، و سيتضمن البحث ستني طالباً )طالب جامعة( الذين يدخنون أكثر 
من عامني متتاليني ، وســيتم تقســيمهم إلى ثالثة مجموعــات؛ كل مجموعة 
تتكــون من 20 طالباً. املجموعة األولى ســيقوموا بعمل متارين على الدراجة 

الهوائية و املجموعة الثانية سيقوموا بعمل متارين على املشاية الكهربائية أما 
املجموعة الثالثة ستكون مجموعة حاكمة ال يقوموا بأية متارين رياضية وسيتم 
اختيارهم وفقاً للمعايير التالية؛ التدخني ألكثر من عامني و العمر ما بني 18 
و 25 عاما . وســوف تســتمر الدراسة ملدة اثني عشر شهراً.  سيتم إستخدام 
مقيــاس التنفس و اســتبانة الكفــاءة الصحية ملعرفة مــدي الكفاءة الصحية 
 ، FVC/FEV1 ( و وظائــف التنفس. ســيتم قيــاس الوظائف الرئوية اآلتيــة
FVC ،FEV1 ( و نتائــج االســتبانة. اإلجراء: ســيتم التقييم املســبق جلميع 
القياســات فى املجموعات الثالثة قبل و بعد نهاية الدراســة وســوف يستمر 
بروتوكول الدراسة ملدة 8 أسابيع، وسوف تؤخذ القياسات قبل الدراسة و بعد 

أربعة أسابيع و بعد ثمانية أسابيع من برنامج العالج.

النتائج: سيتم فحص جميع املتغيرات على ثالث مرات؛ قبل الدراسة ، و بعد 
4 أسبوع، وعند نهاية 8 أسابيع من فترة العالج.

كلمــات دالــة: التدخــني، التماريــن الرياضيــة، الدراجــة الهوائية، املشــاية 
الكهربائية، مقياس التنفس.

Abstract 
Cigarette smoking and its health consequences represent 
one of the most serious public health problems and represent 
an important health challenge worldwide. Saudi Arabia is 
now ranked 8th in the world in terms of tobacco consumption 
which harms nearly every organ in the body, and is also a cause 
of pulmonary dysfunction, coronary heart disease, stroke and 
a host of other cancers and diseases. Exercise and increased 
physical activity may help reduce cravings, negative changes 
in mood, and withdrawal symptoms as an aid to cessation. 
Yet, there is a lack of evidence for some types of physical 
exercise applications, a shortage of cost-effectiveness data 
for prevention and management of consequences of health 
issues in university smokers in Al-Kharj, Saudi Arabia.
Design: Randomized controlled study
Setting: Outpatient department of Physiotherapy, College 
of Applied Medical Sciences, Prince Sattam bin Abdulaziz 
University, Alkharj, Saudi Arabia.
Methods: The samples will be collected through convenient 
method. Sixty subjects (University students), who are smoking 
more than 2 years, will be included in the study and they will 
be selected according to the inclusion and exclusion criteria 
with the Age between 18 and 25 years and smoking more 
than 2 years. The study will be continued for twelve months.
Procedure: Pre-assessment of all subjects will be taken of 
FVC, FEV1, and FEV1/FVC by using Spirometer and HRQoL 
using questionnaire. After that patients will be assigned into 
group-1 [Treadmill exercise] group-2 [Cycling] and group-3 
[conventional exercise]. The protocol will be continued for 
the period of 8 weeks and post assessment will be taken at 4 
weeks and 8 weeks of treatment.
Results: Here all the three outcome variables will be checked 
at baseline, 4 weeks and at 8 weeks of treatment period.
Keywords:  Young adult smokers, aerobic exercise, cycling 
exercise, treadmill exercise, HRQoL and Lung functions.

التحقــق مــن تأثيــر اســتخدام املبكــر للعجلة 
الهوائيــة املربوطــة بالســرير علــى االنشــطة 
الوظيفيــه, التعافــي, واخلروج من املستشــفى 
عنــد مرضى عمليات القلب املفتوح باملقارنة مع 

العالج الطبيعي الروتيني

رقم الدعم

Investigation of the effect of early 
bed cycling on functional activity, 
recovery, and discharge from hospital 
in postoperative cardiac patients 
compared to regular physical therapy

9363/03/2018

احمد محمد عبدالرحيم عسيالن
Ahmad Mohamad Abdulraheem Osailan

بدر القحطاني
 Bader Alqahtani

ملخص البحث
ممارســة التمارين في وقت مبكر في مرحلة مــا بعد جراحة القلب املفتوحة 
للمرضــى أمر بالــغ األهمية لنجــاح العملية، واســتعادة النشــاط الوظيفي، 
واحلــد مــن البقاء فى وحــدة العناية املركزة اجلراحية القلــب وكذلك البقاء 
في املستشفى. تقليديا، يتلقى املرضى العالج الطبيعي بعد االفاقة من العمل 
اجلراحي وعند اســتقرار احلاله. العالج الطبيعي ميكن أن يشــمل  مجموعة 
انشــطة من متارين احلركة على السرير، متارين التنفس   وممارسة النشاط 
الوظيفي )على ســبيل املثال اجللوس على حافة السرير، والوقوف عند حافة 
الســرير(. وتهدف هذه األنشــطة لتحسني اجلهاز التنفســي وكذلك وظائف 
العضــالت في هؤالء املرضى. إضافة النشــاط الهوائي ملــدة 30 دقيقة لديه 
القدرة على حتســني النتائج التنفســية والوظيفية في مرضى القلب. وهكذا، 
فــإن الهدف من هذه الدراســة هو مقارنــة تأثير متاريــن الدراجة املرتبطة  
بالســرير فــي وقت مبكر مع العــالج الطبيعي الروتيني مــع العالج الطبيعي 

الروتيني فقط.
الطريقــة: نهــدف إلى توظيف أكبر عدد ممكن مــن املرضى، ومع ذلك، نحن 
نهــدف إلى أن يكون احلــد األدنى 30 مريضا لكل مجموعة. املرضى ســيتم 
اختيارهم عشــوائيا. املجموعة 1 )تلقي العالج الطبيعي الروتيني وممارســة 
التماريــن الهوائيــة على الدراجة ملدة 30 دقيقــة( . مجموعة 2 )فقط العالج 
الطبيعي الروتيني(. وســوف تستند العشوائية على نظام مينع أي حتيز جتاه 
اختيــار املريض. وتشــمل معايير اإلدماج جميع املرضــى البالغني من الذكور 
واإلناث املقبولني في جراحة القلب وحدة العناية املركزة بعد العملية. ســيتم 
اســتبعاد املرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب غير املنضبط، 
وارتفــاع ضغط الــدم غير املنضبط، ومضاعفات الطبيــة او اجلراحية الغير 

مستقرة.
ســيتم االتصال باملرضى مبجرد االفاقة، وســوف يطلب منهم قراءة واملوافقة 
على املعلومات قبل التوقيع، ويتم منحهم الوقت الكافي للقراءة، وطرح األسئلة، 
واتخــاذ اآلراء من األقارب إذا لــزم األمر. ومبجرد التوقيع على املوافقة على 
املعلومــات، ســيتم اختيار املريض عشــوائيا للمجموعــة 1 أو املجموعة 2 ثم 
يبدأ العالج. وســوف تتلقى املجموعة 1 العــالج الطبيعي الروتيني باإلضافة 
إلــى 30 دقيقة مــن التمارين الهوائية على الدراجه كل يوم خالل إقامتهم في 
املستشــفى من يوم 1 بعد العملية. ســوف تتلقى املجموعة 2 العالج الطبيعي 

ملخصات البحوث الصحية ملخصات البحوث الصحية
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الروتينــي فقط. وســيتم متابعة املرضى طوال فترة إقامتهم في املستشــفى. 
وسوف تشــمل القياسات 6 دقائق اختبار املشــي، واختبار 30 ثانية اجللوس 
او الوقوف ، واحلد األقصى ملســتوى مقياس التنفــس، ذروة تدفق الهواء من 
الفم، وعالمات حيوية، ونسبة كمية الدم اخلارجة من البطني االيسر والبقاء 
في املستشفى. وسيتم قياس هذه املتغيرات في اليوم االخير قبل اخلروج من 

املستشفى بالتنسيق  مع املوظفني املختصني.

Abstract 

Introduction: Early exercise in postoperative open-heart 
surgery patients is very critical to the success of the operation, 
restoration of functional activity, and reduction of both cardiac 
surgical intensive care unit and hospital stay. Conventionally, 
patients receive physical therapy treatment after waking 
up postoperatively and being stable. The physical therapy 
treatment may include bed active range of motion exercises, 
breathing exercises and functional activity exercise (e.g. sitting 
on edge of the bed, standing from the edge of the bed). These 
activities are aimed to improve respiratory as well as muscular 
function in these patients. Adding an aerobic activity for 30 
minutes has the potential to improve physical and functional 
outcomes in cardiac patients. Thus, the aim of this study is 
compare the effect of early bed cycling with routine physical 
therapy against routine physical therapy only.

Methods: we aim to recruit as many patients as possible. 
However, we aim to have a minimum of 30 patients for 
each group. Patients will be randomized to either group 
1 (receiving routine physical therapy and bed cycling for 
30 minutes) or group 2 (only routine physical therapy). The 
randomization will be based on a system that prevent any 
bias toward patient’s selection. Inclusion criteria will include 
all adult patients from males and females admitted to cardiac 
surgical intensive care unit post operation. Patients who have 
uncontrolled arrhythmia, uncontrolled high blood pressure, 
medically unstable, or surgical complications will be excluded.
Patients will be approached once they are awake and will be 
asked to read the information consent before signing. They 
shall be given time to read, ask questions, and take opinions 
from relatives if necessary. Once information consent is 
signed, patient will be randomized to group 1 or group 2 
and then treatment will be initiated. Group 1 will receive 
routine physical therapy plus 30 minutes of bed cycling every 
day during their hospital stay from day 1 post-operation. 
Group 2 will receive routine physical therapy only. Patients 
will be followed up throughout their hospital stay. Outcome 
measures will include 6 minutes walking test, 30 seconds sit to 
stand test, the maximum level reached on inspirometer, peak 
flow meter, vital signs, ejection fraction and hospital stay. 

متالزمة الوهن عند كبار السن في مدينة اخلرج: 
دراسة فحص املقاييس

رقم الدعم

Assessment of Frailty in Saudi 
Community-dwelling Older Adults: A 
validation of Measurements

9367/03/2018

بدر علي ناصر القحطانى
Bader Ali Nasser Alqahtani

  
أحمد عسيالن

 Ahmad Osailan

سعود السبيعي
Saud Alsubaie

ملخص البحث
خلفية وأهداف البحث : املعلومات عن حالة الوهن بني كبار السن السعوديني ال 
تزال غير معروفة بسبب عدم وجود أداة فحص موثوقة وسليمة باللغة العربية. 
ونتيجة لذلك، كانت أهداف هذه الدراسة هو ترجمة اداة قياس الوهن والتحقق 
من مصداقيته الستخدامه في جمع املعلومات والبيانات من كبار السن باململكة 

العربية السعودية )FRAIL( و املقيمني في املجتمع السعودي

نوع الدراسة: دراسة ذات املقطع املستعرض

مكان البحث: العيادة اخلارجية في قسم العالج الطبيعي، كلية العلوم الطبية 
التطبيقية واملستشــفى اجلامعي، جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز، اخلرج، 

اململكة العربية السعودية

طرق البحث: سيتم تطوير مقياس فريل باللغة العربية من خالل نهج الترجمة 
إلــى األمام واخللف تبعا لقواعد منظمة الصحة العاملية. ســيتم اختيار عينة 
مكونــة مــن 60 من املســنني الســعوديني الذين يعيشــون فــي مجتمع محلي 
الختبار خصائص القياس الفســيلي للفيريل، مبا في ذلك االتســاق الداخلي، 
والصالحيــة املتقاربة، وموثوقية االختبار وإعادة االختبار. ومن أجل موثوقية 
االختبــار وإعــادة االختبار، ســتعود عينة فرعية مكونة من 30 مشــاركا بعد 

أسبوع واحد من االختبار االولي.

Abstract 

Background and Aims:  Information about the frailty 
status among Saudi older adults is still unknown due to the 
lack of a reliable and valid frailty screening instrument in the 
Arabic language. Consequently, the objectives of this study is 
to cross-culturally adapt and validate the FRAIL scale in Saudi 
community-dwelling adults.

ملخصات البحوث الصحية ملخصات البحوث الصحية

Design: Cross-sectional study  

Settings: Out-patient clinic in the Department of Physical 
Therapy, College of Applied Medical Sciences and University 
Hospital, Prince Sattam bin Abdulaziz University, Alkharj, 
Saudi Arabia

Methods: The FRAIL scale in the Arabic language will be 
developed by the forward and backward-translation approach 
following the World Health Organization (WHO) rules. A sample 
of 60 Saudi community-dwelling older adults will be enrolled to 
test the FRAIL scale psychometric properties, including internal 
consistency, convergent validity, and test-retest reliability. For 
the test-retest reliability, a subsample of 30 participants will 
return after one week from the baseline testing.

حتديد الوزن املثالي في متارين املقاومة باستخدام 
نسبة من وزن اجلسم

رقم الدعم

Determining the appropriate weight in 
resistance exercises by using a percentage 
of body weight

9368/01/2018

سعود فهيد سيف السبيعي
Saud Fuhaid Saif Alsubaie

بدر علي القحطاني
Bader Ali Alqahtani

Abstract 

Background: There are two ways to determine the optimal 
intensity in resistance training. The weight allows a certain 
number of repetitions before the exerciser feels fatigued or 
using a given load that represents a certain percentage of the 
one repetition maximum (1-RM). However, in some cases with 
the presence of pain or after some sports injuries, the exerciser 
cannot carry weights for a large number of repetitions or heavy 
weights in order to determine the appropriate weight for him/
her to start with it.

Objectives: To determine the appropriate amount of load for 
resistance exercises as a proportion of body weight considering 
Body Mass Index (BMI).

Study Design: A cross-sectional study

Settings: Outpatient clinic at the Physical Therapy and 
Rehabilitation Science Department, Prince Sattam bin 
Abdulaziz University.

Methods: A number of people between the ages of 18 and 60 
years old will be selected to perform some common resistance 
exercises (e.g. knee extension and elbow flexion). The study 
participants will carry some random weights which represent 
certain percentages of their weights for each exercise. 
Afterwards, participants will be asked to rate how difficult 

these weights on a scale from 0 to 10, where 0 indicates very 
easy and 10 indicates very hard. Thus, we can determine the 
proportion of weight appropriate to the weight of the person.

Results: Demographic data and outcome measures will 
collected at one visit and will be analyzed.

تقييم نشــاط وفعالية مضادات األكسدة ومضادات 
الســرطان املوجــودة في مســتخلص متــور العجوة 

والبرني ضد خاليا سرطان الرئة
رقم الدعم

Evaluation of antioxidants and anticancer 
activity of Ajwa and Barni dates in lung 
cancer cells

9378/03/2018

االء سعود مفرج الحجيلي
Alaa Saud Mofrej Alhegaili

داليا جدالل الدين حسن حموده
Dalia Gala Eldin Hassan Hamouda

عبير عبد اهلل الحسين بابكر
Abeer Abd ALLA EL Hassan Babiker

قمراء محمد فهد الدوسري
Gamra Mohammed Fahad Al Dosaru

ملخص البحث
مما ال شــك فيه أن مرض الســرطان أحد أهم املشــاكل الصحية التي تواجه 
العالــم اليوم ويعــد كثاني أكثر مرض يؤدي الى الوفــاة. العديد من األحداث 
 DNA اجلزيئيــة التي حتدث في اخللية مثل األكســدة وتلف احلمض النووي
وانقسام اخلاليا الالمحدود وكذلك موت اخلاليا املبرمج جميع هذه االحداث 
تســاهم في عملية تطور الســرطان. أن مبدأ عمل أنــواع مختلفة من العالج 
الكيميائي يســتند على حتفيز وزيادة نســبة ضرر احلمض النووي DNA مما 
يــؤدي إلــى موت اخلاليــا. حدوث أي خلل فــي آليات اخلليــة إلصالح تلف 
احلمض النووي ميكن أن تقلل من فعالية املواد العالجية مما يؤدي إلى تصبح 

اخللية مقاومة لتلك املضادات.

وحيــث أن العديــد من األبحاث أثبــت أن األطعمة الغنية مبــواد البوليفينول 
لهــا آثار صحيــة مفيدة ووقائية ضــد األمراض املختلفــة املرتبطة باإلجهاد 
التأكســدي للحمــض النووي DNA. التمــور باإلضافة إلى قيمتهــا الغذائية 
الغنيــة بالعديد مــن املــواد كالفيتامينات واملعــادن، ايضاً لهــا فوائد حيوية 
حيــث انهــا تتميز باحتوائها على بعض املواد التي تعمل كمضادات لألكســدة 
وللســرطان. متر العجوة والبرني من أهم التمــور التي تزرع فقط في املدينة 
املنورة وهي األنواع التي ســوف تســتخدم في هذا املشــروع. في هذا املقترح 
البحثي سيتم إجراء اختبارات مختلفة لدراسة التأثير احملتمل ملستخلص كاًل 
من متر العجوة والبرني على نوعني من أنواع خاليا سرطان الرئة مبا في ذلك 
اخلاليا املقاومة لعقار السيسبالتني املستخدم في عالج سرطان الرئة وكذلك 
معظم أنواع مرض الســرطان. تهدف هذه الدراســة لتحديد تأثير مستخلص 
التمــور على منو وتكاثر ودورة حياة اخلاليا باإلضافة الي قياس مدى فعالية 
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مضادات األكســدة. وفي هذا البحث أيضاً سوف نقوم بتقييم وحتديد الدور 
الــذي يلعبه تلف وضــرر احلمض النووي DNA وعمليــة إصالحه، واإلجهاد 
التأكســدي في فعالية ونشــاط مســتخلص متر العجوة والبرنــي كمضادات 
للســرطان. باإلضافة إلى دراســة مســتوى التغيير في التعبير اجليني لعدد 
من اجلينات املســؤولة عن اســتجابة اخللية عند حدوث تلف وضرر للحمض 

النووي DNA وموت اخلاليا.

Abstract 

Cancer is one of the most important among other health 
problems in the world, and it is the second largest leading 
cause of death. Several molecular events such as oxidative 
DNA damage, cell proliferation and apoptosis are involved in 
cancer development. In addition, different chemotherapeutic 
actions are based on the induction of DNA damage and lead 
to cell death. However, the inability of the cell mechanisms to 
repair DNA damage can reduce the efficacy of therapeutics 
agents.

Extensive research has reported that polyphenol-rich foods 
have health benefits and protective effects against different 
diseases associated with oxidative stress. Phoenix dactylifera 
and the date palm produce a fruit (date) in addition to its 
nutritional value which has been claimed to have various 
bioactivities such as antioxidant and anticancer properties. 
Ajwa and Barni date fruits are only cultivated in Al-Madina 
Al-Munawwarah in Saudi Arabia which will be used in this 
project.

For this research, different assays will be performed to 
study the potential effects of Ajwa and Barni date flesh 
and pit extracts on small and non-small cell lung cancer 
cell lines, including cisplatin resistant cells, which have not 
been investigated before in this context. This study aims 
to determine the effects of the date extracts on the (i) cell 
viability using trypan blue exclusion staining, (ii) apoptosis 
using annexin V and propidium iodide (PI) in combination 
with flow cytometry, (iii) cell cycle using PI staining in 
combination with flow cytometry, (iv) cell morphology and 
proliferation and (v) antioxidant activity of the date extracts. 
In addition, we will assess the roles in DNA damage and repair 
and oxidative stress with regard to the anticancer activity of 
the Ajwa and Barni extracts using a comet assay. Moreover, 
the effects of the date extracts on the expression levels of 
the genes involved in DNA damage response and apoptosis 
will be assessed using the quantitative real-time polymerase 
chain reaction (qRT-PCR). 

التأثيــر الوقائي للكيرســيتني من ضعــف القدرات 
اإلدراكية بسبب دواء السيسبالتني

رقم الدعم

Protective effect of quercetin against 
cisplatin-induced cognitive impairment

9392/03/2018

فيصل فايح مقبول البقمى
Faisal Fayih Maqbul Albaqami

 
حسن ناصر الذروي
Hassan Althurwi

خالد مفلح الحارثي
Khalid M. Alharthy

حسن عبده مدخلي
Hassan Madkhali

ملخص البحث
العالجــات الكيمائية تعتبر أهم طريقة للقضاء على أنواع متعددة من أمراض 
الســرطان. وبالرغم من ذلك، هذه النوعية مــن طرق العالج مرتبطة بالكثير 
من األعراض اجلانبية. على ســبيل املثال، السيســبالتني الشــائع استخدامه 
لعــالج كل من ســرطانات الدماغ والثدي والكبد والبويضــات والرحم والعنق 
يــؤدي اســتخدامه إلــى الكثير من األعــراض اجلانبيــة ومنها تقليــل القوة 
اإلدراكيــة وضعف الذاكــرة لدى املريض. فــي املقابل، فإن الكيرســيتني هو 
مركب فالفنويدي طبيعي يزيد من القوة اإلدراكية. وإضافة لذلك، فإن التأثير 
املتعاظم لعالج أنواع مختلفة من الســرطانات من املمكن أن تتم باالســتخدام 
املتزامــن لسيســبالتني مع الكيرســيتني. هذه الدراســة ســتتحقق من قدرة 

الكيرسيتني على عكس التأثير السلبي للسيسبالتني على القدرة االدراكية.

 
Abstract 

Chemotherapy treatment is an impotent way to eradicate 
multiple types of tumor. However, this treatment option 
is well known for having different side effects. Cisplatin, 
a chemotherapeutic agent is widely used to treat brain, 
breast, liver, ovary, and cervical cancers, has been linked 
with alteration of cognitive functions. On the other hand, 
quercetin as a natural flavonoid compound has been reported 
to enhance cognitive ability. Interestingly, co-treatment 
of cisplatin and quercetin has shown to have a synergistic 
effect in treatment of multiple types of cancer. This study 
investigates the ability of quercetin to counteract cisplatin-
mediated cognitive function alteration.

ملخصات البحوث الصحية ملخصات البحوث الصحية

احلــد مــن االضــرار اجلانبيــة املصاحبــة لــدواء 
السيسبالتني باستخدام الكورسيتني

رقم الدعم

Quercetin protects against cisplatin-
induced neurological side effects

9395/03/2018

خالد مفلح سفر الحارثي
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حسن عبده مدخلي
Hassan Madkhali

فيصل فايح البقمي
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ملخص البحث
العالج الكيميائي مثل دواء السيســبالتني يتم استخدامه لعالج أنواع مختلفة 
من الســرطانات. ولكن يرتبط مع اســتخدامه العديد من االعراض اجلانبية 
الكثيرة والتي تشــمل القلق واالكتئاب وفقدان الشــهية العصبي وفشل القلب 
االحتقاني والتسمم الكلوي واالسهال. من ناحية أخرى، فإن الكيرستني مركب 
طبيعــي لديــه القدرة على تعزيز الشــهية ومضاد لالكتئــاب ويحد من القلق 
ويحمــي القلــب والكلى من املواد الســامة. وعالوة على ذلك، فإن اســتخدام 
الكيرســتني مع السيســبالتني نتج عنه فاعلية دوائية أقوى ضد أنواع متعددة 
من االورام السرطانية. فلذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلى التحقق من قدرة 

الكيرستني للحد من اآلثار اجلانبية الشائعة بسبب استعمال السيسبالتني.

 
Abstract 

Chemotherapeutic agents, such as Cisplatin , have been 
used for decades to treat several types of cancer which have 
numerus side effects which may limit their use.  Several 
side effects are reported with the use of Cisplatin including 
anxiety, depression, anorexia, congestive heart failure, 
nephrotoxicity, and diarrhea. Quercetin, on the other hand, 
is a natural product that can enhance mood and appetite, 
reduce anxiety, and protect the heart and kidney from 
toxicants. Moreover, using quercetin with cisplatin resulted in 
a synergistic effect against multiple tumor types, this study 
aims to investigate quercetin ability to reduce the common 
side effects of cisplatin.

ضبــط اجلرعــة االشــعاعية لفحوصــات االشــعة 
املقطعية لألطفال للتنبؤ مبخاطر السرطان

رقم الدعم

Optimization of Patient Radiation Dose 
In Pediatric Computed Tomography and 
Estimation of Radiation Induced cancer risks

9398/01/2018

باتل خالد عضيب العنزي
Batil khalid Adeib Alonazi

 
عبدالمنعم سليمان

Abdelmoneim Sulieman

الباقر حمزة محمد علي
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ملخص البحث
يعتبر التعرض لإلشــعاع املؤين عامل مســاعد خطر لعدة أنواع من السرطان. 
ولكــن لــم يتم العثور على معلومات شــاملة عن آثار اجلرعــات املنخفضة من 
اإلشعاع. يعتبر التصوير املقطعي باحلاسب من أكثر طرق التشخيص اإلشعاعي 
انتاجا للجرعات اإلشــعاعية ويقدر ب 17٪ من احلاالت التي يســتخدم فيها  

اإلشعاع الطبي وهو املسؤول عن 70٪ من التعرض لإلشعاع الطبي.

والهــدف مــن هذه الدراســة هو التحقق مــن جودة صورة االشــعة املقطعية 
لألطفــال، وحتديد تبايــن الصورة و التباين املكاني فــي مختلف بروتوكوالت 
االشــعة املقطعية  لألطفال , ومقارنة نوع جودة الصورة في أقســام األشــعة 

املختلفة في مستشفيات اخلرج.

قياس اجلرعات اإلشــعاعية يتم عن طريق اســتخدام الناجت)DLP(، مؤشــر 
التصوير املقطعي احملوسبة)CTDIvol( واجلرعة الفعالة)ED( في بروتوكوالت 
األطفــال املطبقــة في هذه املستشــفيات، وتقدير خطر اإلصابة بالســرطان 
اإلشــعاعى املرتبط بتلك البروتوكوالت، مقارنة هذه املخاطر السرطانية على 

املستويني اإلقليمي والدولي و ذلك في البحوث املنشورة.

وأخيرا تقييم برامج مراقبة اجلودة املستخدمة في هذه االقسام التي تستخدم 
األشــعة املقطعية. وســوف توفر نتائج هذه الدراسة املعرفة املطلوبة لألطباء 
واخصائي األشــعة وأولياء األمــور حول اجلرعات اإلشــعاعية التي تنتج من 
بروتوكوالت االشعة املقطعية لألطفال مقارنة مع اجلرعات الدولية املشابهة. 
وهذه البيانات تســاعد على إنشاء مستوى مرجعي للجرعة اإلقليمية)احمللية( 

الستخدامات األشعة املقطعية لألطفال .

 
Abstract 

Computed tomography (CT) frequency was estimated to 17% 
of the medical radiology examination which contributes up 
to 70 % of all radiation used in medicine.
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The objective of the current research is to determine the 
image contrast and spatial resolution at different pediatric 
CT protocols and to compare the same type of image quality 
in different radiology departments in Alkharj hospitals. 
Measurement of the radiation doses, in term of dose are 
product DLP, CTDIvol and effective dose in deferent pediatric 
protocols, applied in these hospitals, estimate the radiation 
cancer risk associated to those protocols, compare these 
cancer risk to the regional and international published cancer 
risk. Finally, we evaluate the quality control program used at 
these radiology departments. The outcome of this study will 
provide knowledge for physician, radiologist and parents 
about the radiation doses achieved from deferent pediatric 
protocols compared to the corresponding international doses. 
This data will help to establish a regional dose reference level 
for pediatric application in CT scan.

 )QbD( تطبيــق مفهــوم اجلودة حســب التصميــم
للتصميــم وضبــط أقراص ســريعة الذوبــان بالفم 

باستخدام تقنية الرش املعلق
رقم الدعم

Application of Quality by Design(QbD) 
Concept for Design and Optimization of Fast 
Orally Melting Tablets Using Suspension 
Spray Technique

10356/03/2019

الحسين حمود يحيى عوضه
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السيد عبده زكي خفاجي
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محمد حسن فايد
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ملخص البحث
فــى العقد األخير قام الباحثني فى مجال تطوير الصناعات الدوائية fتطوير 
أنــواع جديــدة من أنظمــة توصيل الــدواء الفموية والتى من شــأنها ترغيب 
املريض فى اإللتزام باســتخدام الدواء بشــكل منضبط مما يزيد من الكفاءة 
العالجية للدواء. تعد مشــكلة ابتالع اجلرعات الدوائية الصلبة مثل األقراص 
والكبســوالت من املشــاكل التى تؤرق عدد كبير مــن املرضى خاصة األطفال 
وكبار السن حيث أن عملية البلع تقل كفائتها مع تقدم العمر مما يؤدى أحيانا 
الى االختناق أثناء ابتالع اجلرعات الدوائية الفموية الصلبة. لذا قام الباحثني 
بتطوير نوع مــن أنظمة توصيل الدواء الفموية الصلبة فيما يعرف باألقراص 
ســريعة التفكك بالفم والتى من شــأنها أن جتمع ما بــني مميزات اجلرعات 
الدوائية الصلبة من حيث درجة الثبات أثناء فترة التخزين ومميزات اجلرعات 
الدوائية السائلة من حيث سهولة عملية البلع واإلمتصاص. يوجد العديد من 
التقنيات التى تســتخدم فى صناعة هذا النوع من أنظمة توصيل الدواء مثل 
عملية التجفيد بالتبريد وعملية الكبس املباشر حتت ضغط منخفض. بالرغم 
مــن جناح هــذة التقنيات فى حتضير أقراص ســريعة التفــكك بالفم إال ان 

األقراص الناجتة تكون عالية الهشاشــة مما يؤثر ســلباً على عملية التغليف 
وكــذا يصعب اســتخدامها وتداولها مــن قبل املريض والصيدلــى. بناءا على 
ما ســبق فإن الهدف من هذة الدراســة هو تطوير نوع من األقراص ســريعة 
التفــكك بالفم والتى تكون على درجة عالية من الصالبة ومقاومة للهشاشــة 
أثنــاء فتــرة التخزين والتداول. ســوف يتم ذلك باســتخدام تقنية جديدة تتم 
باستخدام معلق من املادة املفككة واستخدامة كسائل محبب لتحضير حبيبات 
سريعة التفكك فى املاء باستخدم عملية التحبب الرطب وسوف تستخدم هذة 
احلبيبات فيما بعد فى حتضير اقراص على درجة عالية من الصالبة وسريعة 
التفكك بالفم. فى هذة الدراســة ســوف نقوم بدراســة تاثيــر كال من تركيز 
املــادة املفككة واملادة القابلة لالنضغــاط  على اخلصائص احلرجة للحبيبات 
واالقراص الناجتة وذلك باســتخدام التصميم العاملى التام. سوف يتم تقييم 
احلبيبات الناجتة من حيث احلجم والكثافة ودرجة اإلنســيابية وكذا ســوف 
يتــم تقييم األقراص الناجتة من حيث متاثل احملتوى الدوائى ودرجة الصالبة 
والهشاشــة وكذا وقت التفكك فى املاء والتفــكك داخل التجويف الفمى وكذا 
انطــالق الــدواء. فى النهاية ســوف يتم حتديــد التركيزات املثلــى من املادة 
املفككة واملادة الضاغطة باســتخدام عملية تهيئة الصياغة الدوائية للوصول 
الى أقراص حتقق الهدف كما هو منصوص علية فى دستور األدوية االمريكى 

وهيئة الغذاء والدواء االمريكية 

Abstract 

Patient’s compliance is an important factor to satisfy the 
patient needs. The objective of the present work is to develop 
and optimize new fast orally melting delivery systems using 
response surface methodology as a tool of Quality by Design 
(QbD) approach. The new method will provide tablets with 
proper mechanical strength and quick disintegration in 
the oral cavity that increases the patient acceptability and 
improve the therapeutic effect. A central composite design 
will be applied to examine the effect of super disintegrant 
(X1), microcrystalline cellulose (X2) and micronized ethyl 
cellulose (X3) as casual variables on the crucial features of fast 
orally melting tablets. The responses chosen will be tablets 
mechanical strength (Y1), in-vitro disintegration time (Y2), 
disintegration time in the oral cavity (Y3), drug dissolution (Y4) 
and In-vitro/In-vivo correlation (Y5). Finally, the desirability 
function will be carried out to optimize the formulation 
variables to provide tablets with desirable characteristics 
according to USP and FDA guidelines. 

ملخصات البحوث الصحية ملخصات البحوث الصحية

العالقة بني نتائج التحليل الشامل والنتائج التجريبية 
في اجلسم احلي من آثاردواء لوفيكسيدين من وجهة 

نظر الدوائية
رقم الدعم

Correlation between meta-analysis results and 
an in-vivo experimental results of Lofexidine 
effects from a pharmacological point of view

11309/03/2019

فيصل خالد سليمان الخليفى
Faisal Khaled Sulaiman Alkholifi

 
محمد نظم أنصاري

Mohammed Nazam Ansari

ملخص البحث
متــت املوافقة مؤخرا على عقار لوفيكســيدين ، الذي يصنف باعتباره محفز 
ملستقبالت ألفا اثنان اي األدرينالية ، إلدارة التدهور املفاجئ للعالج األفيوني 
أو تعاطــي املخــدرات. عالوة على ذلك ، هذا الــدواء قيد التحقيق ألغراض 

أخرى مثل إدارة أعراض انسحاب الكحول.
 Lofexidine يبحث هــذا املقترح في اآلليــة الدوائية األخرى املقترحة مــن
، و التحليــل التلــوي على فعالية Lofexidine إما مبفرده أو باالشــتراك مع 
عامل آخر مثل نالتركســون. يبدأ البحث مبســح منهجي في املؤلفات ليشمل 
التجارب املنشــورة التي حققت في عملية إزالة الســموم مــن املواد األفيونية 
باســتخدام عدة نقاط نهاية. ثم يتم التحقق من النتائج في املختبر من خالل 
إجراء جتارب في اجلسم احلي باستخدام مناذج حيوانية شائعة. في اخلتام ، 
لوفيكسيدين هو عقار معتمد حديًثا واملعلومات قليلة عن فعاليته بعد املوافقة 
عليه ، ســيكون ربط دراســة التحليل الشــامل والدراسة ســلوكية للحيوانات 

مبثابة إضافة قيمة إلى احلقل العلمي.
 

Abstract 

The drug Lofexidine, which is classified as an agonist to the 
alpha 2A adrenergic receptors, is recently approved for the 
management of the sudden discontinuation of opioids 
therapy or drug abuse (Pergolizzi, Annabi, Gharibo, & 
LeQuang, 2018). Moreover, this drug is under investigation 
for other purposes such as managing alcohol withdrawal 
symptoms.

This research investigating the other suggested 
pharmacological mechanism of action of Lofexidine, and 
a meta-analysis on the efficacy of Lofexidine either alone 
or in combination with other agent such as Naltrexone 
(Gorodetzky et al., 2017; Guo et al., 2018). The research starts 
with a systematic search in the literature to include published 
trials that investigated detoxification process from opioids 
using several endpoints. Then the results will be verified in the 
lab by doing an in-vivo experiments using common animal 
models (Highfield, Yap, Grimm, Shalev, & Shaham, 2001). 
In conclusion, Lofexidine is a recently approved drug and 
little information regarding its efficacy after its approval, so 
correlating a meta-analysis and behavioral animal study will 
be a great addition to the field.

اختراع مركبات مشــتقة من االدامانتانون كمضادات 
للسرطان

رقم الدعم

Novel Adamantanone-Based Compounds 
As Anticancer Agents
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ملخص البحث
الهــدف مــن البحث هو تصميم و تصنيع و اختبار مركبات جديدة تســتهدف 
مســتقبل ســيجما-2 الذي عرف عنه أنه يوجد بكثرة في األنسجة و االورام 
الســرطانية. املركبات ســتكون مشــتقة من األدامانتانون و ســتكون مصممة 
الســتهداف مســتقبل ســيجما-2 بناءا على دراسات مسبقة. ســيتم اختبار 
جاذبية املركبات ملســتقبل ســيجما-2 و سيتم ايضا اختبار اداء املركبات ضد 
الســرطان في حيوانــات التجارب باإلضافة الى اختبار الســمية و االعراض 

اجلانبية للمركبات.
 

Abstract 

The aim of the research project is to design, synthesize, and 
assess the activity of novel molecules targeting the sigma-2 
receptor which is highly expressed in many cancer types. The 
molecules are investigated containing adamantan-2-one as 
a backbone for making different analogues with different 
substituents designed to have high selectivity and affinity 
towards the sigma-2 receptor based on previous structure-
activity relationship (SAR) data. Specific aims include design, 
synthesis, and purification of novel target compounds based 
on previous SAR data. Second, assessment of receptor-
binding affinity and selectivity towards the target receptor. 
Third, assessment of anticancer activity in vitro and/or in vivo 
as time and funds permit.

استكشــاف مســاهمة وفعالية دوبيلوماب في الربو: 
البحث والتحليل ميتا

رقم الدعم

Exploring the Efficacy and Contribution 
of Dupilumab in Asthma management: 
Bench Research and Meta-analysis

11694/03/2019

رنا محمد عبدالرحمن الصفار
Rana Mohammed Abdulrhman Alsaffar

 
فيصل خالد الخليفي

Faisal Alkholifi
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ملخص البحث
الربو هو مرض التهابي مزمن يتميز بزيادة كتلة العضالت امللســاء في مجرى 
الهواء وإعادة تشــكيل مجرى الهواء مما يتسبب في تضييق الشعب الهوائية ، 
وانخفــاض وظائف الرئة. تلعب اإلنترلوكني دورا حاســًما في التهاب املمرات 
الهوائية املزمنة. لقد كان تطور عالج الربو املستهدف مبشراً على مدى عقود. 
العالجات املضادة لإلنترلوكني هي واحدة من األســاليب اجلديدة املستهدفة 
احملتملة لعالج أمراض املجرى الهوائي. دوبيلوماب هو مثبط اإلنترلوكني، وقد 
متت املوافقة عليه في عام 2017 من قبل هيئة الغذاء والدواء  كعالج حلاالت 
الربو املعتدل إلى الشــديدة. وأظهرت جتربــة حديثة أن دوبيلوماب  يقلل من 
تفاقم الربو ويســاعد على حتســني وظائــف الرئة. الهدف الشــامل للبحث 
هــو استكشــاف فعالية دوبيلوماب وما إذا كانت اآلليــة الدوائية مختلفة عند 
اســتخدام فقط دوديلوماب أو باالشــتراك مع كورتيكوســتيرويد أو مضادات 
بيتا. ســيتم اختبار هذه األهداف من خالل الهدف 1: إجراء حتليل لألبحاث 
الســابقة الستكشــاف الفعالية الســريرية لدوبيلوماب و املقارنة باضافته مع 
االدويــة االخرى املســتخدمة لعالج الربو مثل كورتيكوســتيرويد أو مضادات  
بيتا . الهدف 2: استكشاف ما إذا كانت اآللية الدوائية مختلفة عندما يعطى 
بشكل فردي أو باالشتراك مع  كورتيكوستيرويد أو مضادات بيتا. بشكل عام 
، اســتهداف اإلنترلوكني له إمكانات عالجية للتحكم في إعادة تشكيل مجرى 
الهواء في الربو. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة للتحقق من صحة نتائج 

التجارب ومقارنة استراتيجية العالج ملرضى الربو.
 

Abstract 

Asthma is a chronic inflammatory disease characterized by 
increasing airway smooth muscle mass and airway remodeling. 
Remodeling results in structural changes causing narrowing 
of the airways, and decreased lung function. Interleukin 
(IL)-4 and IL-13 play crucial role in mediating chronic airway 
inflammation, and bronchial hyperresponsiveness which 
is an important component of airway remodeling. The 
development of targeted asthma therapy has been promising 
over decades. Recently, anticytokine therapies are one of the 
potential new targeted approaches to treat airway diseases. 
Dupilumab is a dual monoclonal antibody inhibitor for both 
IL-4 and IL-13, which was approved in 2017 by the Food and 
Drug Administration (FDA) as a maintenance therapy to 
treat moderate-to-severe asthma. A recent trial showed that 
dupilumab reduces asthma exacerbations and improve lung 
function. The overall research goal is to explore the efficacy 
of dupilumab and whether the pharmacological mechanism 
is different when dupilumab administer as amonotherapy 
agent or in combination with either corticosteroid or beta 
agonist. These objectives will be test by conduct meta-
analysis for previous literature to explore the clinical efficacy 
of monotherapy vs combination. Then we explore whether 
the pharmacological mechanism is different when dupilumab 
administer as amonotherapy agent or in combination with 
either corticosteroid or beta agonist. Overall, targeting 
IL-4 and IL-13 have therapeutic potential to control airway 
remodeling in asthma. Further study is needed to validate 
the trial results and to compare the treatment strategy for 
uncontrolled moderate or severe asthmatic patients.

دراســه جتريبية عن مدى انتشــار امرض الشرايني 
الطرفية بني املتعلمني.

رقم الدعم

The prevalence of peripheral arterial disease 
among educated people: a pilot study

10308/01/2019

محمد جايز جفين السعدي
 Mohammed Jayez Jufain Alsaadi

عبد المنعم سليمان
Abdelmoneim Sulieman

مصطفى زهير محمود الحسن
Mustafa Zuhair Mahmoud

ملخص البحث
امرض الشــرايني الطرفيه تعتبر مشكله صحية رئيسية محليا وعامليا. أكثر من 27 
مليون شــخص في البلدان الغربية لديهم  تصلب شرايني وقد ذكرت دراسات قليلة 
أن حوالي 12 ٪ من سكان اململكة العربية السعودية لديهم تصلب شرايني أوضحت 
دراسة قام بها الزهراني وآخرون أن اململكة العربية السعودية قد صنفت كبلد سابع  
في العالم في زياده عدد مرضى الســكري )20.2٪( االشــخاص املصابني بتصلب 
الشرايني ميكن أن يكون مصابني تصلب الشرايني التاجية والدماغية. هناك ارتباط 
بني تصلب الشرايني  وزيادة معدل الوفيات . مرضى السكري لديهم حظوظ اعلى 
بتصلب الشــرايني الطرفية .دراســة قام بها ال-الشــيخ وآخرون تعلن أن 12٪ من 
ســكان السعودية لديهم تصلب شــرايني طرفية. من االعتقاد الشائع أن األشخاص 
االرقــى في مســتوى التعليم هم اقل تعرضا لتصلب الشــرايني ملــا للتعليم من دوراً 
رئيســياً في اختيار النظام الغذائي وممارســة التمارين الرياضية بانتظام. لذلك ، 
يهدف هذا املشــروع إلى التحقق من انتشــار تصلب الشرايني الطرفية بني أعضاء 
هيئة التدريس في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز. الهدف الرئيسي هو حتديد 
نسبة حدوث تصلب الشرايني الطرفية في مجموعة من األشخاص املتعلمني الذين 

يواجهون خطر اإلصابة بالسكري أو أي من عوامل اخلطورة األخرى.
 

Abstract 

Peripheral Arterial Disease (PAD) are considered a major health 
issue nationally and worldwide. More than 27 million of people 
in western countries have PAD. Few studies have stated that 
around 12% of Saudi Arabia population have PAD1. A study 
is stated that Saudi Arabia has ranked as the seventh country 
with increased number of patients with Diabetes (20.2%). 
Patient with PAD2 could have coronary and cerebrovascular 
atherosclerosis disease. There was an association between 
PAD and increased mortality and morbidity. Diabetic patients 
are at higher risk to develop PAD. A study also declares that 
12% of Saudi population have PAD3. It is a common believe 
that patient education plays a major role in the diet, food 
selection and regular exercise. Therefore, this project intends 
to investigate that prevalence of PAD among educated people 
at the University of Prince Sattam Bin Abdulaziz. The main aim 
is to determine the incidence of PAD in group of educated 
people who at risk of DM or any other risk factors.

ملخصات البحوث الصحية ملخصات البحوث الصحية

دراســة طــرق تدريس مــادة إدارة االدوية في كليات 
الصيدلة في الواليات املتحدة

رقم الدعم

Investigation of Medication Therapy 
Management Courses in the United States 
Colleges and Schools of Pharmacy

11209/03/2019

احمد محمد عبدالخالق الشهري
  Ahmed Mohammed Abdulkaleg Alshehri

جامى بيرنر
Jamie Barner

شارون رش
Sharon Rush

ملخص البحث

األهــداف : تعليــم برنامــج أدارة األدويــة املقدمــة في كليــات الصيدلة 
بالواليــات املتحــدة األمريكية تتــراوح بني تقــدمي دورات تعليميــة اختيارية 
إلــى إلزام الطالب على تقــدمي خدمات إدارة االدويــة للمرضى من مختلف 
االعمــار املنومني في املستشــفيات او املراجعني لصيدليــات املجتمع. بدأت 
بعــض كليات الصيدلة في اململكة العربية الســعودية علــى تعليم طالبها تلك 
اخلدمات كمحاضره واحــده في بعض مقرراتها. لذلك حتديد الطرق األكثر 
انتشــارا وفاعلية للتدريس هــذا البرنامج في جميع انحــاء الواليات املتحدة 
االمريكيــة مهم جدا لكليات الصيدلة في اململكة العربية والســعودية وكذلك 
دول العالــم املختلفة من تدريس هذا البرنامج وفق أفضل الطرق التدريســية 
املتبعة في الواليات املتحدة االمريكية. لذلك اهداف هذه الدراسة هي وصف 
طــرق تدريس برنامج أدارة األدوية املقدمة فــي كليات الصيدلة في الواليات 
املتحدة األمريكية، من خالل تبيني املرحلة الدراســية للطالب املســجلني في 
تلــك البرامج، وكذلك الطرق املســتخدمة في تعليمها، والنتائج املتحققة على 

الطالب من تدريسها.

الطرق : ســيتم اجراء مســح لطرق تدريس برنامــج أدارة األدوية املقدمة 
في كليات الصيدلة في الواليات املتحدة األمريكية عن طريق ارسال استبيان 
جلميع أعضــاء هيئة التدريس في كليات الصيدلــة االمريكية الذين يقومون 
بتدريس ذلك املقرر. ســيتم جمع معلومات االتصــال بأعضاء هيئة التدريس 
فــي الكليات )اي االســم والعنوان وعنوان البريــد الكتروني( عن طريق موقع 
االلكترونــي للجمعيــة األمريكيــة لكليــات الصيدلة والتي تكون لألشــخاص 
املســجلني في اجلمعية. بعد احلصول على القائمة، ســيتم إرســال الدراسة 

.Qualtrics(( الكترونيا اليهم باستخدام موقع

النتائج :  في انتظار عمل الدراسة.
 

Abstract 

Objectives: Medication Therapy Management (MTM) 
services education is provided in United States Colleges/
Schools of Pharmacy (CSoPs) range from elective didactic 
courses to experiential education. In Saudi Arabia, providing 
MTM is taught as one lecture in some for the course. Identifying 

what the most prevalent and effective methods for teaching 
across the Unites States is very important and will benefit 
establishing the course in Saudi Arabia. The study results will 
prepare school and college of pharmacy in the United States 
and Saudi Arabia is in educational design regarding MTM 
provision. The study objectives are to describe US school and 
college of pharmacy MTM: courses offered, level of students 
enrolled, methods used to teach MTM, and course outcomes. 

Methods: An anonymous survey will be administering 
to faculty, who teach MTM in US school and college of 
pharmacies. All the faculties’ contact information (i.e., name, 
address and email address) is publicly available to members 
of the American Association of Colleges of Pharmacy (AACP) 
via the association’s website. The faculty list is obtained by 
accessing the website and identifying any affiliation with 
MTM teaching. After getting the list, the study survey will be 
send them electronically.

Results: Pending

موثوقيــة ومصداقيــة أداة قياس جودة احليــاة اخلاصة 
مبرضى احتكاك املفاصل لالستخدام على املرضى العرب

رقم الدعم

The reliability and Validity of Arabic 
version of Osteoarthritis Quality of Life 
Questionnaire (OAQoL) for use in Arabic 
population

10953/03/2019

منصور محمد منصور العجمي
 Mansour Mohammed Mansour Alajmi

 
سمير حامد الغامدي

Sameer Al-Ghamdi

ملخص البحث
أداة قيــاس جــودة حيــاة مريــض التهــاب املفاصــل هــي أداة مت إنشــاءها 
واســتخدامها على املجتمع البريطاني، وهذه الدراســة تهدف لوصف عملية 
ترجمة هذه األداة إلى اللغة العربية ومن ثم قياس صالحية اســتخدامها بعد 
الترجمة. ســوف يتم ترجمــة األداة إلى اللغة العربية بواســطة مجموعة من 
املختصني الذين يتحدثون اللغة العربية واإلجنليزية. بعد ذلك ســيتم عرضها 
على مجموعة من مرضى التهاب املفاصل الذين تعتبر لغتهم األم هي العربية. 
أما عملية قياس صالحية استخدامها بعد الترجمة فإنه سيتم قياس االتساق 
الداخلي بواســطة كرونباخ ألفا، كما ســيتم قياس إمكانية إعادة االســتخدام 
بواسطة ارتباطات رتبة سيبرمان. أما قياس صالحية التقارب والتباعد فإنه 

سيتم عن طريق مقارنة نتائج األداة مع أدوات قياس جودة احلياة األخرى.
 

Abstract 

The Osteoarthritis Quality of Life scale (OAQoL) is an 
osteoarthritis-specific measure which developed in the 
United Kingdom by a needs-based approach. This study 
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describes the adaptation and validation of this English 
scale into Arabic language. The OAQoL will be translated 
into Arabic by a Bilingual-panel. Then, cognitive debriefing 
will be done by interviewing native Arabic patients with 
Osteoarthritis. The validation stage will assess internal 
consistency (Cronbach’s alpha), reproducibility (test–retest 
reliability using Spearman’s rank correlations), convergent 
and divergent validity (correlations with the other Health 
Assessment Questionnaires).

التصنيــع حلســاس جهــدي الدقيق جديد لقيــاس عقار 
امليتفورمني باستخدام تقنية الشرائح املطبوعة املعدلة

رقم الدعم

Microfabrication of New Potentiometric 
Sensor for Metformin Based on Modified 
Screen Printed Microchip

11569/03/2019

منيرة محمد عبدالكريم الفاضل
Munerah Mohammed Abdulkarem Alfadhel

 
حسن عبدو محمود

Hassan Abdou Mahmoud Arida

ماجد منصور ماضي الربيعان
Majed Mansour Madi Alrobaian

ملخص البحث
يتضمن هذا املشروع تصنيع شرائح حساسة رقيقة جديدة بسيطة ومنخفضة 
التكلفة تســتخدم مرة واحدة لقياس عقار امليتفورمني. ســوف يحضر الغشاء 
العضــوي للطبقة احلساســة باذابة املتراكب األيونــي للميتفورمني مع رباعي 
الفينيــل بــورات فــي دعامة من عديــد كلوريــد الفينيل احملتــوي على مادة 
الصقة. سوف يرســب خليط الغشاء احلساس على رقيقة الشاشة املطبوعة 
البالستيكية بواسطة طريقة جديدة مطورة حديثاً. سوف يتم توصيف الرقيقة 
اجلديدة طبقاً لتوصيات اإلحتاد الدولي للكيمياء البحته والتطبيقية كحساس 
دقيــق  لقياس عقار امليتفورمني. ســوف يتم اســتخدام الرقيقة اجلديدة في 
تقدير عقار امليتفورمني في بعض املستحضرات الصيدالنية. وميكن يتم عمل 
دراسات احصائية لتعيني دقة ومدى صحة التحليل للحساس املقترح كطريقة 
جديدة بســيطة ومنخفضة التكلفة لقياس العقار عوضاً عن األجهزة املعقدة 

ومرتفعة التكلفة .
 

Abstract 

A screen-printed microelectrode will be fabricated to prepare 
novel, a simple and low-cost disposable microchip for rapid 
determination of metformin drug. The organic membrane 
based sensitive layer will be prepared by embedded the 
metformin: tetraphenylborate in association complex in 
the plasticized PVC support matrix. The cocktail coating 
mixture will be deposited on the disposable plastic screen 
printed microelectrode using a new methodology recently 

developed. The microfabricated chip will be characterized 
according to IUPAC recommendations as a microsensor 
responsive for metformin drug. The microchip will be utilized 
in the quantification of the drug in some pharmaceutical 
formulations. Statistical calculations will be performed to 
assess the accuracy and precision of the new microelectrode 
for the simple and low-cost determination of the metformin 
instead of the highly sophisticated expensive machines. 

تطويــر وتوصيــف اجلرعات الصلبــة َمَعِديَّــة االنحباس 
رقم الدعم املصنعة عبر طرق حديثه 

رقم الدعم

Development and characterization of 
gastro-retentive solid dosage forms 
processed via novel approaches

11601/03/2019

بجاد خلف ناصر المطيرى
 Bjad Khalaf Almutairy

السيد عبده زكي خفاجي
El-Sayed Abdou Zaki KHAFAGY

ملخص البحث
خــالل الســنوات االخيــرة بدأ االهتمــام باملســتحضرات الدوائيــة املصنعة 
دون اللجــوء الــى املذيبــات العضويــة من قبــل الباحثني وشــركات االدوية؛ 
املســتحضرات الدوائية التي تطفو على ســطح سوائل املعدة وخاصة لألدوية 
التي تعاني من مشاكل التكسر في االمعاء واالدوية التي متتص في اعلى جزء 
مــن االمعاء وأيضا االدوية التي حتتــاج ان تعطي فعاليتها محلًيا على جدران 
املعدة. لذا فان فهم وتوصيف الصياغة واخلواص الفيزيائية للمســتحضرات 
الدوائيــة العائمــة أمر ضروري لتحقيق فعالية هــذه األنظمة واحلصول على 
جرعــات دوائية كافيه وتوافر حيوي عالي اجلــودة وحتقق متطلبات اجلهات 
الرقابيــة على املســتحضرات الصيدالنيــة الفموية الصلبة. بنــاًء على ما مت 
ذكره آنًفا فإن الهدف من هذه الدراســة هــو تطوير وتقييم كفاءة الطفو على 
سطح سوائل املعدة ألحد االدوية ذات الفعالية احمللية في املعدة. أيضا تهدف 
الدراسة الى تطبيق التصميم الشبكي البسيط لدراسة تأثير عوامل الصياغة 
على اخلــواص الفيزيائيــة للمســتحضرات الصيدالنية فموية االســتخدام. 
وســيتم تطوير هذه املستحضرات من خالل تغيير نسب املواد املستخدمة في 
صناعة األقراص طبقا للتصميم االحصائي املستخدم في الدراسة. سوف يتم 
حتضير األقراص باستخدام تقنية الكبس املباشرة وباستخدام تقنية التصهير 
احلراري وباســتخدام قوى ضغط مختلفة لتحســني صالبة األقراص. أيضا 
ســوف يتم تقييم االقــراص املصنعة طبقا ملا هو منصوص علية في دســتور 

          .     )USP (   األدوية األمريكي
وأيضا سيتم تقييم درجة قابلية الطفو على احليوانات املخبرية لهذه األقراص 
وكذا ســيتم تقييــم درجة ثبات هذه األقراص في درجــات احلرارة والرطوبة 
املختلفــة. حيث أن ذلك ميكن أن يقدم صياغة صيدالنية جديدة لهذا الدواء 
وألدويــه عديــدة مســتهدفة بالقريب العاجل ملــا حتتويه هــذه الصياغة من 
مميزات ميكن أن يتم استخدامها في القطاع الصحي للتغلب على واحدة من 
أهم املشاكل التي تواجهه عدد كبير من املرضى في اململكة العربية السعودية 

بشكل خاص وفي جميع أنحاء العالم بشكل عام.

ملخصات البحوث الصحية ملخصات البحوث الصحية

Abstract 

In recent years, an interest in manufactured pharmaceuticals 
has begun to be applied without the use of organic solvents by 
researchers and pharmaceutical companies. Pharmaceuticals 
float on the surface of stomach fluids, especially for medicines 
with intestinal degradation problems, medications that 
absorb the upper part of the intestines and medicines that 
need to be given its effectiveness locally on the walls of 
the stomach. Therefore, understanding and characterizing 
the formulation and physical properties of floating 
pharmaceuticals are necessary to achieve the effectiveness 
of these systems and to obtain adequate pharmaceutical 
doses, high-quality bioavailability and to meet the regulatory 
requirements of solid oral pharmaceuticals. Based on the 
above, the objective of this study is to develop and evaluate 
the efficiency of buoyancy on the surface of the stomach 
fluids to medicine with local efficacy in the stomach. The 
study also aims to apply a simple grid design to study the 
effect of formulation factors on the physical properties of 
pharmaceutical preparations. These preparations will be 
developed by changing the proportions of materials used 
in the manufacturing of tablets according to the statistical 
design used in the study. The tablets will be prepared using 
direct compression techniques, using hot melt extrusion 
technology and using different pressure forces to improve 
the hardness of the tablets. The manufactured tablets will also 
be evaluated according to the USP guidelines. The degree of 
viability of laboratory animals in these tablets will also be 
assessed and the degree of stability of these tablets will be 
assessed at different temperatures and humidity. This can 
provide a new pharmaceutical formulation for our drug and 
many drugs targeted in the near future of the formulation 
that features can be used in the health sector to overcome 
one of the most important problems faced by a large number 
of patients in Saudi Arabia in particular and throughout the 
world in general.

حالة 25 هيدروكسى فيتامني د وارتباطه بشدة الربو 
لدى االطفال السعوديني فى مدينة اخلرج

رقم الدعم

25 Hydroxy Vitamin D status and its 
correlation to asthma severity in saudi 
children in Alkharj city

10656/03/2019

منال محمد زاهر عليوه
 Manal Mohamed Zahir Elewa

 
عباس البكري عباس السيد

Abbas Elbakry Abbas Elsayed

سمير حامد الغامدي
SAMEER HAMED ALGHAMDI

سانديب أغروال
Sandeep Agrawal

ملخص البحث
يعد مرض الربو مشكلة صحية كبيرة وهو واحد اشهر االمراض التي تصيب 
املاليني سنويا وهو مرض مزمن يتميز بزيادة االلتهابات فى الشعب الهوائية. 
ويعد  فيتامني د من محفزات املناعة وقد وجد ارتباطه بالعديد من االمراض 
الرئويــة  والتي تشــمل االلتهابات البكتيرية والفيروســية والربو والســرطان 
ايضــا. وقد اثبــت بعض الباحثني وجــود عالقة ايجابية بــني نقص فيتامني 

د والربو فى االطفال والبالغني بينما اثبت البعض عدم وجود هذه العالقة.
 

Abstract 

Asthma, a major public health issue, is one of the most 
common diseases affecting millions of population globally. 
It is a chronic respiratory disease characterized by increased 
airway inflammation and hyper-responsiveness. Vitamin D is 
of particular interest in asthma due to its immunomodulatory 
effects. Serum 25-hydroxyvitamin D is found to be associated 
with a wide range of pulmonary diseases, including viral and 
bacterial respiratory infections, asthma, and cancer. Several 
researches have reported positive associations between 
vitamin D and asthma in children and adults. On the other 
hand, others have reported contrasting effects of vitamin D 
on asthma.
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دراســة مقارنة الفرق بني العادات الغذائية ومستوى 
املعيشــة ومنط احلياة بني طالبات جامعة ام القرى 

وطالبات جامعة االمير سطام بن عبد العزيز
رقم الدعم

A comparative study of the dietary 
habits, living conditions , lifestyle and 
economical status among the students 
of Umm Al Qura University and Prince 
Sattam bin Abdulaziz University

10569/03/2019

ايمان محيي عفيفي بدر
Eman Mohey Afifi Badr

 
ريهام عبدالخالق عبده مصطفى

Reham Abdel Khalek Abdo Mostafa

االء حاتم قاضي
Alaa Hatem qadhi

ملخص البحث
ان وتيرة احلياة اليوم والتي أصبحت تتسم بالسرعة وامليكنة في أغلب مجاالت 
العمــل وكذا حتــول أدوار الرجل واملرأة فــي يومياتهم وخروج املرأة للدراســة 
والعمــل اليومي وتزايــد رقعة منو احلواضر واملدن ووفرة وتنوع وســائل النقل 
واملواصالت والتي أســهمت في تقريب املســافات  كلها عوامل أدت إلى توجه 
االفراد واجلماعات لالعتماد في طعامهم على الوجبات الســريعة كما أن منط 

احلياة ومستوى املعيشة قد يختلف بني اجلامعتني وذلك الختالف البيئة.

ولذلــك تهــدف هذه الدراســة إلى الكشــف عن مســتوى الســلوك الغذائي 
ومنط احلياة ومســتوى املعيشة لدى طالبات جامعة أم القرى وجامعة سطام 
,ولتحقيق أغراض الدراســة اســتخدم الباحثني االستبيان وجارى العمل على 
جتميــع 2000 عينــة مــن كال اجلامعتني ومــن ثم حتليل البيانــات من خالل 
 T.test and food إيجاد املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وإيجاد

. )SPSS(  وذلك باستخدام التحليل االحصائي frequency questioner

 
Abstract 

People, nowadays live in very stress life, have busy schedule 
for the man and woman. Working of the women make a 
gap between the different areas and cultures which also the 
decrease of long distances all of those parameters and reasons 
for changes in the life style. People now prefer to take the fast 
food and other factors may have effect on the nutritional 
status. So that we aim to do this study to assess the differences 
between to areas and how much the new life style is effect on 
their life and nutritional status. In our search, we will camper 
the life style and food habits among students from Prince 
Sattam Bin Abdulaziz University and students from Umm Al 
Qura University. These factors are affected on the nutritional 
status. We will examine the life style and the other factors in 
1500 sample from the two different universities and will use 
spss for statistical analyses

مقارنة بني درجتــني مختلفتني من تقييد تدفق الدم 
مع متارين التقوية منخفضة املقاومة على قوة وحجم 
العضلــة األمامية رباعية الرؤوس في املرضى الذين 

يعانون من خشونة مفصل الركبة

رقم الدعم

Comparison between two intensities of 
blood flow restriction with low-intensity of 
resistance training on quadriceps strength 
and mass in patients with knee osteoarthritis

10318/03/2019

وليد صالح الدين السيد محمود 
Waleed Salah Eldin Elsayed Mahmoud

 
أحمد عسيالن

Ahmad Osailan

أحمد سيد محمد أحمد
Ahmed Sayed Mohamed Ahmed

رجب كمال النجار
Ragab Kamal Elnaggar

ملخص البحث
اخللفيــة  العلميــة: إن متاريــن التقويــة املتزامنة مع تقييد تدفق الدم بنســب 
20 ٪ الــى30 ٪ مــن أعلى جهد للعضلة من تكــرار واحد ينتج عنها تضخم في 
العضــالت ويزيد من قوتها أكثر من نفس البرنامج العالجي بدون تقييد تدفق 
الدم. و مبا أن التدريب بواسطة التمارين املنخفضة املقاومة بالتزامن مع تقييد 
تدفق الدم هو أســلوب عالجي أقل أملــاً للمفاصل ، فقد يكون مفيًدا ملجموعة 
من األشــخاص الذين يعانون من التهاب مفاصل الركبة املؤلم. الغرض: مقارنة 
نسبتني مختلفتني من إجمالي ضغط االنسداد لتقييد تدفق الدم التي ميكن أن 
ترتبــط بتدريبات املقاومة املنخفضة للعضلة األمامية رباعية الرؤوس للحصول 
علــى نتائج مرضية تخص قــوة العضلة الرباعية و القطــاع العرضي للعضلة. 
الطريقة: ســيتم تســجيل مجموعــة 40 مريضــا يعانون من التهــاب املفاصل 
للركبة في مجموعتني متســاويتني ، وسوف تتراوح أعمارهم  بني 50-65 سنة. 
ســيتزامن تدريب املقاومة املنخفضة مع تقييــد تدفق الدم اجلزئي على النحو 
التالي: املجموعة أ ، سيحصل املرضى على 40 ٪ من إجمالي ضغط االنسداد 
لتقييد تدفق الدم ، بينما في املجموعة ب ، ســيحصل املرضى على 80 ٪ من 
إجمالي ضغط االنسداد لتقييد تدفق الدم. سيتم قياس املخرجات على النحو 
التالي: مقدار االلم والتيبس للركبة باإلضافة الى وظائف الركبة من قبل مؤشر 
WOMAC. أما بالنســبة لقــوة العضلة األمامية رباعية الرؤوس ســوف تقدر 

بواســطة جهاز قياس جهد العضلة الديناميكي؛ وأخيرا ، سيتم حساب القطاع 
العرضي للعضلة األمامية  ونســبة إجمالي ضغط االنســداد لتقييد تدفق الدم 

بواسطة دوبلر املوجات فوق الصوتية .
 

Abstract 

Background: Training with blood flow restriction (BFR) at 
20%-30% of one repetition maximum (1RM) produces muscle 
hypertrophy and increases muscle strength more than the same 
programme without BFR. However, little is known about what 

ملخصات البحوث الصحية ملخصات البحوث الصحية

is the optimum percentage of BFR to achieve beneficial results. 

Purpose: Determination of proper percentage of occlusion 
pressure of BFR that can be associated with low-intensity 
resistance training of the quadriceps muscle to induce 
improved quadriceps strength, muscle mass, and overall knee 
functions. 

Design: Observational design. Methods: A total of 40 
patients with knee osteoarthritis will be enrolled in two equal 
groups, and their age will be ranged between 50-65 years. 
Concurrently, the low-intensity resistance training will be 
associated with partial BFR as follow: Group A, the patients 
will receive 40% of the total occlusion pressure of BFR, while 
in Group B, the patients will receive 80% of the total occlusion 
pressure of BFR. The outcome measures will be investigated as 
follow: knee pain, stiffness, and physical function by WOMAC 
index. Isokinetic Dynamometer will be used to measure the 
quadriceps strength; finally, the cross-sectional area of the 
quadriceps muscle and the percentage of total occlusion 
pressure of BFR will be calculated by Doppler Ultrasound.

تطبيق التصميم الشــبكي البســيط لدراســة تأثير 
متغيــرات الصياغة علــى خصائص اجلودة احلرجة 

لألقراص سريعة التفكك بالفم
رقم الدعم

Application of simplex lattice design for 
investigating the effect of formulation 
variables on critical attributes of fast 
orodispersible tablets

10242/03/2019

السيد عبده زكي خفاجي
 ElSayed Abdou Zaki Khafagy

 
محمد حسن فايد

Mohamed Hassan Fayed

ملخص البحث
خالل العقد املاضي زاد االهتمام بشكل كبير من قبل الباحثني وشركات الدواء 
على األقراص ســريعة التفكك بالفم وخاصة للذين يعانون من مشــاكل صعوبة 
البلع للصياغات الصيدالنية الصلبة مثل األقراص واحلبوب والكبسوالت. على 
اجلانــب األخر فإن فهــم وتوصيف العالقة بني متغيــرات الصياغة واخلواص 
الفيزيائيــة لألقــراص فمويــة التفــكك أمر هــام وحيوي للضمــان احلصول 
علــى جرعات دوائيــة عالية اجلودة وحتقــق متطلبات اجلهــات الرقابية على 
املســتحضرات الصيدلية الفموية الصلبة. بناءاً على ما ســبق فإن الهدف من 
هذه الدراســة هو تطوير وتقييم أقراص ســريعة التفــكك بالفم ألحد االدوية 
املضادة لالكتئاب ذات الصالبة العالية و سريعة املعدل التفككي الفموي. أيضا 
تهدف الدراســة الى تطبيق التصميم الشــبكي البســيط للدراسة تأثير عوامل 
الصياغــه على اخلواص الفيزيائيــة لألقراص فموية التفكك. وســيتم تطوير 
هــذه األقراص من خالل تغيير نســب املواد املســتخدمة في صناعة األقراص 
طبقاً للتصميم االحصائي املستخدم في الدراسة. سوف يتم حتضير األقراص 
باستخدام تقنية الكبس املباشرة باستخدام قوى ضغط مختلفة لتحسني صالبة 

األقــراص. أيضاً ســوف يتم تقييم االقــراص املصنعة طبقا ملــا هو منصوص 
علية فى دســتور األدوية األمريكــي )USP(. وأيضاً ســيتم تقييم درجة قابلية 
األفــراد املتطوعيــني لطعم هذة األقراص وكذا ســيتم تقييــم درجة ثبات هذه 
األقــراص في درجات احلرارة والرطوبة املختلفة. وذلك ميكن أن يقدم صياغة 
صيدالنيــة جديدة لهذا العقار ولعقاقير عديدة مســتهدفة بالقريب العاجل ملا 
حتتويه هذه الصياغة من مميزات ميكن أن يستخدمها القطاع الصحي للتغلب 
علــى واحدة من أهم املشــاكل التي تواجهه عدد كبير مــن املرضى في اململكة 

العربية السعودية بشكل خاص و في جميع أنحاء العالم بشكل عام.
 

Abstract 

In the last decade, the demand for orodispersible tablets 
(ODTs) has been growing particularly for adults, olders 
and children who have dysphagia (swallowing difficulties) 
or Phagophobia (fear of swallowing). The objective of the 
present study is to develop and optimize of ODTs of anti-
depressant drug using simplex lattice design. The quantities 
of microcrystalline cellulose (X1), spray dried mannitol 
(X2) and partially pre-gelatinized starch (X3) are selected 
as independent formulation variables. A 3-factors with 3 
levels simple lattice design will be carried out to examine 
the impact of formulation variables on the critical attributes 
of orodispersible tablets. The tablets will be developed by 
varying the ratio of microcrystalline cellulose, spray dried 
mannitol and pre-gelatinized starch. Direct compression 
technique will be used to prepare the ODTs using different 
compression forces. Weight uniformity, mechanical strength, 
in-vitro and in-vivo disintegration, and percent drug release 
will be examined as a critical attribute of the produced ODTs. 
Furthermore, optimization of the formulation will be carried 
out using desirability approach. Finally, masking the better 
taste of the drug as well as long-term stability study will be 
done for the optimized formula. The proposed ODTs will be 
developed and commercialized. It would provide the society 
with a new dosage form safely and effectively adapted to the 
needs of geriatric depressive patients in Saudi Arabia.

منط احلياة املرتبط باإلصابة باألمراض غير املعدية 
بــني طالب اجلامعة : املعرفة ، املمارســات وعوامل 

اخلطر املرتبطة بها
رقم الدعم

Prevalence of lifestyle associated non-
communicable diseases among University 
students: Knowledge, attitude and its risk factors

10240/03/2019
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الهام خالد
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ملخص البحث
األمراض غير املعدية، املعروف أيضا باسم األمراض املزمنة أو املرتبطة بنمط 
حياة االفراد  تشير الى األمراض التي حتدث نتيجة للممارسات اليومية للفرد. 
األمــراض غير املعدية تشــكل مصدر قلق كبير علــى الصحة العامة في جميع 
أنحــاء العالم، ولكن جــزءا كبيرا منها ميكن الوقاية مــن حدوثه. وقد ارتبطت 
بشــدة هذه األمراض مع أســلوب احلياة والعادات غير الصحية، يتضمن ذلك 
العــادات الغذائية الغير الئقة ، وقلة النشــاط البدنــي، التدخني، اإلفراط في 
تناول الكافيني واسلوب النوم اخلاطئ.. الخ. السمنة والسكري من النوع الثاني، 
وأمــراض القلب وهشاشــة العظــام والربو وأمراض اجلهاز التنفســي األخرى 

تعتبر من األمراض غير املعدية الهامة
وتقدر منظمة الصحة العاملية ان حوالي 38 مليون شخص يلقون حتفهم سنويا 
بسبب االمراض غير املعدية, لذا يعد التغيير في سلوك الناس وامناط حياتهم 

من االسباب الهامة لتطوير هذه االمراض املزمنة. 
النمو االقتصادي امللحوظ في اململكة العربية السعودية قد أثر على منط حياة 
ســكانها بطريقة ســلبية. الناس يعيشون حياة مستقرة مع قلة النشاط البدني. 
اعتمادا على التوسع احلضري والغربي، مرت العادات الغذائية بتغييرات كبيرة. 

وهذا يعتبر حتديا متزايدا على الصحة العامة واحلكومة.
مــع األخذ في االعتبار هــذه اخللفية، فإن الهدف من هــذا البحث هو حتليل 
ســلوكيات منط احلياة الصحية للطالب اجلامعيني بجامعة االمير ســطام بن 
عبد العزيز في منطقة وادي الدواســر. على وجه اخلصوص، ســيتم دراســة 

معرفة الطالب بأمناط احلياة الصحية واملواقف واملعوقات املؤثرة في ذلك.
هذه الدراسة وصفية مقطعية  سوف تشمل عينات عشوائية مالئمة تتكون من 
850 طالب وطالبة من كلية العلوم املختلفة )اآلداب والعلوم والطب والهندســة 

والتربية( من حرم جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في وادي الدواسر
مت اعداد اســتبيان ذاتي  باللغتني العربية واإلجنليزية ســوف يســتخدم جلمع 
البيانــات. ســوف يتبع االســتبيان  املقيــاس املعياري لتعزيز صحــة املراهقني 
)برنامــج مكافحــة اجلــوع( لتحليل أبعاد ســبعة من املمارســات الصحية مثل 
النشــاط البدني، التغذية الصحية، وإدارة اإلجهاد، واملسؤولية الصحية والدعم 

بني األشخاص، وحتقيق الذات والصحة الروحية. 
اضافة الى ذلك ســيتم قياس مؤشــر كتلة اجلســم --مثل الطول والوزن لكل 
طالب. وســيتم احلصول على املوافقة مســبقا من كل مشــارك واحلفاظ على 
سرية البيانات لكل طالب حسب اخالقيات النظام البحثي. وسوف يتم تسجيل 

جميع البيانات وحتليلها احصائيا باستخدام برنامج SPSS النسخة 20 
وتوجد دراسات قليلة جدا في اململكة العربية السعودية التي بحثت السلوكيات 
املعــززة للصحة بني طلبة اجلامعات. لألســف، ال توجد تقارير موثقة من هذه 

املنطقة من اململكة وهي منطقة ريفية مهمة.
 نتائج هذه الدراسة ميكن أن تكون ذات أهمية عالية في حتليل وفهم سلوكيات 
منــط احلياة لتعزيز صحة طالبنــا. والن طالب اجلامعة ميثلــون اجلزء كبير 
من الســكان الشــباب في اململكة، فان عاداتهم الصحية هي مصدر قلق خاص 
ألنها العامل الرئيســي الذي يؤثر على املخاطر الفردية لألمراض غير املعدية 
واالضطرابــات املزمنــة أخرى في وقت الحق عند التقدم في العمر. وســتوفر 
هذه الدراســة بيانات قيمة ميكن استخدامها من قبل املسؤولني وصناع القرار 
لوضع اســتراتيجيات وأولويات ملعاجلة هــذه القضايا املتعلقة بصحة الطالب. 
وعالوة على ذلك، ســيتم نشــر الوعي حول أساليب احلياة املرتبطة باألمراض 

غير املعدية بني الطالب وافراد اسرهم

Abstract 

Non-Communicable Diseases (NCDs) is known as chronic or 
lifestyle diseases which indicates the illnesses that occur as a result 
of an individual’s daily habits consequently.  The burden of NCDs 

poses a major public health concern worldwide. However, a large 
part of which is preventable. These diseases have been strongly 
associated with unhealthy lifestyle habits, including inappropriate 
dietary habits, lack of physical activity, smoking, caffeine overuse, 
and inappropriate sleeping practices etc. Obesity, type 2 diabetes 
mellitus, heart diseases, osteoporosis, asthma, and other respiratory 
disorders are important non-communicable diseases. World Health 
Organization (WHO) has estimated that around 38 million people 
are killed each year by non-communicable diseases, the changes 
in the people lifestyles behaviors are important reasons for the 
development of these chronic diseases.

The remarkable economic growth in the Kingdom of Saudi Arabia 
has affected the lifestyle of its population in a negative way. People 
are living a sedentary life with less physical activity. In the adoption 
of urbanization and westernization, the dietary habits have 
undergone major changes as well. This is a growing challenge to 
public health and the government.

Taking into consideration this background, the aim of this research 
work is to analyze the healthy lifestyle behaviors of undergraduate 
students attending Prince Sattam bin Abdulaziz University in Wadi 
Al Dawaser region. In particular, the student’s knowledge about 
healthy lifestyles, attitude and perceived barriers influencing the 
same will be studied.

This cross-sectional descriptive study will include a random 
convenient sampling of 850 male and female students from 
different faculty of sciences (Arts & Sciences, Medical, Engineering, 
and Education) of the Prince Sattam bin Abdulaziz University 
campuses in Wadi Al Dawaser. 

A self-administered questionnaire prepared in both Arabic and 
English will be used for data collection. The questionnaire will follow 
the adolescent health promotion (AHP) scale standards to analyze 
seven dimensions of healthy practices such as physical activity, 
healthy nutrition, stress management, health responsibility, 
interpersonal support, self-actualization, and spiritual health.  In 
addition, Basal Metabolic Index (BMI) such as height and weight 
will be measured for every student. Informed consent will be 
obtained from every participant and the student confidentiality 
will be maintained as per the research ethics. All the data will be 
recorded and statistically analyzed using SPSS version 20 software. 

There exist very few studies in Saudi Arabia that have examined 
health-promoting behaviors among university students. 
Unfortunately, no reports were documented from this region of the 
Kingdom which is an important rural area. This study finding could 
be of high significance in analyzing and understanding the health-
promoting lifestyle behaviors of our students. Since the University 
students represent a major segment of the young population in 
the Kingdom, the health habits of them are of special concern as 
they are the key factor that influences the individual risk for non-
communicable diseases and other chronic disorders later in their 
adult life.  This project will provide valuable data that could be used 
by administrators and policymakers to design strategies prioritize 
to address these issues concerning students’ health. Further, 
awareness about these lifestyle associated non-communicable 
diseases will be generated among the students and their family 
members.
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الكشــف املبكر عن ســرطان الثدي باستخدام تقنية 
املعاوقة احليوية الكهربائية
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ملخص البحث
ســرطان الثدي هو الســبب الرئيســي للوفاة بني النســاء حول العالم. تؤكد 
الدراسات أن الكشف املبكر عن السرطان ميكن أن يؤدي إلى حتسني الشفاء.

 يهدف هذا املشروع البحثي إلى تصميم جهاز للكشف املبكر عن سرطان الثدي 
للنساء استنادا إلى تقنية املعاوقة احليوية الكهربائية باستعمال تيار مستمر.

يظل التصوير الشعاعي للثدي هو التقنية األساسية الستكشاف الثدي ، وهو 
األكثــر جناًحا من حيث الرصد والكشــف املبكر عن ســرطان الثدي. لســوء 
احلظ، أنها طريقة مشعة ومكلفة وال تذهب النساء بسهولة إلجراء الفحص.

 يهدف هذا املشروع البحثي الى قياس معاوقة ثديي املريضة، ومقارنة النتيجة 
وما إذا كان هناك فرق معتبر، فهذا ينبه الى وجود مشكلة في أحد الثديني.

 ومبجرد االنتهاء من تصميم اجلهاز، سنقوم باختبار اجلهاز أوالً على احللول 
البيولوجيــة ، مثل .Na + CL-اختيارنــا )NaCl( يرجع لتواجد هذه االيونات 

بكثرة في السوائل اخللوية.

ثم ســنقوم بحملة قياس املعاوقة احليوية الكهربائية للنساء األصحاء والنساء 
املصابات بالســرطان إلنشــاء قاعــدة بيانات وللتثبت من قــدرة اجلهاز على 

استكشاف املرض في مراحله االولى.

هذا املشــروع البحثي هو فقط املرحلة األولى. وســتركز املرحلة الثانية على زيادة 
عدد املجّسات لتحديد موقع الورم بدقة، وإنشاء صورة وإرسالها إلى هاتف ذكي.

 

Abstract 

Breast cancer is the leading cause of death among women 
around the world. Studies confirm that early-stage cancer 
detection can lead to better healing. This research project 
aims to offer a system for early detection of women breast 
cancer based on the technique of DC electric bio-impedance.

Mammography remains the essential technique for breast 
exploration, the most successful in terms of monitoring 
and early detection of breast cancer. Unfortunately, it is an 
invasive, expensive method and women do not go directly for 
screening. Thus, we propose in this research project to design 

a smart mammograph for early diagnosis of breast cancer 
using electrical bio-impedance.

Electrical bio-impedance has a high diagnostic potential for 
various diseases. Indeed, an impedance value different from 
the normal can inform us about a physiological abnormality 
of the individual.

Indeed, this research project offers a non-invasive system that 
allows to simultaneously measuring the impedances of the 
two breasts of a patient, to compare the result and if there is a 
significant difference, it means that there is a problem in one 
of the breasts. Once the system finalized, we will carry out an 
impedance measurement campaign of healthy women and 
women with cancer to establish a meaningful database and 
offer a real-time automatic screening system.

This research project is only the first phase. The second 
phase will focus on increasing the number of electrodes to 
precisely locate the tumor, create an image and transmit it to 
a smartphone.

تطويــر منهجية جديــدة بنظام تقنيــات األوميكس 
)اجلينوم وامليتاجينوم وهندسة البروتينات( لتصميم 
وإنتاج إنزميات لها نشــاط ضد املمرضات البشرية 

متعددة املقاومة للمضادات احليوية.

رقم الدعم
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ملخص البحث
يشــكل ظهور البكتيريا متعددة املقاومة لألدويــة تهديدا متزايدا للصحة العامة 
على الصعيد العاملي مثل بكتيريا الســيودوموناس أيروجينوزا هى بكتيريا سالبة 
اجلرام تســبب العدوى املكتسبة من املستشفيات في جميع أنحاء العالم. ووفقا 
ملنظمــة الصحة العامليــة، تعتبر بكتيريا الســيودوموناس أيروجينــوزا اليوم من 
مســببات املرض اخلطيرة للغاية بني 12  نوع من البكتيريا املمرضات البشــرية 
متعــددة املقاومة للمضــادات احليوية ولذلك فإن هناك حاجة ماســة إلى نهج 
جديــدة للســيطرة على هذه األنــواع املمرضــة. اإلنزيبيوتيكــس )أي انزمي له 
فاعلية إنزميية ونشــاط ضد امليكروبات املمرضــة مثل املضادات احليوية( هي 
جزيئات انزميية التي ميكن أن تكون مبثابة أسلحة جديدة في مكافحة البكتيريا 
املقاومــة لألدويــة. وقــد القت هذه األنــواع اإلنزمييــة ذات القــدرة التحليلية 
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)Lytic enzymes( واملعروفــة باســم اإلندوليســينس اهتمامــا كبيرا كعوامل 
مضــادة للميكروبات واجلراثيــم ألنها تظهر إمكانيــة واحتمالية منخفضة جدا 
لتطوير أى مقاومة. واســتنادا إلى مياديــن األحياء الدقيقة وعلم الوراثة وتقنية 
البروتينات والتكنولوجيا احليوية سيستخدم املشروع البحثي املقترح نهجا علميا 
متعــدد التخصصــات يقوم علــى املعلوماتية احليوية، وعلم اجلينــوم الوظيفي، 
والتكنولوجيات احليوية لألنزمي من أجل: )1( حتديد وتوصيف إنزميات إروائية 
جديدو ذات قدرة حتليلية جتاه املمرضات البشــرية من جنس الســيودوموناس 
أيروجينــوزا عن طريــق التنقيب فى اجلينومــات البكتيرية املتعــددة واملوجودة 
فى القواعــد املعلوماتية احليوية وكذلك تطبيق منهجيــة امليتاجينوميكس. )2( 
استنســاخ وتوصيف وظيفــي لهذه اإلنزميــات التحليلية. )3( حتســني وتعديل 
صفــات اإلنزميات التحليلية الطبيعية وإدخال صفات أنشــطة حتفيزية جديدة 
علــى هــذه اإلنزميات من خالل طــرق التطور املوجه وهندســية  اإلنصهار مع 
الببتيــدات املضــادة للميكروبات التي من شــأنها أن تعطي لهم نشــاطا جديدا 
لكسر وقتل مسببات األمراض سلبية اجلرام. . وسيوفر املشروع معارف وأدوات 
جديدة لتطوير االســتراتيجيات والعمليات والنظم التي ال تفيد فقط في تعزيز 
الصحة العامة ولكن أيضا أكثر مالءمة للبيئة. وسيسهم املشروع املقترح إسهاما 
كبيرا في توليد وتوليد املوارد اجلينية ل بســيودوموناس أيروجينوســا. وسيوفر 
املشــروع معارف وأدوات جديدة لتطوير االستراتيجيات والعمليات والنظم التي 
ال تفيــد فقط في تعزيز الصحــة العامة ولكن أيضا أكثر مالءمة للبيئة.  كذلك 
سيسهم املشــروع املقترح إسهاما كبيرا في التنقيب وإنتاج للموارد اجلينية لنوع 
الســيودوموناس أيروجينوزا. وميكن اإلستفادة من هذه املوارد لتحديد اجلينات 
واإلنزميات اجلديدة وكذلك تشــكيل مجموعــة متكافئة من الباحثني املتعاونيني 
ذوي اخلبــرة واملعارف املتعددة التخصصات فــى مثا هذا املجال احليوى واملهم 

حلل  مشاكل البكتيريا متعددة املقاومة لألدوية.  

Abstract 

Worldwide, the global emergence of Multi Drug Resistant 
(MDR) bacteria is a growing threat to public health. 
Acinetobacter baumannii is a Gram-negative bacterium 
causing nosocomial infections worldwide. According to 
WHO, Acinetobacter baumannii is considered today as the 
most dangerous MDR pathogen among the 12 deadliest 
drug-resistant bacteria. Therefore, new strategies for 
controlling this pathogen are urgently needed. Enzybiotics 
(i.e. enzyme-antibiotic) are lytic enzyme molecules that 
could act as novel weapons in the fight against drug-
resistant bacteria. Lytic enzymes (also known as endolysins 
or, simply, lysins) have received considerable attention as 
potential antibacterial agents because they exhibit a very low 
possibility of developing resistance. Drawing from the fields 
of microbiology, genetics, and biotechnology, the proposed 
research project will apply a multidisciplinary scientific 
approach based on bioinformatics, functional genomics, 
and enzyme biotechnology for the: (i) identification and 
characterization novel lytic enzymes towards the human 
pathogen Acinetobacter baumannii by mining bacterial 
genomes through bioinformatics and metagenomics 
approaches; (ii)  clone and functional characterize the lytic 
enzymes; (iii) engineering novel specificities and catalytic 
activities by modifying a natural lytic enzymes through in 
vitro directed evolution and fusion them with antimicrobial 
peptides that will give them novel activity to break and kill 
Gram-negative pathogens. 

مراقبــة القلــب الذكيــة ملرضــى األمــراض القلبية 
الوعائية الذين يعيشون وحدهم
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ملخص البحث
تناقــش هــذه الورقة مراقبــه القلب الذكيــة )scw( للمرضــي الذين يعانون 
مــن امراض القلــب واألوعية الدموية التي تعيش وحدهــا أو خارج املنزل. و 
scw ميكن ان تســاعد كل من املرضي والعاملني في مجال الرعاية الصحية 

ملنــع املضاعفات الناجمة عن اجللطة )MI(. وتناقش الظروف الفســيولوجية 
املختلفة التي ميكن ان تســبب تغييرات في العالمات احليوية ، والتي تشــبه 
تلــك التي لوحظت خــالل MI. احلاجة إلى التفريق بــني التغييرات الناجمة 
عن الظروف الفسيولوجية وتلك التي تسببها MI هو التأكيد. التالي ، تصف 
هــذه الورقة تطويــر البرمجيات املتصلــة بالصحة ونظام اإلنــذار الكتروني 
الذي يتضمن ســاعة ذكية. وميكن اســتخدام نتائج الدراسة كأساس للبحوث 
اإلضافية التي ميكن ان تســاعد الباحثني في اختيار لغات البرمجة واألجهزة 
وأنظمه التشــغيل لتطويــر scws ؛ وتقدم هذه الدراســة أيضا معلومات عن 
اســتخدام هذه األجهزة في الســيطرة على امراض القلــب واألوعية الدموية 

املهددة احلياة.
 

Abstract 

This paper discusses a Smart Cardio Watch (SCW) for patients 
with cardiovascular diseases who live alone or are outside 
home. An SCW can help both patients and health care 
workers to prevent myocardial infraction (MI) complications. 
Various physiological conditions that can cause changes in 
vital signs, which are similar to those observed during MI, 
are discussed. The need to differentiate between changes 
caused by physiological conditions and those caused by MI 
is emphasized. Hence, this paper describes the development 
of health-related software and an electronic warning system 
involving a smart watch. The study results can be used as 
the basis for additional research that can aid researchers in 
selecting programming languages, devices, and operating 
systems for developing SCWs; this study also provides 
information on the use of such devices for the management 
of life-threating cardiovascular diseases.

ملخصات البحوث الصحية ملخصات البحوث الصحية

رقم الدعمتأثير قدرة القلب والتنفس على االداء األكادميي لدى الطالبات بالكليات الصحية في جامعة سطام بن عبد العزيز

Relationship between Cardio-respiratory Capacity and Academic Performance among Medical 
Female Students in PSAU

9773/03/2019

سماح السعيد احمد معوض 
Samah Alsaid Ahmed Moawd

ملخص البحث

اخللفيــة : األداء األكادميــي يرتبط ارتباطاً وثيقا مبســتوى النشــاط البدني واللياقة البدنية. طــالب الطب لديهم مخاطر عالية من انخفــاض اللياقة البدنية. 
األهداف: الكشف عن العالقة بني النشاط البدني واألداء األكادميي في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز عند  طالب الكليات الطبية. الطريقة: يتم  مقارنة 

املعدل التراكمي للطالبات  ثم قياس اللياقة البدنية باستخدام متارين لقياس كفاءة القلب واجلهاز التنفسي.
 

Abstract 

Back ground: Academic performance is strongly related to both level of physical activity and cardio-respiratory fitness. Medical 
students have high risk of declining fitness. 

Aims: To detect relation between physical activity and academic performance in PSAU medical students. 

Methods: medical school cumulative GPA and cardiopulmonary exercise testing during treadmill using 20m shuttle run test (SRT) 
heart rate (HR), systolic and diastolic blood pressure (SBP & DBP) VO2max was also determined.
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ملخصات
البحوث التطبيقية

ملخصات البحوث التطبيقية

إســتخدام التعلــم املتعمــق و الكلمــات املتضمنة و 
التنقيــب علــى البيانــات النصية لتحســني عمليات 

إتخاذ القرار للمنشئات
رقم الدعم

Utilizing deep learning, word embedding, 
and text mining to improve decision-
making for organizations

9332/01/2018

عبدالكريم محمد عبدالكريم السديس
Abdulkareem Mohammad Abdulkareem Alsudais

ملخص البحث
التطــورات احلديثة في مجــال التعلم املتعمق خلق كم هائل مــن الفرص التي من 
شــأنها أن تتيح للباحثني و املختصني االستفادة من البيانات النصية و استخدامها 
الستكشاف املعرفة و حتسني النظم. هذه التطورات أتاحت ملن يدرسون و يبحثون 
فــي مجال معاجلة النصــوص الطبيعيــة و التنقيب على البيانــات النصية اتخاذ 
خطوات عظيمة لألمام. تاريخياً، اســتخدام طرق معتمدة على احلاسوب لتحسني 
نظــم اتخاذ القــرار كان دائمــاً مجال اهتمــام للباحثني. هذه الطرق من شــأنها 
أن تســاعد املنشــئات على اتخاذ قــرارات معتمدة على بيانــات مثبتة عوضاً على 
االعتماد على آراء و تصورات شخصية ملتخذ القرار. في هذا املشروع، الهدف هو 
االستفادة من التطورات احلديثة في مجال التعلم املتعمق للبيانات النصية و أحدث 
ما توصل له علم التنقيب على البيانات الكبيرة لتحســني العمليات املتعلقة باتخاذ 
القرار للمنشــئات. هذا الهدف ســيتم حتقيقه من خالل اقتــراح و تصميم و بناء 
و تقييــم عمل حلول مبنية علــى التنقيب على البيانات النصية. بعض هذه احللول 
سيعمل فقط على النصوص املكتوبة باللغة اإلجنليزية بينما سيكون البعض اآلخر 
مخصص للنصوص املكتوبة باللغة العربية. أحد هذه احللول سيعتمد على معاجلة 
و حتليل كم هائل من التغريدات املنشــورة في منصة التواصل االجتماعي تويتر و 
نشــرت من أشخاص يعيشون في اململكة العربية السعودية. هذه العملية التحليلية 

قد تساعد في استكشاف خصائص مخفية موجودة في التغريدات.
 

Abstract 

Recent advances in deep learning have created a myriad 
of opportunities that enable researchers and practitioners 
to leverage large text datasets to discover knowledge and 
enhance applications. These advances have enabled those who 
study and conduct research in natural language processing 
and text mining take giant steps forward. Traditionally, using 
computerized methods to improve decision-making has 
always been a fruitful area of research. Such methods can 
help organizations make evidence-based decisions that 
rely on listening to what the data say instead to adhering to 
people’s intuitions. In this project, the objective is to leverage 
recent advances in deep learning for text data and state-of-
the-art data mining techniques for large dataset to enhance 
the decision-making process for organizations. This objective 
will be achieved by proposing, designing, implementing and 
evaluating text mining solutions. Some of these solutions will 
work only text written in the English language while others will 
be specifically focused to processing and mining text written 
in the Arabic language. One such dataset is a large collection of 
Saudi “tweets” published in the online social network Twitter. 
The data will be processed, analyzed, and decipher to discover 
latent features and characteristics hidden in the tweets.

التحليــل االحصائــي لالختبارات لتحديــد اجلودة 
والتحقــق مــن صحــة أســئلة االختيار مــن متعدد 
)مكس( من تقييم لبعض املقررات في جامعة األمير 

سطام بن عبد العزيز

رقم الدعم

Item and Test Analysis to Identify Quality 
and validation of Multiple Choice 
Questions (MCQs) from an Assessment 
of some courses at Prince Sattam Bin 
Abdulaziz University

8321/01/2018

خالد مبارك احمد القحطاني
Khaled Mubarak Ahmad Alkerani

ملخص البحث
يعــد حتليــل االختبــارات العنصر االكثــر اهمية فــي عملية القيــاس والتقومي 
والتطويــر, ويعتبــر التحليل االحصائي تطورا هاما وحديثــا في تقنيات التقييم 
, يهدف التحليل االحصائي  لالختبارات الى تشــخيص مواطن القوة والضعف 
عند الطالب ,ومحاولة الكشف عن فعالية االساليب واملناهج املعتمدة في طرق 

التدريس املستخدمة من قبل املعلمني واملعلمات ,وقياس جودة االختبارات ,.
 وفي هذا املشــروع ســوف تتم دراســة اداء الطالب وجودة األختبار باستخدام 
التحليــل االحصائــي لالختبارات من خالل اســتخدام برنامج االر وعمل مكتبه 
احصائيه في ب اســتخدام هذه اللغه و لكي يســتطيع اي عضوء هيئة تدريس 

استخدامها. 

Abstract 

The analysis of tests is one of the most important element in 
the process of learning, evaluation and development. Many 
researchers have develop many theories to improve the quality 
of the test. However, statistical analysis methods is rely seldom 
to be used in these area of research because it is a modern 
development in evaluation techniques and it needs a very 
good background in statistics and programming languages. 
The statistical analysis of the tests aims at diagnosing the 
strengths and weaknesses of students, trying to detect the 
effectiveness of the teaching methods, and Measuring the 
quality of the tests.

In this project, the student’s performance and the quality of 
the test will be studied using the statistical analysis of the tests 
through the use of the R program. By the end of this study, an 
R library will be available and any faculty members can use it.
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االســتفادة املثلــى من اســتخراج الطاقــة القصوى 
لنظــام حتويل طاقة الرياح املتصل بشــبكة الكهرباء 
باســتخدام التحكــم األمثل ذو الســطح الديناميكي 
القائم على شبكة إملان العصبية ذات التنظيم الذاتي 

باملويجات العكسية املتكررة

رقم الدعم

Optimization of Maximum Power 
Extraction for Grid Connected Wind 
Energy Conversion System Using Self-
Organizing RWENN-Based Optimal 
Adaptive Dynamic Surface Control

9362/01/2018

فرحان عنيد فرحان العنزى
Farhan Aneed Farhan Alenizi

فايز فهيم السوسي 
Fayez F. M. El-Sousy

ملخص البحث
 High-Precision يقتــرح هــذا البحــث حاكــم ذكــي ذو اخلطــوة اخللفيــة
Intelligent Adaptive Backstepping Control System  للتحكــم فــي 

الســرعة ملنظومة حتريك تعمل مبولد حثي مدار بتربينة رياح وموصل بشــبكة 
الكهربــاء العامة.وذلك ملجابهة التغيرات التي تطرأ على ثوابت منظومة التحكم 
وحــاالت التحميل عند ظروف التشــغيل املتعددة. هذا احلاكم الذكي  يشــتمل 
 Ideal علــى ثالثة أجــزاء. اجلزء األول هو احلاكم ذو اخلطــوة اخللفية املثالي
Backstepping Controller وميثــل احلاكــم األساســي ليحاكــي القانــون 

املثالــي للتحكم Ideal Control واجلزء الثاني هو مراقب ومســتنتج  مويجات 
 Dynamic الشبكات العصبية باملنطق املشوش ذو التغذية العكسية الديناميكي
Recurrent Fuzzy-Wavelet-Neural-Network وهو مصمم على أســاس 

احلــدود الغير معرفة Uncertainty Bound لنموذج اآللة امليكروئية املتزامنة 
ذات املغناطيســية الدائمة MPMSM ويســتخدم حلســاب تأثيــر تغيير ثوابت 
منظومــة التحريك امليكروئية والتحميل عليها وهو متغير غير معروف وال ميكن 
قياســه أو حســابه Lumped Uncertainty.. أما اجلــزء الثالث هو احلاكم 
املتني H¥ Controller   فهو يســتخدم لتعويض األخطاء الناجتة عن التقريب 
املوجــود فــي تصميم مراقب ومســتنتج  مويجــات الشــبكات العصبية باملنطق 
Dynamic Recurrent Fuzzy- املشــوش ذو التغذية العكســية الديناميكــي

Wavelet-Neural-Network .احتــاد هذه احلواكم يعطي ويؤكد اخلصائص 

الديناميكية القوية واملتينة لنظام التحكم احلركي املقترح . وســوف يتم دراســة 
اســتقرار نظام التحكم باســتخدام Lyapunov Stability للتأكد من تصميمه 

الصحيح.
وســوف يتم اســتنتاج النموذج الرياضي حلســاب ثوابت حاكمي التيار من النوع 
تناســبي – تكاملــي PI وكذلك ثوابت حاكم الســرعة وحاكــم املوضع  من النوع 
تناســبي-  تكاملــي -  تفاضلي PID طبقا للمواصفــات التي حتتاجها منظومة 

التحريــك امليكروئيــة . بعــد ذلك يتم اســتنتاج دالــة التحويل للحلقــة املغلقة 
للنظــام بأكملــه لتكــون النموذج املرجعي فــي عملية التحكــم . ولتحقيق األداء 
الديناميكــي العالي للمنظومة والتي تتمثل في إزالــة تأثير احلمل وكذلك إتباع 
High- املســار املرجعي ســوف يتم تصميم احلاكم الذكــي ذو اخلطوة اخللفية
Precision Intelligent Adaptive Backstepping Control System

وتدريبه حلظيا . وطبقا للخطأ بني النموذج املرجعي واخلرج احلقيقي ملنظومة 
التحريــك يقوم احلاكم املقترح بتوليد إشــارة  حتكم مكيفــة لتحقيق خصائص 
متينــة إلتبــاع النمــوذج املرجعي عند ظروف التشــغيل املتعــددة عند الالحمل 
واحلمل الكامل وكذلك تغيير ثوابت اآللة املتزامنة . وسوف يتم محاكاة منظومة 
التحريــك بأكملها والتــي تتكون من اآللة امليكروئية املتزامنة ذات املغناطيســية 
الدائمة ، محول جهد عكســي يعمل بأســلوب تضمني عرض النبضة في املتجه 
الفراغي ، متحكم متجه املجال الدوار ، حاكمي التيار وحاكم الســرعة واحلاكم 
املقترح باســتخدام برنامج MATLAB/SIMULINK وذلك لتحقيق األداء العالي 
واخلصائــص الديناميكيــة اجليدة لهذه املنظومة . هــذا احلاكم اجلديد الذكي 
من املتحكمات الذي يتم تدريبها حلظيا وذلك دون االعتماد على تدريب مســبق 
مما يجعل املتحكم يســتطيع متابعة أي تغيرات ميكن أن حتدث لآللة امليكروئية 
املتزامنــة أثناء التشــغيل وبالتالي احلصــول على األداء العالــي للمنظومة عند 
حــاالت التشــغيل املختلفة مع األخــذ في االعتبــار التغيرات التــي تطرأ على 

معامالت اآللة املتزامنة وتأثيرها على أداء متحكم متجه املجال الدوار .
 

Abstract 

In this project, an ADSCS using SORWENN is proposed to 
optimize and maximize the power extraction from the WECS 
connected to the infinite bus. The WECS consists of a SEIG driven 
by a variable speed wind turbine which feeding a bidirectional 
PWM frequency converter connected to the infinite bus. 
The SEIG is controlled by the MPPT control methodology. 
The ADSCS incorporates a dynamic surface controller (DSC), 
an optimal controller, a SORWENN identifier for both the 
machine-side voltage source converter (MSVSC) and the grid-
side voltage source inverter (GSVSI). The dynamic models of 
the MSVSC and the GSVSI are derived taking into consideration 
the parameter variations and external disturbances. Moreover, 
based on the backstepping, a DSC is designed for the MSVSC 
to control the speed of the generator to track the maximum 
power and hence maximize the extracted power efficiency. 
Similarly, for the GSVSI, a DSC is designed for controlling DC-link 
and permits self-regulating control of electric power injected 
to power grid. However, the uncertainties existed in of the SEIG 
that feeds the MSVSC and the GSVSI the IBC. To estimate the 
lumped uncertainties in the DSC law, an ASORWENN identifier 
is considered to approximate the nonlinear uncertainties 
online for both the MSVSC and GSVSI. In addition, the robust 
controller is designed to minimize the approximation error of 
the SORWENN. Furthermore, the Lyapunov theorem is used to 
carry out the stability of the ADSCS. The efficacy of the IADSCS 
will be verified by numerical simulations and experimentation. 
The numerical simulations and implementation of the ADSCS 
will be implemented using Matlab/Simulink. 

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

رقم الدعمآلية جديدة جلدولة املهام ألنظمة احلوسبة السحابية

A Novel Task Scheduling Mechanism for 
Cloud Systems

9371/01/2018

عبداالله عبدالعزيز عبداهلل الوابل
 Abdulelah A. A. Alwabel

عادل باجد عثمان بن بصيص
Adel Bin Busayyis

ملخص البحث
احلوســبة الســحابية هــي منوذج حوســبة واعد حيث تقــدم خدمات احلوســبة على 
أســاس مفهــوم خدمة احلوســبة اخلدمية. احلوســبة اخلدمية تعنــي توفير خدمات 
تكنولوجيا املعلومات للمستخدمني بطريقة مشابهة لتقدمي الكهرباء والتي يستهلك فيها 
املســتخدمون الطاقة عندما يحتاجون إليها ويدفعون ثمن اســتخدامها فقط. في هذا 
النموذج، ميكن للمستخدمني احلصول على اخلدمات السحابية في أي وقت ودفع ثمن 
استخدامها فقط على أساس مفهوم الدفع لكل استخدام. آلية جدولة املهام هي عملية 
إدارة املهام املستقلة أثناء وقت التشغيل. تتضمن عملية اإلدارة تعيني كل مهمة إلى مورد 
مناسب بحيث ميكن إمتام عملية التنفيذ في الوقت املطلوب. بشكل عام، تعتبر مشكلة 
مهام اجلدولة مشكلة غير حتمية متعددة احلدود. يتم توسيع املشكلة في بيئة احلوسبة 
الســحابية بحيث ينطوي على تعيني املهام إلى واحد أو أكثر من املوارد من أجل إكمال 
املهمــة حتت قيود اتفاقية مســتوى اخلدمة خالل وقت التشــغيل. ويهدف هذا البحث 
إلــى تطوير آلية جديدة لتحديد املهام في أنظمة احلوســبة الســحابية. ولتحقيق هذا 
الهدف، سيجري حتقيق الستكشاف آليات جدولة املهام املتاحة. وتركز هذه اآللية على 
االستخدام األقصى للموارد احلاسوبية مع احلد األدنى من التأثير على جودة اخلدمة. 
وســيتم تنفيذ هذه اآللية واختبارها باســتخدام أداة احملاكاة كلودســيم. كلودســيم هو 
أداة احملاكاة املعروفة التي يتم استخدامها في كل من األوساط األكادميية والصناعة.

 
Abstract 

Cloud computing is a promising computing model which offers 
computing services based on utility concept. Utility computing 
means providing IT services to users in a way similar to offering 
electricity in which users consume power when they need and 
pay for their usage only. In this model, users can obtain Cloud 
services anytime and pay for their usage only based on pay 
per use concept. Task scheduling mechanism is the process of 
managing independent or dependent tasks during run time. 
The management process involves assigning each task to a 
suitable resource so the execution can complete in a desired 
time. In general, the problem of scheduling tasks is considered 
a non-deterministic polynomial hard time (NP-hard) problem. 
The problem is extended in the Cloud environment so it 
involves assigning tasks to one or more resources in order to 
complete the task under the constrain of the SLA agreement 
during runtime. This research aims to develop a novel 
mechanism for scheduling task in Cloud systems. In order to 
achieve this aim, an investigation will be conducted to explore 
available task scheduling mechanisms. This mechanism focuses 
on maximum utilization with minimum effect on QoS. The 
mechanism will be implemented and tested using CloudSim 
simulation tool. Cloud Sim is a well-known simulation tool that 
is used in both academia and industry.

تطوير صناعــة الطوب احلراري باســتخدام الطني 
وبقايا اخلشب

رقم الدعم

Optimization of the energy of manufacture 
of bricks by the development of new bricks 
based on clay and wood scissors

9386/01/2018

رائد عبداهلل محمد اليوسف
Rayed Abdullah Mohammed Alyousef

عمران مختار بنجد
Omrane Benjeddou

ملخص البحث
تركــز البحــوث احلاليــة في مجــال مــواد البناء نحــو التخلص مــن النفايات 
وتوفيرالطاقــة. هناك طرق مختلفة للتقليل من هــذه النفايات، ويتمثل التحدي 
في إيجاد وســائل الســتخدامها. ومن بني هذه النفايات نشــارة اخلشب والتي 
نســعى من خالل هذا البحث الى اســتعمالها كمكون أساسي للطوب املستخدم 
فــي البناء والتشــييد وتعوض بذلــك مكونات غير متجددة فــي اململكة العربية 
الســعودية. وميكن استخدام نشارة اخلشــب في صناعة الطوب للحد من األثر 

البيئي السلبي لهذه الصناعة.
يتــم احلصــول على املواد موضوع الدراســة عــن طريق خلط الطني، ونشــارة 
اخلشب، واملياه. ونظرا ملا متتاز به نشارة اخلشب من مسامية جوهرية، نتحصل 
على طوب بخصائص مميزة تالئم املناخ احمللي باململكة وتوفر تكاليف التخلص 

من النفايات وتساهم في تخفيض تكاليف املباني. 
ولذلك فإن الهدف من هذه الدراســة هو إنتــاج طوب من املواد احمللية، خفيف 
الوزن، عازل للحرارة والبرودة من خالل حتسني اخلواص الفيزيائية وامليكانيكية 
واحلرارية. والتأكيد على احلصول على نتائج ريادية وفريدة في مجال البحوث 

املتعلقة مبواد البناء واحلفاظ على البيئة.
 

Abstract 

Current research in the field of building materials is oriented towards 
the recovery of waste to ensure on the sustainability of conventional 
natural aggregates and the lightening of certain building elements 
and on saving energy by reducing the thermal conductivity. The 
weight gain, which may be greater or less depending on the type 
of bricks, results in a reduction in the cross-sections of the structural 
elements ensuring the transmission of loads and leads to saving in 
transport of the manufactured elements and to productivity gains to 
implementation. There are different ways of upgrading this waste, a 
new challenge is to find means for a sustainable use of these wastes. 
The valorization of wood sawdust in construction is a lasting

solution. The construction industry is responsible for the reduction 
of large quantities of nonrenewable resources and greenhouse gas 
emissions in Saudi Arabia. The use of sawdust in the brick industry 
can not only make it possible for them to be valued extensively and

sustainably, but also to reduce the environmental impact of this 
industry. One of the objectives of this project is to develop new 
construction materials based on competitive sawdust and competing 
with known conventional building materials, develop a new product: 
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bricks based on clay and sawdust. The studied material is obtained by 
mixing clay, sawdust, and water. Sawdust has an important intrinsic 
porosity due to the presence of capillaries. These make it light, 
compressible and sensitive to water. The clay constitutes the mineral 
fines. The mixture of these constituents of very different nature and 
characteristics leads to a material with variable.

Sawdust, used as reinforcement, is used in its natural form (without 
treatment). It is predominantly in the form of short fibers. The 
objective of this study is therefore to produce a lightweight, 
insulating, durable brick from clay and sawdust and to try to optimize 
the physical, mechanical and thermal properties by studying 
systematically several parameters of preparation and cooking, thus 
supplementing the lack of experimental results found in the research 
carried out on clay-sawdust mixtures.

تثمني رمال الصحراء لصناعة قوالب صلبة وضخمة 
للحماية من التصحر

رقم الدعم

Valorization of desert sands for the 
manufacture of solid and massive blocks 
to protect against desertification

9391/01/2018

هشام عبدالعزيز محمد العبدالجبار
Hisham Abdulaziz Mohammed Alabduljabbar

محمد امين مبروك خديم اهلل
Mohamed Amine Khadimallah

ملخص البحث
يهــدف هذا العمل العلمي بدرجة أولــى لتثمني رمال الصحراء  لصناعة قوالب 
صلبــة وضخمــة للوقاية من التصحر في املناطق التي تشــكو من هذه الظاهرة 
فــي اململكــة العربية الســعودية، هذه القوالب تصنع على عــني املكان ألن املادة 
األساســية هــي رمال الصحــراء ويقع إضافة القليل من اإلســمنت أو اجلير أو 
غيرها من املواد التي تساعد على متاسك القوالب. هذه القوالب، بحكم وزنها،  
فهي توضع مباشــرة على األرض وهي قادرة بهذه  اخلاصية أن تتحمل الضغط 
املباشر من األكداس املباشرة التي تشدها. وميكن لهذه القوالب أن تأخذ العديد 
من األشكال واألحجام حسب املنطقة وحسب كمية الرمال الناجتة عن التصحر.

 
Abstract 

This scientific work aims first to evaluate the desert 
sands for the manufacture of solid and massive blocks to 
prevent desertification in the regions that suffer from this 
phenomenon in the Kingdom of Saudi Arabia. These blocks 
are made on the spot because the basic component material 
is the desert sands. A little amount of cement, lime or other 
materials are added to the mixed in order to give to the blocks 
their compressive strength. These blocks are placed directly on 
the ground and then, they are able to bear the direct pressure 
of the sand amount. These blocks can take many shapes and 
sizes according to the supported sand amount produced by 
desertification.

منوذج الوســيطة قابلية التشــغيل البينــي لتصدير 
البيانات بشكل آمن عبر السحابة

رقم الدعم

An Interoperable Middleware Model for 
Outsourcing Data securely over Cloud

9397/01/2018

عادل باجد عثمان بن بصيص
Adel Bajid Othman Bin Busayyis

عبداالله عبدالعزيز عبداهلل الوابل
Abdulelah Abdulaziz Abdullah Alwabel

ثافيفل سنجام
Thavavel Vaiyaouri Thavavel Thangam

ملخص البحث
احلوســبة السحابية اصبحت وجها جديدا من احلوســبة التي تقدم وعودا لتوفير موارد 
حوســبة رخيصة، متاحة بســهولة و افتراضيه غير محدودة. قامت العديد من الشركات 
بالدخــول في هذا الســوق مــع عروض مختلفة تتــراوح بني البنية التحتيــة كخدمة مثل 
األمــازون الى منصة اخلدمــات تعمل بكامل طاقتها مثل محــرك تطبيقات جوجل. ومع 
ذلك، يواجه مســتخدمو احلوسبة الســحابية حتديات عند قيامهم باالستفادة من البنية 
التحتية لوحدات التخزين الســحابية. اوال: عدم التجانس، حيث ان نشر التطبيقات على 
الســحاب وإدارتها يحتاج الى اســتخدام اساليب مختلفة حســب الشركة التي تقدم هذه 
اخلدمــة. و نتيجــة لذلك، يقوم مطورو التطبيقات باســتخدام واجهــات مختلفة مقدمة 
مــن قبل عدد مــن بائعي خدمة الســحابة لتخزين واحضار البيانات معهم بســبب عدم 
وجود معاير مقبولة. ينظر لهذا على انه العقبة الرئيســية في تبني التقنيات الســحابية 
من قبل املؤسســات. ثانياً: االســتعانة مبصــادر خارجية لتخزين البيانات في الســحابة 
معــرض لهجمــات من قبل لصــوص االنترنت ومن قبل موظفي الشــركة املقدمة خلدمة 
الســحابة. ونتيجــة لذلك، أصحاب البيانات يشــككون في وضع البيانــات اخلاصة بهم 
خارج نطاق ســيطرتهم. يهدف هذا البحث إلى تصميم وتقييم منوذج أمني في الوسيطة 
ملعاجلــة القضايــا املذكــورة. هذه الوســيطة مصممة ال تتكيف فقط مــع عدم التجانس 
من واجهات الســحابة ويفرض القيود األمنية على البيانات االســتعانة مبصادر خارجية، 
ولكن يشــمل أيضــا تقنيات مختلفة واإلجراءات املتخصصة حلمايــة البيانات بكفاءة من 
البداية إلى النهاية، أي من املالك إلى الســحابة و ثم للمســتخدم. تبدأ عملية االســتعانة 
مبصادر خارجية بتصنيف البيانات اســتنادا إلى ثالثة معايير تشــفير يقدمها املستخدم، 
أي السرية  والتوافر والنزاهة. ويؤدي تقسيم البيانات إلى ثالثة أقسام إلى توفير حماية 
تكميليــة وإمكانية وصول بســيطة إلى البيانات. اجلودة الرئيســية للوســيطة هو أنه ال 
يشــمل فقط جميع عمليات التشفير لضمان السرية والنزاهة وتوافر البيانات االستعانة 
مبصادر خارجية على السحابة ولكن يتم تنفيذ أكثر أهمية على جانب العميل، مما يعطي 
املســتخدمني املزيد من الســيطرة على أمن البيانــات، وبالتالي البيانــات ال تعتمد على 
احللول األمنية التي تقدمها اخلوادم. وأخيرا، ســيتم تنفيذ الوســيطة املصممة وتنفيذها 

مع أي اثنني من مقدمي اخلدمات السحابية املختلفة لتوضيح جدواها وكفاءتها.
 

Abstract 

In recent years, cloud computing introduces a rapid development of 
networked computers, such as parallel computing, and grid computing. 
Cloud computing is offered by many vendors who provide different offers 
ranging from of highly standardized storage systems, to fully application-
as-a-service such as Google App Engine. However, cloud computing is 

open to many types of security attacks. One concern is whether cloud 
users can fully trust the cloud vendor to protect the confidentiality of their 
outsourced data on cloud servers from malicious behavior. Cloud servers 
can be targeted by internal or external attackers who wish to explore and 
steal sensitive data. Another concern is related to the term “heterogeneity”. 
Multiple deployed applications on cloud has to be managed using vendor 
specific methods. As a result, application developers are enforced to 
use different interfaces provided by different cloud vendors to store 
and retrieve data from. The reason is because that there is no accepted 
standard, which seen as a major hurdle in adopting cloud technologies to 
the Enterprise. In this research, we design and evaluate a security model 
inside the middleware to address the mentioned concerns. This designed 
middleware not only adapts to the heterogeneity of interfaces of cloud 
and enforces security constraints on outsourced data, but also comprises 
different techniques and specialized procedures to efficiently provide 
comprehensive solution regarding to the three cryptographic parameters, 
Confidentiality, Availability and Integrity. The main quality of the designed 
middleware is that it not only encompasses all cryptographic operations 
to ensure the cryptographic parameters of the data outsourced on cloud 
but are more importantly performed on the client side. This would enable 
cloud users to control the security on outsourced data. Thus, the data 
will not be dependent on the security solutions provided by the servers. 
Finally, the designed middleware will be implemented and executed with 
any two different cloud providers to illustrate its feasibility and efficiency. 

اســتخدام املركبات النانوية كعــالج بديل لالصابات 
التنفسية الناجمة عن البكتيريا املقاومة لألدوية في 

اململكة العربية السعودية
رقم الدعم

Seeking solutions to respiratory infections 
caused by drug resistant bacteria in 
Saudi Arabia with a Nano technological 
approach

10137/01/2019

خوله ابراهيم محمد السمهري
Khawlah ibrahim Mohammad Alsamhari

نوف محمد العنزى
Nouf Mohammed Alenazi

فؤاد أمين حسن
Fuad Ameen S. Hasan

ملخص البحث
املرضى الذين يعانون من ضعف املناعة يتعرضون بشكل خاص للعدوى امليكروبية في اجلهاز التنفسي 
والناجتة عن مســببات األمراض االنتهازية. املعلومات املتعلقة باألنواع امليكروبية املســببة ومقاومتها 
لألدويــة التقليديــة لم يتم دراســتها وبالتالي محــدودة للغاية في اململكة العربية الســعودية. لذلك، 
في هذا البحث املقترح ، ســيتم دراســة االلتهابات التنفســية البكتيرية االنتهازية املرتبطة باألفراد 
الذين يعانون من نقص املناعة والذين يعيشــون في املدن الرئيســية في اململكة العربية الســعودية. 
ســيتم دراسة األنواع املســببة ومقاومتها لألدوية واملضادات احليوية. سيتم تصنيع جسيمات الفضة 
النانوية باســتخدام النباتات الطبية التقليدية احمللية والطحالب. ســيتم دراســة إمكانيات استخدام 
هذه املســتخلصات الطبيعية النانويه كعالج طبي بديل أو كمنتج مطهر. ســيتم دراســة اجلســيمات 

النانوية املركبة لتثبيطها ضد البكتيريا البحرية الطبيعية من أجل تقييم تأثيرها البيئي احملتمل. 

Abstract 

Immunocompromised patients are especially vulnerable 
to microbial infections of the respiratory tract caused by 
opportunistic pathogens. Information on the causative 
microbial species and their resistance against conventional 
drugs are very limited in Saudi Arabia. Therefore, in this 
proposed research, the opportunistic bacterial respiratory 
infections associated with immunocompromised individuals 
living in major cities of Saudi Arabia will be studied. The 
causative species and their drug resistance will be studied. 
Silver nanoparticles will be synthesized using local traditional 
medicinal plants and Algae. Their potential to be used as an 
alternative medical treatment or as a disinfectant product will 
be studied. The synthesized nanoparticles will be studied for 
their inhibition against natural marine bacteria in order to 
assess their possible harmful environmental effect.

حصاد الطاقة ونقلها الالسلكي بإستخدام هوائيات 
املتاسيرفس املرنة

رقم الدعم

Flexible Metasurfaces for Wireless Power 
Transfer and Energy Harvesting Systems

10795/01/2019

ثامر سليمان صالح المنيف
Thamer Solaiman Saleh Almoneef

سعود السبيعي
Saud M. Saeed

ملخص البحث
في هذا العمل ، نقترح استخدام مواد مرنة وقابلة لالنحناء لتشكيل أنظمة الركتنا 

لتجميع الطاقة وتطبيقات نقل الطاقة الالسلكية
نظام الركتنا املقترح من مجموعة من الرنانات الصغيرة الكهربائية التي تشكل على 

سطح املواد ، ميكن للمرء التحكم في املعلمات التأسيسية
من الوســط إلنتــاج وســيط يطابق املقاومــه اخلاصه بالهــواء. وبالتالــي ، ميكن 

للميتاسرفس السطحية التقاط الطاقة mu و epsilon للمواد وهي
املجمعة AC الكهرومغناطيسية الواردة بكفاءات تصل الى النسبة املئويه الكامله. ثم 

يتم توصيالملتاسيرفسإلى دائرة تصحيح لتحويل طاقة
وســيجد النظام املقترح تطبيقات في شــحن األجهزة اإللكترونية القابلة لالرتداء ، 

وشحن األجهزة الطبية ، وشحن البطاريات ، وحصاد .DC إلى
الطاقــة لتطبيقــات أخرى واســعة النطاق يتكون .)WPT( في هــذا العمل ، نقترح 
اســتخدام مــواد مرنــة وقابلة لالنحناء لتشــكيل أنظمــة الركتنا لتجميــع الطاقة 
وتطبيقات نقل الطاقة الالســلكية نظام الركتنا املقتــرح من مجموعة من الرنانات 
الصغيرة الكهربائية التي تشكل على سطح املواد ، ميكن للمرء التحكم في املعلمات 
التأسيســيةمن الوســط إلنتاج وســيط يطابق املقاومه اخلاصه بالهواء. وبالتالي ، 
ميكن للميتاسرفس السطحية التقاط الطاقة mu و epsilon للمواد وهي  املجمعة 
AC الكهرومغناطيســية الواردة بكفاءات تصل الى النســبة املئويــه الكامله. ثم يتم 

توصيالملتاسيرفسإلى دائرة تصحيح لتحويل طاقةوسيجد النظام املقترح تطبيقات 
في شــحن األجهزة اإللكترونية القابلة لالرتداء ، وشــحن األجهزة الطبية ، وشحن 

البطاريات ، وحصاد .DC إلى الطاقة لتطبيقات أخرى واسعة النطاق.

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية
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Abstract 

In this work, we propose the use of flexible and bendable 
materials to form rectenna systems for energy harvesting and 
Wireless Power Transfer (WPT) applications. The proposed 
rectenna system consists of an array of electrically small 
resonators forming a meta-surface. By combing those small 
cells, one can control the material constitutive parameters 
namely epsilon and mu of the medium to produce a 
medium that is matched to free space. Hence, the meta-
surface can capture the incoming electromagnetic energy 
with efficiencies reaching unity. The meta-surface is then 
connected to a rectification circuit to convert the collected 
AC power to DC. The proposed system will find applications 
in charging wearable electronics, charging medical implants, 
charging batteries and harvesting energy for other wide range 
applications.

التعــرف ودراســة خصائــص امليكروبــات احملللــه 
للجنوسليلوز النبات في اململكة العربية السعودية

رقم الدعم

Identification and Characterization of 
lignocellulolytic microbes in Saudi Arabia

10568/01/2019

ثامر سليمان صالح المنيف
Thamer Solaiman Saleh Almoneef

سعود السبيعي
Saud M. Saeed

ملخص البحث
فــى العقد األخير قام الباحثني فى مجــال تطوير الصناعات الدوائية الى تطوير 
أنــواع جديدة من أنظمة توصيل الدواء الفموية والتى من شــأنها ترغيب املريض 
فــى اإللتزام باســتخدام الدواء بشــكل منضبط مما يزيد من الكفــاءة العالجية 
للدواء. تعد مشــكلة ابتالع اجلرعات الدوائية الصلبة مثل األقراص والكبسوالت 
من املشــاكل التى تؤرق عدد كبير من املرضى خاصة األطفال وكبار الســن حيث 
أن عمليــة البلــع تقل كفائتها مع تقدم العمر مما يــؤدى أحيانا الى االختناق أثناء 
ابتــالع اجلرعــات الدوائيــة الفموية الصلبة. لــذا قام الباحثــني بتطوير نوع من 
أنظمة توصيل الدواء الفموية الصلبة فيما يعرف باألقراص سريعة التفكك بالفم 
والتــى من شــأنها أن جتمع ما بني مميزات اجلرعــات الدوائية الصلبة من حيث 
درجــة الثبات أثناء فترة التخزين ومميزات اجلرعات الدوائية الســائلة من حيث 
ســهولة عملية البلع واإلمتصاص. يوجد العديد من التقنيات التى تســتخدم فى 
صناعــة هذا النوع من أنظمة توصيل الدواء مثل عملية التجفيد بالتبريد وعملية 
الكبس املباشر حتت ضغط منخفض. بالرغم من جناح هذة التقنيات فى حتضير 
أقراص ســريعة التفكك بالفم إال ان األقراص الناجتة تكون عالية الهشاشــة مما 
يؤثر سلباً على عملية التغليف وكذا يصعب استخدامها وتداولها من قبل املريض 
والصيدلى. بناءا على ما ســبق فإن الهدف من هذة الدراســة هو تطوير نوع من 
األقراص سريعة التفكك بالفم والتى تكون على درجة عالية من الصالبة ومقاومة 
للهشاشــة أثناء فترة التخزين والتداول. ســوف يتم ذلك باستخدام تقنية جديدة 
تتم باستخدام معلق من املادة املفككة واستخدامة كسائل محبب للتحضير حبيبات 
ســريعة التفكك فى املاء باســتخدم عملية التحبب الرطب وســوف تستخدم هذة 

احلبيبــات فيما بعد فى حتضير اقراص على درجة عالية من الصالبة وســريعة 
التفكك بالفم. فى هذة الدراســة ســوف نقوم بدراســة تاثير كال من تركيز املادة 
املفككــة واملادة القابلة لالنضغاط  على اخلصائص احلرجة للحبيبات واالقراص 
الناجتــة وذلــك باســتخدام التصميم العاملى التام. ســوف يتــم تقييم احلبيبات 
الناجتــة مــن حيــث احلجم والكثافــة ودرجة اإلنســيابية وكذا ســوف يتم تقييم 
األقــراص الناجتة من حيــث متاثل احملتوى الدوائى ودرجة الصالبة والهشاشــة 
وكذا وقــت التفكك فى املاء والتفكك داخل التجويف الفمى وكذا انطالق الدواء. 
فى النهاية ســوف يتم حتديد التركيزات املثلى من املادة املفككة واملادة الضاغطة 
باستخدام عملية تهيئة الصياغة الدوائية للوصول الى أقراص حتقق الهدف كما 

هو منصوص علية فى دستور األدوية االمريكى وهيئة الغذاء والدواء االمريكية.
 

Abstract 

Patient’s compliance has been recently an important factor 
and demand to satisfy the patient needs. The objective of 
the present work is to develop and optimize new fast orally 
melting delivery systems using response surface methodology 
as a tool of Quality by Design (QbD) approach. The new 
method will provide tablets with proper mechanical strength 
and quick disintegration in the oral cavity that increases the 
patient acceptability and improve the therapeutic effect. A 
central composite design will be applied to examine the effect 
of super disintegrant (X1), microcrystalline cellulose (X2) and 
micronized ethyl cellulose (X3) as casual variables on the 
crucial features of fast orally melting tablets. The responses 
chosen will be tablets mechanical strength (Y1), In-vitro 
disintegration time (Y2), disintegration time in the oral cavity 
(Y3), drug dissolution (Y4) and In-vitro/In-vivo correlation (Y5). 
Finally, the desirability function will be carried out to optimize 
the formulation variables to provide tablets with desirable 
characteristics according to USP and FDA guidelines. 

سالســل إمداد الطاقة الكهربائيــة املتكاملة متعددة 
األهداف للقرارات اإلستراتيجية والتشغيلية

رقم الدعم

An Integrated Multi-Objective Electric 
Power Supply Chains for Strategic and 
Operational Decisions

11261/01/2019

علي سعيد عبداهلل العرجاني
Ali Saeed Abdullah AlArjani

ملخص البحث
تلعب سالسل اإلمداد بالطاقة الكهربائية )EPSC( دوًرا مهًما في االقتصاد العاملي 
نظًرا ألنها توفر عنصًرا رئيسًيا في الطاقة العاملية. متتلك شبكات EPSAS شبكات 
معقدة متتد من موردي الوقود األساســي إلى األسواق. وهي تشمل موردي الوقود 
ومقدمي الصيانة ومحطات التوليد وشــركات النقل وكيانات التوزيع والعمالء من 
مختلــف األنواع. متثل EPSCs التي حتتوي علــى العديد من املعلمات الديناميكية 
حتدًيــا للمنتجــني واملوزعني في مجــال الكهرباء وكانت محل اهتمــام العديد من 
الباحثني.  إن احلاجة إلى دمج EPSC ، والتعامل مع أوجه عدم اليقني واالستجابة 

لطلبات العمالء ، تدفع شركات EPSC إلى التصميم والتحسني والعمل بكفاءة.

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

Abstract 

Electric power supply chains (EPSC) play an important role 
in the global economy due to the fact that they supply a 
major component of the world energy.  EPSCs have complex 
networks extended from suppliers of basic fuel up to markets.  
It includes fuel suppliers, maintenance providers, generation 
plants, transmission companies, distribution entities, and 
customers of various types.  EPSCs with many dynamic 
parameters represent a challenge for electric producers and 
distributors and have been of interest to many researchers. 
The need to integrate the EPSC, deal with uncertainties and 
respond to customers demand drive the EPSC companies to 
model, optimize and operate efficiently.

الكشــف املناعــي والتوصيــف اجلزيئــي لطفيليات 
والكريبتوســبوريديوم   Giardia spp اجليارديــا 
مــوارد  بعــض  فــي   Cryptosporidium spp

امليــاه مبنطفة الريــاض ,اململكة العربية الســعودية 
باستخدام الطرق املناعية واجلزيئية

رقم الدعم

Immunological Detection and Molecular 
Characterization of Giardia and 
Cryptosporidium Parasites in some Water 
Resources in Riyadh Region , Kingdom Of 
Saudi Arabia

10971/01/2019

قويت محمد فرحان القباني
  Al-Qabbani

ملخص البحث
علــى نطاق واســع فــي البيئة في جميــع أنحاء العالم والســبب األكثر شــيوعا 
لإلســهال هو من خالل تلوث املياه والغذاء. ويصاب كل من البشــر والعديد من 
احليوانات املستأنســة بتلوث املياه واألغذية فــي جميع أنحاء العالم. تتميز هذه 
الطفيليات بالطفيليات االنتهازية االنتهازية االنتهازية التي قد يصل فيها األطفال 
والبالغني الذين يعانون من نقص املناعة إلى املوت ، ألنها طفيليات شائعة تنتقل 
مــن احليوان إلى الطفيليات احليوانية البشــرية. وقد ثبــت أن املياه امللوثة هي 
أهــم مصدر النتقال هــذه الطفيليات، حيــث تكون فريدة مــن نوعها في وجود 
جهــاز املعدي املعوي شــديد املقاومة )الكيس الكيســي والكيس، علــى التوالي( 
واحملفوظــة في مياهها لعدة أشــهر. وباإلضافة إلى ذلك، فــإن مقاومة املراحل 
املعديــة للديســيمبكتومترات الكيميائية، والتي تســتخدم لتنقية مياه الشــرب، 
وحمامات الســباحة، الخ. أظهرت األبحاث املنشــورة انتشــار داء اجليارديا وداء 

الكريبتوسبوريدوس بني األطفال والبالغني في اململكة العربية السعودية.

Abstract 

Widespread in the environment worldwide and the most common cause 
of diarrhea is through water and food contamination. Both humans and 
many domesticated animals are infected by water and food contamination 
worldwide. These parasites are characterized by opportunistic parasitic 
opportunistic parasites in which children and adults with immune 
deficiency may reach death, as they are common parasites transmitted 
from the animal to the human zoonotic parasites.

Contaminated water has been shown to be the most important source of 
transmission of these parasites, where they are unique in the presence of a 
highly resistant gastrointestinal (cystic sac and cyst, respectively) and kept 
in their water for several months. In addition, the resistance of infectious 
phases to chemical disimpectomts, which is used to purify drinking water, 
swimming pools, etc.? Published research has shown the prevalence of 
giardiasis and cryptosporidiosis among children and adults in Saudi Arabia. 

حتليــل البحــوث املتعلقــة بــإدارة التشــييد مقارنة 
باحتياجات املؤسســات العامة واخلاصة في صناعة 

التشييد في اململكة العربية السعودية
رقم الدعم

Analysis of construction management-
related research compared to the needs 
of public and private firms in Saudi 
Construction Industry

11171/01/2019

ياسر مشاري ثقل الحمادى
yasir meshari tegal Alhammadi

عبدالعظيم مصطفى محمد
Abdeliazim Mustafa Mohamed

ملخص البحث
فــي كل عام ، يتم نشــر املئات من الدراســات فــي مجالت ومؤمترات مختلفة بهدف تســليط الضوء 
على أداء صناعة البناء والتعرف على أســباب التأخير. ومع ذلك ، هناك القليل من الدراســات التي 
تلقي الضوء على التعاون بني  صناعة البناء والتشــييد و اجلهات البحثية و حتديد احلاجة احلقيقية 
ملهنيي البناء. في اململكة العربية السعودية ، فإن االجتاه اجلديد الذي تتطلبه وزارة التعليم هو تطوير 
التعاون بني اجلامعات والصناعة واحلفاظ على نقل املعرفة فيما بينها. الهدف من هذه الدراســة هو 
حتديــد احلاجة إلى الشــركات العامة واخلاصــة ومن ثم تقييم البحوث املتعلقة بــإدارة البناء مقارنة 
باحتياجاتهم. ســيتم تقســيم أساليب البحث املســتخدمة في هذه الدراسة إلى قسمني. أوال ، حتليل 
مراجعة األدبيات وحتديد اجتاهات البحث في صناعة البناء الســعودية. الطريقة الثانية هي تســليط 
الضــوء علــى القضايا التي تواجههــا الهيئات العامة واخلاصة في صناعة البناء والتشــييد. يجب أن 
تعمل نتائج هذه الدراسة على حتسني التعاون بني املتخصصني في الصناعة والباحثني في اجلامعات.

Abstract 

Every year, hundreds of studies are published in different journals and conferences 
with the aim of highlighting the performance of construction industry and identify 
the causes of delay. However, there is a very little studies that shed the light on 
collaboration between the academic and industry in construction industry and 
identified the real need of construction professionals. In in Saudi Arabia, the new 
direction required by the ministry of education is to develop the collaboration 
between the universities and industry and maintain the knowledge transfer 
between them. The aim of this study is to identify the need of public and private 
firms and then assess the construction management-related research compared 
to their needs. The research methods used in this study will be divided into two 
parts. Firstly, analyzing the literature review and identify the research trends in 
Saudi construction industry. The second method will be highlighting the issues 
experienced by public and private bodies in construction industry. The outcome 
of this study should improve the collaboration between the industry professionals 
and researchers in universities.
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رقم الدعماستخدام التكنولوجيا احلديثة في انترنت االشياء

Integration of New technology in the 
Internet of Things

10195/01/2019

عبداهلل مسعود عوده الفزي
Abdullah Masod O Alfazi

طالل بن هاشم نور
 Talal Hashim Noor

ملخص البحث
على مدى الســنوات القليلة املاضية، أصبحت إنترنت األشــياء بشكل متزايد 
ذات جاذبية كمفهوم تكنولوجي جديد بســبب فوائدها في مجال األعمال من 
خالل العديد من اخلدمات. متتلك إنترنت األشــياء القدرة على التواصل مع 
أي شــخص وأي شــيء في أي وقت وفــي أي مكان وأي خدمة وأي شــبكة. 
تعرض هذه الدراســة فكرة تكامل إنترنت األشــياء مــع التكنولوجيا اجلديدة 
املتاحــة مثــل احلوســبة الســحابية، والبيانــات الضخمة و سلســلة الكتل ، 

واحلوسبة الضبابية.

Abstract 

Over the past few years, the Internet of Things has become 
increasingly attractive as a new technology concept because 
of its business benefits through numerous services. IoT 
has the ability to communicate with anyone and anything 
anytime, anywhere, any service and any network. This study 
introduces the idea of integrating the Internet of Things with 
new technologies available such as cloud computing, big 
data and block chain, and cloud computing.

دراســة أداء فوالذ غير قابــل للصدأ املزدوج امللحوم 
)A-TIG( بالقوس الكهربي النشط

رقم الدعم

Study of the performance of duplex 
stainless steel joined by activated 
tungsten inert gas welding A-TIG

10885/01/2019

حسين سعد محمد الربيعي
Hussein Saad Mohammed Alrobei

رشيد جودجو
Rachid Djoudjou

هديبي عبد الجليل الشيحاوي
Hedhibi Abdejlil Chihaoui

ملخص البحث
يســتخدم حلام القوس على نطاق واســع في الصناعات ولكن تعتبر السماكة 
احملــدودة التي ميكن حلامها في مســار واحد هي أكثــر عيوب هذه العملية. 
تعتبــر حلــام الغاز التنغســن اخلامل  تقنيــة جديدة بدأها معهــد حيث يتم 
اســتخدام نفس معدات حلام ، ما عدا انه يتم وضع طبق رقيقة من مســحوق 

نشط على سطح قطعة العمل قبل البدأ بعملية اللحام.
الغرض من هذا البحث هو دراسة تأثير املساحيق النشطة املختلفة على مدى 
االختراق وشــكل اللحام باإلضافــة إلى اخلواص امليكانيكيــة للفوالذ املقاوم 

للصدأ املزدوج  امللحوم بغاز التنغسن اخلامل املنشط.

Abstract 

TIG welding is widely used in industries but the limited 
thickness which can be welded in a single pass is the most 
disadvantage of this process. ATIG is a novel technique 
initiated by Paton Institute where the same equipment of TIG 
welding is used, except prior to welding, a line of activated 
flux is deposited on the workpiece surface.

The purpose of this research is to study the effect of different 
fluxes on penetration and aspect of weld bead, mechanical 
properties as well as corrosion behavior of duplex stainless 
steel joined by activated tungsten inert gas welding A-TIG.

تصميــم نظام مربوط للشــبكة الكهربائية مكون من 
خاليا كهروضوئية و مخزنات طاقة كهربائية

رقم الدعم

Design of a grid-connected system 
consisting of photovoltaic cells and 
electrical energy stores

10756/01/2019

محمد مسعود بالعيد ال حيدر
 Mohemmed Masooud Baleed Alhaider

زياد محمد محمد علي
Ziad Mohammed Mohammed Ali

ملخص البحث
فــي اآلونة األخيــرة ومع ازدياد النمو في طلب الطاقــة الكهربائية فإن مجال توليد 
الطاقة الكهربائية سيشــهد املزيد من التحديات ملواجهة هذا الطلب. ونظراً إلزدياد 
فعاليــة تكلفــة مصادر الطاقة املتجددة وملا حتمله من جــدوى اقتصادية فإنه يجعل 
من اســتخدامها ألغــراض انتاج الطاقــة الكهربائية محل اهتمام ودراســة. يهدف 
هذا املشــروع إلى تصميم أنظمة طاقة شمســية متصلة بالشــبكات تتســم بالكفاءة 
والفعالية. سيقوم هذا املشروع بتصميم وانشاء النماذج املثلى مع األخذ في اإلعتبار 
لعدد من العناصر املؤثرة على أدا النظام مثل تكاليف األلواح الشمســية وعدم ثبات 
اشــعة الشــمس والطاقة املتذبذة املصاحبة ملثــل هذه األنظمة. ســيتم ايضاً تطور 
خوارزميات أفضل إليجاد احلجم األمثل واالستراتيجية املثلى للتشغيل والتحكم ملثل 
هذه األنظمة. ســيتم تصميم هذا النظام ليشمل حتسني اثنني من العوامل الرئيسية 
التــي تؤثر علــى أداء أنظمة الطاقة الشمســية. هــذه العوامل هــي أنظمة تخزين 
الطاقة  ، وأجهزة القوى اإللكترونية. فبالنســبة ألنظمة تخزين الطاقة ، يبحث هذا 

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

املشــروع في أنواع مختلفة من مخزنات الطاقة الكهربائية إليجاد وتصميم النموذج 
األمثل حلجم املخزنات والنموذج األمثل للتحكم بها وتشغيلها. بالنسبة للجزء القوى 
اإللكترونية ، يهدف هذا املشــروع إلى تصميم وحدة حتكم مثالية جديدة للمقومات 
الكهربائيــة DC-DC وللعواكــس الكهربائية  DC-AC التــي ميكنها من انتاج اقصى 

طاقة كهربائة من األلواح الشمسية ونقلها إلى الشبكة.
Abstract 

As its cost is becoming more effective, renewable energy sources are 
increasingly integrating the electric grid. The reduction of the cost 
is becoming clear as the competition grows to improve the needed 
technology to make the renewable energy sources more dependable. 
Therefore, concerns with future of electric grids and the increasing 
penetration of renewable energy resources have attracted considerable 
attention to investigate the potential challenges of integrating those 
resources into in electric grids. This project aims to design reliable and 
efficient grid-connected solar energy systems. The project creates those 
models considering the impacts of the uncertainty nature associated 
with the solar energy, the costs of the solar panels, and the impacts 
of the intermittent solar power on the main grid. It develops a better 
algorithm to design the model with the optimal size and the optimal 
operation and control strategy. The optimal model will be achieved 
through optimizing two main factors impacting the performance of 
the solar energy systems. These factors are Energy Storage Systems 
(ESS), and power electronic devices. For the energy storage systems, this 
project investigates different types of ESS which can be integrated with 
the solar systems. It optimizes the size, operation, and control of ESS. For 
the power electronic part, this project aims to create a novel optimal 
control of the DC-DC converters and DC-AC inverters which can capture 
the maximum power of the solar panels and transfer it to the grid.

حول بعــض األفاق اجلديدة اخلاصــة بديناميكيات 
التفاعل و االنتشار فى النماذج احليوية احلديثة

رقم الدعم

On Some New Frontiers of Reaction-Diffusion 
Dynamics in Recent Biological Models

10899/01/2019

عبداهلل محمد احمد الدريهم
Abdullah Mohammed Ahmed Aldurayhim

 
عبد العليم عبده عبد العليم السعدنى

Abde lAlim Abdo Abdel Alim Al-Saadani

عمرو رفعت تركى السنباطى
Amr Rifaat Turki al-Sinbati

ملخص البحث
تلعــب النمــاذج الرياضية لألوبئة والسالســل الغذائية وأنظمــة املناعة دوًرا 
حاسًما في فهم وحتليل و التحكم فى بعض الظواهر الهامة جًدا املوجودة في 
حياتنا. في هذا العمل ، نستكشف اآلثار الديناميكية إلضافة تأثير التفاعل و 
االنتشار لبعض األنظمة البيولوجية احلديثة. سيتم إجراء دراسة و استقصاء 
لبعض الســمات الديناميكية ألنظمة املعادالت التفاضليــة اجلزئية املقترحة 
، مثــل نقــاط االتزان حلل املوجة املتنقلة ، اســتقرار نقاط االتزان ، وحدوث 

ظاهــرة تورينج ووجــود الفوضى املكانيــة.  كما نخطط لتقــدمي طريقة حل 
عددى مناسبة حملاكاة لألنظمة املقترحة وإظهار تغيرات احللول اخلاصة بها 

في املكان والزمان.
Abstract 

Mathematical Models of epidemics, food chain and immune 
systems play a crucial role in understanding, analyzing and 
control of some very important phenomena found in our life. 
In this work we explore dynamical implications of adding a 
reaction-diffusion terms to some recent biological systems. 
Dynamical features of the introduced PDEs system, such as 
the equilibrium points of the travelling wave solution, the 
stability of these equilibrium points, occurrence of Turing 
phenomena and existence of spatial chaos, will be thoroughly 
examined. Also, we plan to present appropriate numerical 
scheme to simulate the proposed reaction diffusion systems 
and visualize the evolution of these system in space and time.

اســتخدام مــواد طبيعيــة )خليــط الرمــل- طــني 
انتفاخــي( كبطانــة فعالة حلجز املياه على أســاس 

املناهج التجريبية والعددية
رقم الدعم

Use of natural materials (sand-expansive 
clay mixtures) as an efficient liners based on 
experimental and numerical approaches

10871/01/2019

علي عبداهلل زيد ال دريس
Ali Abdullah Zaid Aldrees

 
محمد فريد رياض عباس

Mohamed Farid Riad Abbas

ملخص البحث
يهدف هذا البحث إلى دراســة اســتخدام املواد الطبيعية، املوجودة محلًيا في 
اململكة العربية السعودية، كبطانة حاجز هيدروليكي بديلة اعتمادا على املناهج 
التجريبية والعددية. اململكة العربية السعودية هي واحدة من البلدان التي لديها 
مســاحات كبيرة من كل من تكوينات التربة االنتفاخية، والتي تغطي مســاحة 
واســعة من اململكة تقدر بحوالي 800،000 كيلومتر مربع، ناهيك عن املساحة 
الكبيــرة للغاية التــي تغطيها الرمال التي ال ميكــن تقديرها. خلطات مختلفة 
من الرمل والطني االنتفاخي ســتتم حتضيرها ودراســتها. سيتم تقدير تدفق 
امليــاه من خــالل هذه اخللطات املختلفة نوعيا وكميــا. يعتمد التقدير النوعي 
على النماذج الرقمية املتوفرة في األبحاث الســابقة. مت تأســيس هذه النماذج 
علــى بعــض املعلمات التي يجب تقييمها جتريبًيا. من الناحية األخرى، ســيتم 
احلصــول على التقدير النوعــي من مقاييس التدفق. وأخيًرا، ســيتم التحقق 
من صحة النماذج املقترحة من خالل مقارنة كل من التحليل النوعي والكمي.

Abstract 

This research intent to investigate using natural materials, 
locally existed in Kingdom of Saudi Arabia, as an alternative 
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efficient hydraulic barrier liner based on experimental and 
numerical approaches.  Kingdom of Saudi Arabia is one of the 
countries which have considerable areas of both expansive 
soil formations, which cover vast area of KSA estimated to 
be about 800,000 km2, besides the extremely large covered 
by sands that cannot be estimated.  Mixtures of sand and 
expansive clay is to be prepared with sand being the base 
material and with different clay contents.  Water flux through 
these different mixtures will be qualitatively and quantitatively 
estimated.  The qualitatively estimation is based on numerical 
models available in literature.  These models founded on some 
parameters that should be experimentally evaluated.  On the 
other hand, the qualitatively estimation is to be obtained 
from flux measures.  Finally, validation of proposed models 
is to be performed by comparing both the qualitatively and 
quantitatively analysis.   

أزالــة الزئبق بفعالية من احملاليل املائية بأســتخدام 
أطار عضوي معدني

رقم الدعم

Efficient Removal of Mercury from 
Aqueous Media Using Functionalized 
Metal-Organic Framework

11005/01/2019

فهد سلطان فهد القحطانى
Fahad Sultan Fahad Alqahtani

ملخص البحث
زالة الزئبق من املاء جذبت انتباه الكثير من الباحثني نتيجة لألخطار الصحية 

الناجمة من التعرض لهذا العنصر.
حاليــاً، األطر العضويــه املعدنية أثبتت قدرتها على إزالة العناصر الثقيلة من 
املــاء ومنها الزئبق. هذا املقترح البحثي ســوف يثبــت فعالية األطر العضوية 
املعدنيــة املســماة نيو 1000 إلزالة الزئبق من املــاء بفعالية عالية وتكلفة أقل 

وإمكانية  أعادة استخدامها.

Abstract 

Mercury removal from water has attracted research attention 
due to the health effects result from mercury contamination. 
Recently, metal-organic frameworks (MOFs) proved to 
be useful in removing mercury from water. This research 
proposal will show the usefulness of the functionalized NU-
1000 for mercury removal. 

دراســة الشــروخ أثنــاء التجمــد لســبائك احلديد 
L 316 املقاومة للصدأ

رقم الدعم

Hot cracking study on stainless steel 316 L 
welds

11045/01/2019

ابراهيم احمد سلمان البعيجان
Ibrahim Ahmed Salman Albaijan

كمال لوناس علي طويلب 
Kamel Lounes Touileb

أبو سفيان أوس
Abousoufiane Ouis

ملخص البحث
ميكن تقسيم الفوالذ املقاوم للصدأ إلى خمس مجموعات رئيسية: الفيرايتي ، 
املارسينتيس، مصلد و الدوبلكس والفوالذ املقاوم للصدأ األوستنيتي. يستخدم 
الفــوالذ املقــاوم للصدأ في العديد مــن املجاالت الصناعيــة. الفوالذ املقاوم 
للصدأ األوســتنيتي هو عائلة منتشــرة فــي النفط والغــاز ومحطات الطاقة 
ومحطــات التحلية والصناعات الغذائية. تتميز درجات األوســتنيتي مبقاومة 
ممتــازة للتآكل وشــكلية جيــدة وقابلية حلام. ومع ذلــك ، في بعض الظروف 
تظهر عيوب شــروخ ساخنة. يرتبط شروخ الساخن بوجود مركبات منخفضة 
درجة لالنصهار تفصل احلبوب في حني أن تقلص التصلب. في اللحام ميكن 
العثــور على هذا النوع من الشــرخ في وســط اللحــام أو / وحدود احلبوب. 
ميكن أن تظهر أيًضا على شــكل شــقوق صغيرة قصيرة )شقوق صغيرة( في 
مــكان اللحام أو في املنطقة املصابة باحلــرارة )HAZ( عند خط االنصهار ، 
وعادًة ما تكون متعامدة معها. الهدف من هذا البحث هو منع وجتنب الشقوق 

الساخنة في خط اللحام.

Abstract 

Stainless steels can be divided into five main groups: 
austenitic, ferritic, and martensitic and precipitation 
hardening, duplex and austenitic stainless steels. Stainless 
steel is used in several industrial fields. Austenitic stainless 
steel is a widespread in many fields as in oil and gas, power 
plant, desalination stations and food industries. The austenitic 
grades have excellent corrosion resistance, good formability 
and weldability. However, under some conditions hot cracking 
defects appear. Hot cracking is related to the existence of a 
low melting point liquid film separating the grains while the 
shrinkage of solidification is already important. In the weld 
this type of crack occurs at the center of the weld parallel 
to the fusion line and, usually, perpendicular to it. It can 
also appear as small, short cracks (micro-cracks) in the heat-
affected zone (HAZ). The aim of this research is to prevent and 
avoid the hot cracks in welds.

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

إنتــاج مــواد ممتز ّة فعالــة من الكربــون والطني إلزالة 
امللوثات ) املواد التي تؤثر على الغدد الصماء ( من املياه

رقم الدعم

Production of efficient carbon and clay-
based adsorbents for the removal of 
emerging contaminants (endocrine 
disruptors) from water

11257/01/2019

عبداهلل محمد عبداهلل الدوسري
Abdullah Mohammed Abdullah Aldawsari

زكي الدين عوض علي عبد اهلل
Zaki Eldin Awad Elgeed Ali Abdalla

ابراهيم السهيمي
Ibrahim Hotan Alsohaimi

باسم حميد 
Bassim H. Hameed

ملخص البحث
أحد أنواع امللوثات الناشــئة التي ميكن أن تؤثر على عمل وظائف الغدد الصماء وأنظمتها 
)EDCs( تعد املركبات املؤثرة على الغدد الصماء عن طريق محاكاة او منع الهرمون الطبيعى

، ممــا يــؤدي إلى فرط أو نقص إنتاج الهرمونــات . وقد أثبتت عملية االمتزاز فعاليتها في 
إزالة هذه  املركبات الكيميائية دون نواجت ثانوية.

الكربون املنشط التجاري املنتج من الفحم له فعالية عالية لهذا الغرض ، لكنه ال يزال يعتبر 
باهظ الثمن . ينتج الكربون املنشط بشكل كبير من

املخلفات الزراعية املتوفرة بكثرة ، وميكن أن تكون معها بعض املواد منخفضة التكلفة مثل 
الطني خيارا جيدا لهذا الغرض . في هذا البحث

املقترح ، سينم إنتاج الكربون املنشط ذو كفـــاءة عـاليـــة من املخلفات الزراعـيـة ) نواة متر 
النخيل والنفايات الزراعية من مصانع زيت النخيل (

بخطوتني ، األولى الكربنه احلرارية والثانية التنشيط باستخدام هيدروكسيد البوتاسيوم . 
سيتم استخدام الكربون املنشط املنتج في إزالة املركبات املؤثرة على الغدد الصماء من املاء.

Abstract 

Endocrine-disrupting compounds (EDCs) are diverse class of 
emerging contaminants that can affect the operation or function 
of the endocrine system by mimic or block a natural hormone, 
causing overproduction or underproduction of hormones. 
Adsorption process has proven to be an effective for the removal 
of EDCs without generating by-products. Commercial activated 
carbons produced form coal is effective for this purpose, but it is 
still considered expensive.

Activated carbon produced form abundantly available agricultural 
residues, and low-cost materials such as clays can be good option 
for this purpose. In this proposed research, effective activated 
carbons will be produced from agricultural residue (palm dates 
stone and agricultural waste from oil palm industry) by two-step 
process, hydrothermal carbonization and potassium hydroxide 
activation. The produced activated carbons will be used for the 
Endocrine-disrupting compounds removal from water.

حتضيــر امليثانــول عنــد درجــة حــرارة منخفضة 
بواسطة هدرجة ثاني أكسيد الكربون إلى امليثان

رقم الدعم

Low temperature methanol synthesis by 
CO2 hydrogenation to methanol

10916/01/2019

اسراف الدين وهاب الدين
Israf Ud Din Wahab Ud Din

عبدالرحمن الحارثي
Abdulrahman Alharthi

مشاري عياد العتيبى
Mshari A. Alotaibi

ملخص البحث
يعتبر هذا املشروع ذو أهمية كبيرة من الناحية البيئية، ويعتبر نظرة واعده لتحويل غاز 
ثاني أكسيد الكربون املنبعث إلى منتج ذو قيمة كامليثانول. خالل هذا العمل سيحضر 
حافز Pd-Cu/CNFs مع إضافة معادن مختلفة وذلك بطريقتي التشــريب والترسيب. 
حيث سيتم التعرف على تراكيز املعادن في احلفازات عن طريق حتليلها بواسطة جهاز 
بالزما احلث املزدوج لتحليل العناصر. دراســة حيود األشــعة السينية سوف تستخدم 
لتعــرف والتحقــق من اطــوار ومكونات احلفازات. اضافة الى ذلك ســوف يســتخدم 
مطياف االشعة حتت احلمراء لتعرف على املجموعات الوظيفي. حتديد درجة حرارة 
احلرق املناسبة للحفازات سوف تتم عن طريقة جهاز التحليل الوزني احلراري. جهاز 
املجهــر اإلليكتروني النفاذ ســوف يلعب دوراً مهماً فــي التعرف على املظهر اخلارجي 
للحفازات وحجم حبيباتها. مســامية احلفازات ومســاحة ســطحها ستحدد بواسطة 
تقنية إمتزاز غاز النيتروجني. ســلوك إختزال احلفازات سوف يفحص بواسطة تقنية 
درجــة حرارة االختزال املبرمج بالهيدروجني. لدراســة كيمياء الســطح والتعرف على 
املكون الكيميائي لســطح احلفازات ســوف تدرس طاقات الربط املوجودة في ســطح 
احلافز وذلك باســتخدام مطياف األشعة الســينية االلكتروضوئي. حامضية وقاعدية 
املواقع النشطة وانتشارها في احلافز سوف حتدد بواسطة االمتزاز املبرمج باألمونيا 

وثاني اكسيد الكاربون. 
دراســة نشــاطية احلفازات املطورة ســيتم في مفاعل املعلق واملزود مبحرك. من أجل 
التعرف على مدى تأثير املعززات املختلفة على احلافز سوف يتم انتقاء بعض احلفازات 
وتطعيمها بـ أكســيد الزنك وأكسيد اجلاليوم. ايضاً في هذه الدراسة ستحدد ظروف 
التفاعل املثلى. دراســة ميكانيكية وحركية تفاعل حتويل ثاني اكســيد الكاربون لتكوين 
امليثانول ســتجرى على احلوافز املســتخدمة. من هذا املشروع البحثي سوف يتم نشر 

العديد من االبحاث في مجالت عاملية متخصصة في هذا املجال.

Abstract 

The proposed project is of significant importance from the environmental 
point of view which is a promising approach to transform emitted carbon 
dioxide into a valuable product e.g. methanol. During the course of 
work, Pd-Cu/CNFs with different metal loadings will be synthesized by 
(i) wet-impregnation and (ii) deposition precipitation methods. Metal 
concentrations will be analyzed by inductively coupled plasma optical 
emission spectrometry (ICP-OES). Phase identification and crystallographic 
investigations of catalyst components will be performed by XRD. Functional 
groups will be investigated by FT-IR. An appropriate calcination temperature 
of the catalyst will be determined by TGA. Morphology and particle size of 
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catalysts will be analyzed by TEM. Nitrogen adsorption-desorption will be 
utilized to determine surface area and pore size of catalysts. The catalysts 
reduction behavior will be tested by H2-temperature programmed reduction 
(H2-TPR). Surface chemistry, surface composition and binding energies of 
catalysts will be assessed by X-ray Electron Spectroscopy (XPS). Acidic and 
basic site distributions off catalysts will be studied by NH3-TPD and CO2-
TPD, respectively. The activity of the developed catalysts will be evaluated 
in a stirred slurry reactor. In order to investigate the influence of different 
promoters, the selective catalyst will be loaded with different concentrations 
of ZnO and Ga2O3 promoters. Reaction studies will be optimized in terms of 
reaction conditions. Kinetic and mechanistic studies of CO2 hydrogenation 
to methanol will be performed over screened catalyst. The research findings 
will be published in journals of international repute in the respective field. 

رقم الدعموعود احلوسبة حافة في قضايا أمن إنترنت األشياء

The promise of edge computing in IoT 
security issues

10411/01/2019

اروى محمد سعد الرويس
Arwa Mohammed Saad Alrawais

شيوزن تشنغ
Xiuzhen Cheng

ملخص البحث
أصبحت املوجة الصاعدة من الشــبكات محدودة املوارد مثل إنترنت األشــياء 
هي االجتاه الســائد ملجموعة واسعة من التطبيقات التي تتطلب دعم التوزيع 
اجلغرافي والتنقل باإلضافة إلى ســرعة االستجابة. ولتحقيق هذه املتطلبات 
، مت إدخال مبا يســمى حافة احلوســبة الســحابية في الســنوات األخيرة  و 
التي متتد من احلوسبة السحابية إلى احلافة لتكون أقرب إلى أجهزة إنترنت 
األشــياء. يعد منوذج حافة احلوسبة الســحابية مناسب لبيئة إنترنت األشياء 
وقادر على معاجلة العديد من املشــاكل في بيئة إنترنت األشــياء مثل حتليل 
البيانات في الوقت وسرعة وقت االستجابة. في هذا املقترح البحثي ، سوف 
نــدرس كيــف ميكن حلافة احلوســبة الســحابية أن حتل التحديــات األمنية 
فــي بيئــة إنترنت األشــياء. وعلى وجه التحديد ، ســنركز علــى قضايا أمن 
االتصاالت في إنترنت األشــياء مثل إســناد عمليات التشفير / فك التشفير 

حلافة احلوسبة السحابية.

Abstract 

An emerging wave of resource-constrained networks such 
as the Internet of Things (IoT) becomes the mainstream for a 
wide range of applications that require geo-distribution and 
mobility support along with low latency time. To fulfill these 
requirements, edge computing has been introduced in recent 
years which extends the cloud service to the edge closer to the 
IoT devices. The edge computing paradigm is suitable for IoT 
environment and able to address several concerns in the IoT 
environment such as analyzing real-time data and fast response 
time. In this proposal, we will study how the edge computing can 
solve the security challenges in IoT environment. Specifically, 

we will focus on the IoT communications security issues such 
as outsourcing the computational overhead in edge computing 
for encryption/decryption processes. 

تخليق مركبات حلقية غير متجانســة احللقة جديدة 
كعوامل مضاده للســرطان: دراسه االلتحام اجلزيئي 

والسميه اخللويه
رقم الدعم

Synthesis of novel heterocyclic 
heterocyclic compounds as anticancer 
agents: Study of molecular docking 
studies with and cytotoxicity

10302/01/2019

محمد بن بطاح الشمري
Mohammed B. Alshammari

عصمت محمد شحاته فتح الباب
Essmat Mohamed Shehata Fathelbab

اشرف على شحاتة
Ashraf Abd El Moneim Aly Shehata

ملخص البحث
في االونة األخيرة من حوالي عشــر ســنوات، أصبح العلماء يهتمون بدراســه  
كيميــاء مشــتقات الكينولني-4،2-دايــون، نظرا الهمتها في مجــال الكيمياء 
الطبيعية واالصطناعية، وكذلك نشاطها البيولوجي والصيدالني. ومتتلك هذه 
املركبات ومشتقاتها مجموعة واسعة من التطبيقات البيولوجية مثل مضادات 
الفطريات، املضادة للسرطان، مكافحة فيروس نقص املناعة البشرية، املضادة 
لألكســدة، مثبطات األنزمي واألنشطة السامة للخاليا. وقد دفعنا ذلك خالل 
الســنوات اخلمس املاضية لتحضير مشتقات جديدة من مشتقات الكينولني-

4،2-دايــون من خالل تفاعلها مع بعض املســتقبالت الضعيفة. وســوف يتم 
اثبات التركيب الكيميائي لنتواجت هذه التفاعالت ايضا باســتخدام اســاليب 
التحاليل الطيفية املختلفة مثل االشــعه حتت احلمراء، والرنني املغناطيســي 
وطيف الكتلة باإلضافة إلى حتليل األشــعة الســينية. وسيتم إجراء التصميم 
والتقييم البيولوجي والسمية اخللوية وااللتحام اجلزيئي للمركبات النتاجتة.

Abstract 

In the resent 10 years, scientists are concerned with 
investigation the chemistry of quinoline-2, 4-diones due 
to their roles in natural and synthetic chemistry, and 
their biologically and pharmacological activities. These 
compounds and their derivatives possess a widespread range 
of biological applications like as anti-fungi, anticancer, anti-
HIV, anti-oxidant, enzyme inhibitory and cytotoxic activities. 
This enhanced us through the last five years to prepare a 
new class of quinolin-2, 4-dione derivatives via interactions 
with some acceptors. The new obtained products will be 
confirmed by IR, NMR (1H, 13C and 15N) spectroscopy and 
mass spectrometry in addition to X-ray structure analysis. 
Design and biological evaluation of their cytotoxicity and 
molecular docking will also investigated.

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

مجموعة بحثية للذكاء االصطناعي املتقدم واألنظمة 
)ACIIS( ذكية

رقم الدعم

PSAU Advanced Computational Intelligence 
and Intelligent Systems (ACIIS) Research Group

9862/01/2019

عبداهلل محمد الياسو الياسو 
Abdullah Mohammad Iliyasu Elias

جينهوا هي
Jinhua She

فاي يان
Fei Yan

ملخص البحث
فــي هــذا اجلزء من االقتراح يركز علي احلاجة إلــى مزامنة فيلم الكم والكم الصوت 

. )TQM(احملتوي لتحقيق احلديث الكم األفالم
في جهد رائد آخر ، يســلك املســار الثالــث لالقتراح منوذًجا جديــًدا لـ QIP - وهو 
ل هذه املسارات الثالثة ذات الصلة ببرنامج  منتج QIP ، أو QIP ، أو CA-QIP. وتشِكّ
 CIIS املوضوعية للتمويل اجلديد املطلوب في ظل نظام QIP الوحدة املشــتركة ، QIP

اجلديد أو املتقدم )ACIIS(. ســتركز الوحدة الثانية لـ ACIIS على دمج مناذج الذكاء 
احلســابي في التفســيرات احلالية لتعقيد الصورة ونشــر األنظمة الناجتة لتحســني 
املناهج والتطبيقات املتاحة في أمن املعلومات ، تشخيص املرض ، املعلوماتية الصحية 
، إدارة احلشــود ، البنيــة الدقيقة وحتليل التآكل وحتليل خليط اإلســمنت ، الطباعة 
ثالثية األبعاد ، إلخ. مع CA في قلب هذه الوحدة ، ستتم اإلشارة إليها بشكل مناسب 

.ACIIS في )CA( بالوحدة اخللوية
إلضافة وتوســيع األدبيات ضمن مســاراتها البحثية األربعة ، ســيكون فريق البحوث 
املقتــرح للمركز مبثابــه مركز للتميز البحثي الذي يســهم في حتقيــق التكنولوجيات 
التي ســيكون لها تأثير إيجابي علي بيئتها املباشــرة واملجتمع املضيف )مدينه اخلرج( 

واململكة والعالم بأسره.
ومــن بني النتائج املتوقعة من دراســات الفريق املقترح، النمــاذج األولية للتكنولوجيات 
اجلديدة في املجاالت السالفة ذكرها. وعندما تتطور هذه اجلهود وتخضع الختبارات 
صارمة ، فإنها ســتكمل اجلهود الرامية إلى االعتماد علي الذات في املجال الصناعي 
مــع دعــم حتويل اململكة إلــى اقتصاد معرفي علــي النحو املنصــوص عليه في خطه 
التحول الوطنية NTP( 2020( ورؤية خارطة الطريق 2030. كما ســتكون  ACIIS أول 
مجموعة بحثية للحوســبة الكمومية في اململكة. من خالل جهودها ، ســتنضم اململكة 

إلى السباق نحو التفوق الكوانتي ، وسيتم ترسيخ طموحها لتصبح قوة تكنولوجية.

Abstract 

In this part of the proposal focuses on the need to synchronize quantum movie 
and quantum audio content to realize talking quantum movies (TQM). In another 
pioneering effort, the third track of the proposal dwells on a new paradigm for 
QIP – the cellular automata (CA)-driven QIP, or simply CA-QIP. Combined, these 
three QIP-related tracks constitute the revised QIP thematic unit of the new 
funding sought under the new or advanced CIIS (ACIIS). The second thematic 
unit of the ACIIS will focus on integrating computational intelligence paradigms 
into existing interpretations of image complexity and deploying the resulting 
systems to improve available approaches and applications in information 
security, disease diagnosis, health informatics, crowd management, micro-

structure and corrosion analysis, cement mixture analysis, 3D printing, etc. With 
CA at the heart of this thematic unit, it will appropriately be referred to as the 
cellular automata (CA) thematic unit of the ACIIS.

In addition to advancing literature within its four research tracks, the 
proposed ACISS Research Group will serve as a center of research 
excellence contributing towards the realization of technologies that would 
have positive impact on its immediate environment (the PSAU), its host 
community (Kharj city), the Kingdom and the world at large. 

Among the outcomes expected from the studies of the proposed 
Group are prototypes of new technologies in the aforementioned 
areas. When developed and subjected to rigorous testing such 
efforts will complement efforts towards industrial self-reliance while 
also supporting the transformation of the Kingdom into a knowledge 
economy as enshrined in the 2020 National Transformation Plan (NTP) 
and the Vision 2030 roadmap. The ACIIS will also be the first quantum 
computing research group in the Kingdom. Through its efforts, the 
Kingdom will join the race for quantum supremacy and its aspiration 
to become technological powerhouse would be cemented. 

رقم الدعممجموعة الفيزياء الالخطية التطبيقية

Applied nonlinear physics group (ANPG)10259/01/2019

هشام جمعه محمد عبدالواحد
Hesham Gomaa Mohamed Abdelwahed

رفعت صبرى عبدالوهاب
Refaat Sabri Abdul Wahab

عماد خضر الشيوى
Emad Khader el-Shewy

ملخص البحث
يتم دراســه املوجات االسطوانيه املنفرده والتصادميه في بالزما ذات مكونات 
 KP, KP-Burgers and) لزجــه وغيــر لزجه. يتــم احلصول علــي معــادالت
Burgers (CB) وجــد ان خــواص هــذه املوجات تتأثر بشــده ببعض خواص 

التوزيع لاللكترون باالضافه الي لزوجه املكونات كاحلبيبات املوجبه والسالبه. 
وقد مت حساب كل من الشده والعرض للموجات الناجته والتي تساعد في فهم 

طبيعه هذه املوجات في املعامل وتطبيقات البالزما الفضائيه.

Abstract 

The propagating cylindrical dissipative nonlinear solitonic 
and shock (CDNS) in Plasmas with viscous and non-viscous 
components has been investigated. The three dimensional 
(3D) Cylindrical KP, KP-Burgers and Burgers (CB) equations are 
obtained. The propagating cylindrical potentials wave features 
are established to becomes a very significantly improved by 
nonthermal, (nonextensively) electrons, ion and negative 
(positive) kinematics viscosity coefficients. Furthermore, the 
shock and soliton strength depends on cylindrical directions. 
The obtained results may be profitable in understanding both 
the laboratory and space applications of plasmas. 
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التكيــف مع اإلجهــاد البيئي فيما يتعلــق بهرمونات 
النمو النباتي والتكنولوجيا احليوية

رقم الدعم

Environmental stress adaptation in relation to 
Plant Growth Hormones and Biotechnology

10418/01/2019

برافيج عالم سبدور حسين
Pravej Alam Sabdur Husain

ثامر حمود فارس البلوى
Thamir homod Fares Albalawi

بارفايز أحمد
Parvaiz Ahmad

ملخص البحث
تعبــت التكنولوجيــا احليوية النباتيــة أيًضا دوًرا كبيًرا في إنتــاج احملاصيل في البيئات 
املجهدة. احملاصيل املعدلة وراثيا قد تغير سيناريو الزراعة في السنوات القليلة املاضية. 
ميكــن أن يكون إنتاج احملاصيــل احملورة جينيا على األراضي غير القابلة للزراعة خياًرا 
جيــًدا إلنتــاج املزيد من الغذاء لألجيال القادمة. يتضمــن املقترح احلالي أيًضا توضيح 
 Phytohormones auxins)، cytokinins، املشــاركة الهرمونية فــي حتمــل النبــات
gibberellins، abscisic acid and ethylene) وهــي عبــارة عــن جزيئــات عظمية 

محميــة من الناحيــة التطورية والتي متارس مجموعة من احلماية الفيســيولوجية ضد 
اإلجهادات البيئية. كمنظور تطوري ، فإن الوظيفة األساســية لهذه الهرمونات الطبيعية 
هي مســح اجلذور احلرة وجود مســتويات عالية من phytohormones في النباتات 
في بيئة قاسية ، ورمبا يشير إلى دورها في حتمل اإلجهاد التأكسدي في النباتات ، كما 
ظهــر في اآلونة األخيرة دور لبعض الهرمونات النباتية كجزيئات لإلشــارة. على الرغم 
من أن عدد من الدراســات قد مت إجراؤه للدعم الهائل في صف فســيولوجيا اإلجهاد 
النباتــي ، إال أن األبحــاث حول هرمون النبات ال تــزال في مهدها وال يُعرف الكثير عن 
اآلليات األساسية. إذاً ، عند وضع هذا في االعتبار ، سنحاول استكشاف التخفيف من 
اإلجهاد البيئي من خالل استخدام تقنيات الهرمونات والتقنيات احليوية في دراساتنا.

Abstract 

Plant biotechnology has also played great role in crop production 
under stressful environments. Transgenic crops have changed the 
scenario of the agriculture from last several years. Transgenic crop 
production on uncultivable land could be a good option to produce 
more food for next generations. The present proposal also includes 
elucidation of hormonal involvement in plant stress tolerance. 
Phytohormones (auxins, cytokinins, gibberellins, abscisic acid and 
ethylene) are an evolutionarily conserved pleiotropic molecules that 
exerts a range of physiological protections against environmental 
stresses. As an evolutionary point of view, the primary function of 
these phytohormones are free radical scavenging. The existence 
of high levels of phytohormones in plants at harsh environment, 
probably indicates their role in oxidative stress tolerance. In plants, a 
role for some phytohormones as signaling molecules has also emerged 
recently. Although the numbers of studies have been conducted to 
exponential boost in the line of plant stress physiology but the research 
on phytohormones is still in its infancy and little is known about the 
underlying mechanisms. So keeping this in mind we will try to explore 
alleviation of environmental stress through the use of phytohormones 
and biotechnological techniques in our studies.

نظام فعال وآمن للرعاية الصحية عن بعد باستخدام 
تقنية إنترنت األشياء

رقم الدعم

Efficient and Secure Remote Healthcare 
System Based on Internet of Things

10761/01/2019

عاطف علي ابراهيم محمد
Atef Ali Ibrahim Mohamed

ياسين صالح خليفه بوترعة
Yassine Saleh khalifa Bouteraa

طارق أحمد أهنكر
Tariq Ahmad Ahanger

ملخص البحث
يركز هذا املشــروع بشــكل رئيســي على حتســني كفاءة وأمن نظام الرعاية 
الصحيــة عن بعد بشــكل عــام ونظام روبــوت إعادة التأهيل بشــكل خاص. 
ســيقوم اثنان من أعضاء فريق املشروع بتصميم روبوت إلعادة تأهيل املعصم 
مناســب لكل مــن العيادات وإعــادة التأهيل املنزلي. الروبــوت خفيف الوزن 
ومحمول وسهل االستخدام للغاية وله تكلفة منخفضة باإلضافة إلى استهالكه 
املنخفــض للطاقة مقارنة بأجهزة أخرى مشــابهة. ويتكــون تصميم الروبوت 
املقترح من محركات مؤازرة خاصة تســمح بالتحرك على محورين متعامدين 
يســمحان للمرضــى باســتخدامه دون تدخــل املعاجلــني. ســيركز األعضاء 
اآلخرون في فريق املشــروع على حل مشــكالت األمان املتعلقة بتوصيل هذه 
الروبوتــات وغيرهــا من األجهزة الطبيــة أو غير الطبية إلــى منصة انترنت 
األشياء القائمة على السحابة. سيوفر هذا الفريق اآللية املعرفية القائمة على 
الذكاء االصطناعي حلماية منصة إنترنت األشــياء من هجمات االقتحام. إن 
قدرات الذكاء االصطناعي في الكشــف عن تهديد الهجمات الســيبرانية في 
بيئة إنترنت األشياء وتأمينها والتخفيف من حدتها ، جتعل من املمكن أن تكون 
اســتراتيجية أمنية حاسمة. وبالتالي ، فإن الدراسة املقترحة تقيم دور الذكاء 
االصطناعــي في تعزيــز األمن في بيئة إنترنت األشــياء. ونظــراً ألن معظم 
أجهزة االستشــعار املتصلة بشبكة إنترنت األشــياء لديها قدرة محدودة على 
الذاكرة واحلوســبة ، فإن تنفيذ بروتوكوالت األمن ســيزيد من احلمل الزائد 
لهذه األجهزة وبالتالي يقلل من أدائها. لذلك ، سيقوم فريق البحث بحل هذه 
املشكلة من خالل توفير حلول املادية لهذه البروتوكوالت. معظم البروتوكوالت 
األمنية واخلوارزميات تعتمد بشــكل رئيسي على العمليات احلسابية املعيارية 
، خاصة الضرب املعياري ، األســية املعيارية ، وعمليات االنقالب / القســمة 
املعيارية. لذلك ، ســنركز بشكل أساسي على تنفيذ األجزاء املادية ألحد هذه 

العمليات وذلك ألن زيادة أدائها سيزيد من األداء العام للنظام.
 وســيعزز جناح هذا املشــروع املســتويات العلمية والتكنولوجية للمملكة في 
مجــال الذكاء االصطناعي ، وصناعة الروبوتات ، واألمن ، واملجاالت األخرى 
ذات الصلة. كما ســتدعم توســيع صناعــة تكنولوجيا املعلومــات في اململكة 
العربية الســعودية وتعزيز قدرتها على الوفاء باالحتياجات األساسية للمملكة 
فــي املجــاالت األكثر أهمية كتأمني شــبكات إنترنت األشــياء وبناء شــبكات 
روبوت. بشــكل عام ، ســيعزز املشــروع البحث والتطوير التعليمي والصناعي 
والتكنولوجــي في اململكــة العربية الســعودية باإلضافة إلــى تعزيز ظهورها 

الدولي في مجاالت التكنولوجيا احلديثة.

Abstract 

This project mainly focuses on improving the efficiency and security 
of the remote healthcare system in general and the rehabilitation 
robot system in particular. Two members of the project team will 
design a wrist rehabilitation robot suitable for both clinics and 
home rehabilitation. The robot is light in weight, portable, very 
easy to use, and has low cost as well as low power consumption 
compared to other similar devices. Also, the design of the proposed 
robot consists of special servomotors that allow translation on 
two perpendicular axes which allow patients to use without 
therapists’ intervention.  The other members of the project team 
will focus on solving the security issues related to connecting these 
robots and other medical or non-medical devices to the cloud-
based IoT platform. This team will provide Artificial Intelligence 
(AI) based cognitive mechanism to protect the IoT platform from 
intrusion attacks. The capabilities of AI’s in detecting, securing 
and mitigating the threat of cyber-attacks in the IoT environment, 
make it has the potential to be a crucial security strategy. Thus, 
the proposed study assesses the role of AI in enhancing security 
in IoT environment. As most of the sensor devices connected to 
the IoT network have limited memory and computation power, 
the software implementation of security protocols will increase the 
computation overhead of these devices and hence degrades their 
performance. Therefore, the research team will solve this problem 
by providing hardware solutions to these protocols. Most of the 
security protocols and algorithms mainly depend on modular 
arithmetic operations, especially modular multiplication, modular 
exponential, and modular Inversion/division operations. Therefore, 
we will focus mainly on the hardware implementation of one of 
these operations since increasing their performance will increase 
the overall performance of the system.

The successful conclusion of this project will boost the Kingdom’s 
scientific and technological levels in AI, robotics industry, security, 
and other related fields. Also, it will support extending the IT 
industry in KSA and advance its capability to fulfill the crucial needs 
of the Kingdom in the most important areas of IoT security and 
robot networks. In general, it will enhance research, educational, 
industrial and technological development in Saudi Arabia as well 
as enhance its international visibility in the state-of-the-art fields 
of technology.

تصميــم دائرة قراءة ســيموس مخصصة ملستشــعر 
مقياس نامس

رقم الدعم

Design of a CMOS read-out circuit 
dedicated for NEMS Gage detection sensor

11709/01/2019

جمال محمد نبهان
Jamel Mohamed Said Nebhen

سفيان محمد حبيب منصوري
Sofiene Mohamed Habib Mansouri

ملخص البحث
امليكروفونات هي أجهزة استشعار تسهل قياس البيئة الصوتية من خالل التمثيل 
الكهربائي لالهتزازات في الهواء. ميكن العثور عليها في معظم أنظمة الوسائط 
املتعددة وفي السمع. في هذا التطبيق املعني ، يستبدل امليكروفون األذن البشرية 
القادرة على استشــعار مستوى ضغط الصوت الذي يتراوح بني ميكروباسكال و 
عدد قليل من باســكال. وحتول دائرة قراءة امليكروفونات املقروءة إشــارة فعلية 
مــن محــول إلى إلكترونــي اإلهتزازات التي ميكن اســتخدامها فــي أي أنظمة 
غير متجانســة تشــمل معاجلة الصوت. لقد مرت محــوالت امليكروفونات جيل 
متتالي من التحسني. ترتبط أحدث التحسينات بظهور تقنية مناسبة لبناء جهاز 
استشعار مدمج. يستكشف هذا املشروع تصميم دائرة قراءات باستخدام تقنية 
مبتكرة مســتمدة من تقنية مامس. يتم تنظيم املشروع بدًءا من مراجعة الدوائر 
احلاليــة للميكروفــون. مت اإلبــالغ عن دراســة مقارنة بالنظر إلــى املواصفات 
الفنية املقترحة باســتخدام عمليات احملاكاة ومت حتقيق منوذج أولي باســتخدام 
مكونات منفصلة عن الرف. في املرحلة الثانية ، مت اقتراح دارة إبداعية كحلول 
تكنولوجيا ازيك استهداف مت تطويرها خارج اململكة العربية السعودية. يتم شرح 

تقييم األداء والقياسات املادية املقترحة.
Abstract 

Microphones are sensors which facilitate in gauging the acoustic 
environment through an electric representation of vibrations 
in the air. They can be found in most multimedia system and in 
hearing aids. In this particular application, microphone substitutes 
a human ear which is able to sense pressure level of sound ranging 
from a μPa to few Pa. The read-out circuit of microphones convert 
physical signal from transducer into electronic signals that can be 
used in any heterogeneous systems involving audio processing. 
Transducers of microphones have gone successive generation of 
improvement. The latest refinement is related to the emergence 
of MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) technology which is 
suitable to build compact sensor. This project explores the design 
of a readout-circuit using an innovative M&NEMS (Micro & Nano 
Electro Mechanical Systems) technology derived from MEMS. The 
project is structured beginning with review of existing circuits for 
M&NEMS microphone. A comparative study is reported considering 
the proposed technical specifications using simulations and a 
prototype was realized using discrete off the shelf components. In 
the second phase, an innovative circuit was proposed as an ASIC 
solution targeting M&NEMS technology developed outside of KSA. 
The performance evaluation and the physical measurements of the 
proposed ASIC are detailed.

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية
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تصميم وتنفيذ هندســة التحكم عــن بعد لروبوتات 
اعادة التاهيل

رقم الدعم

Design and Implementation of Remote 
Control Architecture for Rehabilitation 
Robotic Systems

11706/01/2019

ياسين صالح بوترعه
Yassine Saleh khalifa Bouteraa

أحمد الموجي
Ahmed El-Mogy

ملخص البحث
يركز هذا املشــروع على إعادة التأهيل للمرضى. يقترح املشــروع نظام آلي كامل 
مخصــص إلعادة تأهيــل املعصم عن طريق تطبيق معتمد على إنترنت األشــياء. 
فــي الواقع ، نقترح روبــوت خفيف ومحمول إلعادة تأهيــل املعصم عن بعد عبر 
اإلنترنــت. والهدف من ذلك هو للحصول على حل فعال لرعاية املريض عن بعد. 
ويوفــر النظام واجهة برنامج ألخصائي العالج الطبيعي ميكن من خاللها التحكم 
فــي الروبوت عن بعد عبر اإلنترنت. اســتنادا إلى كاميــرا الكينيكت ، فإن تقنية 
التحكــم هي اإلميائية. يجب الكشــف عن إشــارات العالج الطبيعــي ونقلها إلى 
واجهة البرنامج من أجل معاجلتها وإرسالها إلى االنسان االلي. يتم قياس الزاوية 
املقاســة بواســطة الكينيكت للتحكم في قاعدة البيانات التي ميكن اســتخدامها 
فيمــا بعــد ملراقبة حالة املريض من خالل بروتوكول العــالج. يدمج احلل املقترح 
مستشــعًرا مــن أجل احلصول على مؤشــر عن األلم . ميكن تفســير وجود ذروة 
احلالة عن طريق قوة مقاومة والتي حتدث بشكل طبيعي وبدون وعي أثناء الشعور 
باأللــم. عندما يتجاوز األلم قيمة معينة ، يجب على الروبوت إيقاف احلركة حتى 
ولو لم يتم الوصول إلى الزاوية املطلوبة. عندما يكون املريض متقباًل لكل أشكال 

التأهيل تبدو عملية إعادة التأهيل اإلميائية املقترحة عملية وفعالة.

Abstract 

The project focuses on the e-rehabilitation. A whole dedicated 
robotic system for remote wrist rehabilitation is proposed as an 
IOT application. Indeed, we propose a light and portable robot 
for the wrist remote rehabilitation via internet. The goal is to have 
an effective solution to take care of patient from afar. The system 
provides a software interface for the physiotherapist through 
which he could control the robot remotely via the internet. 
Based on a Kinect camera, the control technique is gestural. The 
physiotherapist gestures should be detected and transmitted to 
the software interface in order to be processed and sent to the 
robot. The angle measured by the Kinect and used for control 
is recorded in a database that can be used later to monitor the 
patient’s condition during the treatment protocol. The developed 
solution integrates a current sensor in order to have an indication 
about the pain. Indeed the presence of a current peak can be 
explained by a resistive force. The strength of resistance occurs 
naturally and unconsciously while feeling pain. When the grief 
exceeds certain threshold, the robot should stop the action even 
the desired angle is not yet reached. In a process where the patient 
is totally passive, the rehabilitation controlled by gesture seems 
practical and effective.

حل معادالت ميكانيكا الكم باستخدام طرق التفاضل 
و التكامل الكسرية

رقم الدعم

Solving quantum mechanics equations 
using fractional calculus methods

11698/01/2019

محمد عبدالرحمن حسن شقير
Mohammed Abdelrahman Hasan Shqair

محمد السمادي
Mohammed Al-Smadi

عصام رشيدى الزهار
essam Rashidi El Zahar

ملخص البحث
تعتبر ميكانيكا الكم االساس لكل فروع الفيزياء احلديثة و من ضمنها الفيزياء 
الذرية و الفيزياء النووية. ميكن وصف سلوك االلكترونات في الفيزياء الذرية 
و النيوكليونات في الفيزياء النووية باستخدام ميكانيكا الكم بواسطة   معادلة 
شــرود جنر. في هذا العمل ســوف نقوم بحل معادلة شــرود جنر باستخدام 
طرق التفاضل و التكامل الكســري و التي تعتبــر كتعميم للطرق التقريبية. و 
ســوف نقوم بالنهاية مبقارنة النتائج مع الطرق التقريبية املســتخدمة في حل 

معادلة شرود جنر سابقا.

Abstract 

Quantum mechanics is the core subject of all modern physics 
branches which including atomic and nuclear physics and 
other branches. The electrons behavior in atomic physics 
and nucleons in nuclear physics can be described quantum 
mechanically by Schrodinger equation, in this work we will 
solve  different cases of Schrodinger equation using fractional 
calculus which can be considered as a generalization of 
ordinary approximation method. We will compare our results 
with other approximation methods. 

 Fog( تصميــم معماري جديــد للحوســبة الضبابية
 )IoT(األشــياء إنترنــت  لتســهيل   )Computing

خلدمات البيانات الضخمة في عصر اجليل اخلامس
رقم الدعم

A novel Fog Computing architecture to 
facilitate IoT for big data services in 5G era

11534/01/2019

احمد محمد علي عبدالرحمن
Ahmed Mohamed Ali Abelrahman

أحمد علي حسن غنيمات
Ahmed Ali Hassan Ghneimat

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

ملخص البحث
 Edge(ايضا باحلوسبة احلافية )Fog computing(تعرف احلوسبة الضبابية
Computing(  في الوقت الفعلي. وهي امتداد منطقي من احلوسبة السحابية 

)Cloud computing(  نحو حافة الشبكة. تعتمد خدمات البيانات الضخمة 
على أنظمة إنترنت األشــياء لدمج األجهزة غير املتجانسة ولتوصيل البيانات 
إلــى اخلادم املركــزي للتحليالت. متثل هــذه البيانات الضخمــة في إنترنت 
األشياء)IoT(  حجًما هائاًل من البيانات الناجتة عن شبكات إنترنت األشياء. 
ومع ذلك ، فإن العدد املتزايد من األجهزة املتصلة ومختلف مشكالت الشبكات 
)مثــل زمن انتقال الشــبكة ، وعــرض النطاق غير املســتقر ، واالتصال غير 
املستقر ، وما إلى ذلك( سيؤثر على أداء النظام بأكمله. خاصة عندما حتتاج 
خدمة البيانات الكبيرة إلى توفير الردود في الوقت املناســب. لذلك ، يحتاج 
النظام إلى بنية حوســبة ، التي توزع مهام حوســبية معينة على األجهزة في 
شبكة حافة إنترنت األشياء ، حيث توجد األجهزة التي تعتبر مصدر البيانات 
، نحو حتســني األداء الكلي. في هذا املشــروع البحثي ، ســوف نقوم بتطوير 
بنية احلوســبة الضبابية لزيــادة األداء العام للبنية التحتية إلنترنت األشــياء 
مــع ضمان اخلصائــص غير الوظيفية ، مثل الســلوك فــي الوقت احلقيقي 
، واالعتماديــة واألمــان أيضــا. ومن املتوقــع أن يتم اســتخدامها في العديد 
مــن مجــاالت التطبيق ،مثل املــدن الذكية ، والنقل الذكــي ، والطاقة الذكية 
، والســيارات ، والروبوتات ، واألمتتة الصناعية. ســتعتمد األنظمة املســتقلة 
في املســتقبل على احلوســبة الضبابية لتوفير االحتياجات املتزايدة للحوسبة 

واالتصاالت عند مستوى املوثوقية العالي.

Abstract 

Fog Computing is also famous as Real-Time Edge Computing. 
It is a logical extension from Cloud Computing towards the 
edge of the network. Big data services rely on the Internet 
of Things (IoT) systems to integrate heterogeneous devices 
and to deliver data to the central server for analytics. These 
big data in IoT represent a vast volume of data generated 
from the IoT networks. However, the increasing number of 
connected devices and the various networking issues (e.g. 
network latency, unstable bandwidth, unstable connectivity, 
etc.) will influence the whole performance of the system. 
Especially when the big data service needs to provide the 
timely responses. Therefore, the system needs Fog computing 
architecture, which distributes certain computational tasks 
to the devices in the edge network of IoT, where the data 
source devices located at, towards enhancing the overall 
performance. In this research project, we will develop a Fog 
Computing architecture to increase the overall performance 
of IoT infrastructure while guaranteeing the non-functional 
properties, such as real-time behavior, dependability and 
security also. It is envisioned to be used in several application 
areas, Smart as Smart Cities, Smart Transportation, Smart 
Energy, automotive, robotics and industrial automation. 
Future autonomous systems will rely on Fog Computing 
to deliver the increasing computation and communication 
needs at high-level of dependability.

اختيار متعاون موفر للطاقة في شــبكات االستشــعار 
الالسلكية حتت األرض باستخدام تقنيات التعلم اآللي

رقم الدعم

Energy-Efficient Relay Selection in 
Underground Wireless Sensor Networks 
Using Machine-Learning Techniques

11460/01/2019

مريم جالل علي العيادي
 Mariem Jalal ayadi haram ayadi

إسراء محمد ابراهيم الدسوقى
Israa Mohammed Ibrahim Al-Desouki

 

ملخص البحث
تطبيق خطط التحكم في الطاقة في الشــبكات الالســلكية يقلل من الطاقة 
املستهلكة من قبل اعضاء الشبكات. عادة ، في شبكات االستشعار الالسلكية 
حتت األرض ، يتم تشــغيل االعضاء باســتخدام بطاريات صغيرة و التي من 
الصعب تغييرها أو إعادة شــحنها بشــكل متكرر. وبالتالي ، فإن التحكم في 
الطاقة في هذه األنظمة مهمة صعبة. نقترح ، في هذا العمل ، أن نســتخدم 
بشــكل مشــترك أنظمة اختيار التتابع وتقنيات التعلم االلي من أجل حتســني 

كفاءة عمر طاقة شبكات االستشعار الالسلكية حتت األرض.

Abstract 

Applying sensible energy control schemes in wireless 
networks minimizes the energy consumed by the nodes. 
Typically, in underground wireless sensor networks (WSNs), 
nodes are powered using small batteries and it is difficult to 
change or recharge these batteries frequently. Hence, energy 
control in these systems is a challenging task. We propose, in 
this work, to jointly use relay selection schemes and Machine 
Learning techniques in order to efficiently improve the energy 
life-time of underground wireless sensor networks.

رقم الدعمطرق  منذجة تفاعل الهياكل مع التربة

Odor removal from Sewage wastewater 
treatment plants in Prince Sattam Bin 
Abdulaziz University (PSAU) using bio-
chemical method

11299/01/2019

امجد صالح حسين قزق
Amjad Saleh Hussein Qazaq

ملخص البحث
تستند دراسة تفاعل الهياكل مع التربة إلى افتراض أن البنية ثابتة مع التربة. 
عادة يتفاعل الهيكل مع التربة احمليطة، خاصة في حاالت احلمل الديناميكية.
يصف هذا البحث طرق منذجة تفاعل بنية التربة باستخدام طريقة الصالبة 
الديناميكية. التربة عبارة عن مجموعة من الطبقات األفقية. مبدأ األســلوب 
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املقترح هو تطوير مصفوفات صالبة ديناميكية لالهتزازات الداخلية واملستوية 
لأللواح ذات الشــروط احلدودية املختلفة. يتوافق النموذج مع عناصر طيفية 
أحاديــة البعد أو ذات بعدين. يتميز األســلوب املوصــوف بالعديد من املزايا 
مقارنــة بالطرق التقليدية مثل طريقة العناصر احملددة: تقليل وقت احلل مع 

احلد األدنى حلجم النموذج واحلفاظ على دقة النتائج.

Abstract 

Soil-structures interaction analyses, in many studies, assumed that 
the structure is fixed to the soil. Generally, the structure interacts with 
the surrounding soil, especially in dynamic load cases. This research 
describes a procedure for modeling the soil-structure interaction 
using the dynamic stiffness method. The soil is a set of horizontal 
layers. The principle of the proposed method is to determine the 
dynamic stiffness matrices for the in-plane and transverse vibration 
of plates with different boundary conditions. The model considered 
corresponds to one-dimensional or two dimensional spectral 
elements. The described approach has many advantages compared 
to classical methods such as the finite element method: reducing the 
computing time with a minimum model size and higher precision.

استخدام طريقة العناصر املستمرة في الهياكل املكونة 
من املواد املتدرجة وظيفيا

رقم الدعم

Continuous elements method applied to 
functionally graded material structures

11267/01/2019

جمال صالح محمد شخاري
 Jamel Saleh Mohamed Chakhari

سالمى عبداللطيف
Salmi Abdelatif

ملخص البحث
يصف هذا البحث طريقة  احتساب االستجابة التوافقية للهياكل املادية املتدرجة وظيفًيا املعرضة 
للضغط الداخلي باســتخدام طريقة الصالبة الديناميكية )العناصر املتواصلة(. واســتناداً إلى 
نظرية تشــوه القص األول من النظام والتي تأسســت على أول نظرية تقريبية لـ«لوف« ، مت بناء 
مصفوفة صالبة ديناميكية يتم من خاللها حســاب الترددات الطبيعية بســهولة. ثم يتم التحقق 
من صحة حتليل االهتزاز مع أمثلة عددية لتحديد أداء هذا النموذج وتأثير ما قبل الضغط على 
الطيف الترددي. يتم حتديد استجابة النظام مع األحمال املكافئة املطبقة على حدود العناصر. 
يتميز األسلوب املوصوف بالعديد من املزايا مقارنًة بالطريقة احملددة للعنصر ، مثل تقليل وقت 

احلل مع احلد األدنى حلجم النموذج واحملافظة على دقة النتائج.

Abstract 

This research describes a procedure to calculate the harmonic 
response of a functionally graded material structures subjected 
to internal pressure using the continuous elements method 
known also as dynamic stiffness matrix. The dynamic stiffness 
matrix has been built and natural frequencies easily calculated, 
using the first order shear deformation theory founded on love’s 
first approximation theory. The vibration analysis is then validated 

compared to numerical examples to determine the efficiency of 
this model and the effect of different load cases on the frequency 
spectrum. The response of the system is determined with 
applied equivalent loads on element boundaries. The described 
approach has many advantages compared to the finite element 
method, such as reducing the computing time with a minimum 
model size and higher precision.

رقم الدعم

A Persistent Artificial Intelligence based 
Co-Design Security Framework for 
Industrial Internet of Things (IoT)

9432/01/2019

عثمان طارق مسعود طارق
Usman Tariq Tariq Masood

طارق أحمد اهنكر
Tariq Ahamed

منير  نصير
Muneer Nusir

ملخص البحث
االتصــال املتضخــم لكيانــات إنترنت األشــياء ميكن أن يؤدي إلى كشــف مســارات أمنية مختلفة 
للمجرمــني الســيبرانيني لتنفيذ الهجمــات اخلبيثة, بل إن هذه األخطار تتضخم بســبب محدودية 
املصدر وعدم التجانس في مكوناتIoT / IIoT ذات التكلفة املنخفضة مما يخلق أدوات أمنية قائمة 
علــى محيط ثابت ومتمحورة حول أوضاع غير مالئمة إلعدادات إنترنت األشــياء النشــطة. لذلك 
يجــب أن مُيثل تقييــم املضاهاة املُقتَرح مكافآت في تطبيق طريقــة اإلدراك واملوجه نحو التصميم 
املشــترك في ســياق إعدادات IIoT املندرجة ضمن تفاهمات مثيرة في تنفيذ االســتراتيجية للدفع 
بالدراســة املقبلة. علما ان امليزات املبتكرة للنظام املتوقع في قدرته على التعامل مع اتصال النظام 
باألنظمة الغير عادية ,باإلضافة إلى قيود املكون من حيث القدرة احلسابية ، والتخزينية املؤقتة و 
احملدود )عند املكون املتواجد على احلافة( ، والطاقة احملدودة. وباالعتماد على البيانات التحليلية 
فــي الوقــت الفعلي ، من املتوقــع أن يتم اختيار النظام املقترح بناًء علــى إمكانية وجود نظام أمني 
محتمل وشامل من طرف إلى طرف بحيث يكون له ارتباط مبجموعة متفق عليها من قيود العقدة.

Abstract 

The amplified connectivity of routine IoT entities can expose various security 
trajectories for cybercriminals to execute malevolent attacks. These dangers 
are even amplified by the source limitations and heterogeneity of low‐
budget IoT/IIoT nodes, which create existing multitude‐centered and fixed 
perimeter‐oriented security tools inappropriate for vibrant IoT settings. The 
proposed emulation assessment should exemplifies the remunerations of 
implementing context aware co-design oriented cognitive security method 
in assimilated IoT settings and delivers exciting understandings in the strategy 
execution to drive forthcoming study. The innovative features of forecasted 
system is in its capability to get by with irregular system connectivity as well 
as node limitations in terms of scares computational ability, limited buffer 
(at edge node), and finite energy. Relying upon real-time analytical data, 
proposed scheme is expected to select the paramount probable end-to-end 
security system possibility that ties with an agreed set of node constraints.  

منهج جديد لتحســني ميزات أجهزة اجلــوال القادمة 
للجيل اخلامس

رقم الدعم

A Novel Approach to Enhance the 
Features of Next Generations 5G Mobile 
Phone Devices

11244/01/2019

ابو بكر الصديق محمد يحيى الجيلي
Abubaker Elsidig MohammedYahia Eljialy Elhassan

محمد الطف أحمد
Mohammed Altaf Ahmed

ملخص البحث
تــزداد توقعات مســتخدمي الهواتــف الذكية للهواتف يوًما بعــد يوم من حيث 
اخلدمــات التــي يقدمها اجلهاز. يحتاجــون إلى العديد من امليــزات الداعمة 
فــي أجهزتهــم الذكية من الســرعة املعاجلة ، االحتياطي الطويــل للبطارية ، 
واالتصال السلس عبر شبكة النطاق الرابعة العريضة ، وبعض املميزات البارزة 
مثل نظام الفيديو الصوتي الرقمي, والتي ذات كثافة عالية احلجم مع كاميرا 
رقميــة عاليــة الدقة لديها حجم بكســل كبير و ذاكرة وصول عشــوائي كبيرة 
احلجــم. يعــد هذا حتدًيا كبيــًرا للمحافظة على هذه امليــزات نظًرا ألن هذه 
األجهــزة هــي أجهزة مقيدة للطاقــة. لذلك  نحتاج إلى اســتخدام »منهجية-
اجلوال« التي تساعد في احلفاظ على التوازن بني األداء والطاقة احلرارية.

هذا سوف يتحقق من خالل تصميم )النظام على رقاقة(. يجب أن يحتوي على 
معالــج متنقــل مصمم خصيًصا ألداء مهمة معينة أو متكني جتربة املســتخدم 
على مســتويات الطاقــة واحلرارة املثلــى. ويتطلب  األمر اســتخدام منهجية 
»النظــام الكوني« ، يتم حتقيقه على أفضل وجه من خالل التصميم املخصص 
ملجموعــات نظام »رقاقــة النظام«.. ينطوي نهج النظام هذا على حتســني كل 
من الطاقة واحلرارة على أربعة مســتويات رئيســية. وحدات املعاجلة الذكية ، 
والتكامل ، وبرنامج النظام األمثل ، والتحســني على مســتوى اجلهاز. تتطلب 
أحــدث امليزات تكامل الكتــل وتصميم بنية النظام والتكامــل الضيق للبرامج 
مع األجهزة لتحقيق هدف املســتهلك. ويركز هذا البحث على حتســني سرعة 
املعاجلة وحتسني الطاقة باستخدام طريقة مقترحة لوحدة التحكم في الذاكرة.

Abstract 

The expectations of the smartphone mobile users increasing day by 
day in term of the services provided by their device. They need many 
supporting features in their smart device from speed processing, 
long battery backup, seamless 4G broadband connectivity and some 
of the protuberant features like a high-density digital audio video 
system with a high-resolution digital camera with large pixel size to 
large RAM size. This is a major challenge to maintain these features 
because these devices are most power-thermal constrained devices. 
It needs a mobile-centric approach that helps in maintaining a 
balance between performance and power.

This will achieve by the smart SoC (System on Chip) architecture 
design. It should contain a dedicated mobile processor that is 
specifically designed to perform a given task or enable a user 
experience at optimal power and thermal levels. It required a 
universal system approach, which is best achieved by custom 

designing the key technology blocks and the entire SoC. This system 
approach involves optimizing for both power and thermal at four 
key levels. Smart processing units, integration, optimized system 
software, Device-level optimization. The state of the art features 
requires blocks integration and design of the system architecture 
and the tight integration of software to the hardware for achieving 
a goal of the consumer. This research focuses on the enhancement 
of the processing speed and power optimization using a proposed 
method of the memory controller.

حتســني خصائــص التــرب الرملية باســتخدام تقنية 
ترسيب الكربونات الناجتة من اإلنزميات

رقم الدعم

Applications of enzyme induced carbonate 
precipitation (eicp) technique for sandy 
soils improvement

11203/01/2019

محمد فريد رياض عباس
Mohamed Farid Riad Abbas

ملخص البحث
تشــهد اململكة العربية الســعودية في الوقت احلاضر تطوراً حضرياً ملموساً 
ومــا يتبعــه من احلاجــة للبناء فــي املناطق القاحلــة التي تعتبــر في معظم 
احلــاالت ترب ذات مشــاكل بطبيعتها. مــن بني هذه الترب، التــرب الرملية 
املفككة الغير متالحمة والتي تكون خصائصها امليكانيكية ســيئة وحتتاج إلى 
حتســني. إن تقنية ترســيب الكربونات املســتحثة باإلنزمي هي تقنية جديدة 
ملعاجلــة التربة الرملية والتي يجب فحص اســتخدامها قبل البدء بتطبيقها. 
يهدف هذا البحث إلى التحقق من اســتخدام هذه التقنية لتحســني السلوك 
امليكانيكي للتربة الرملية النموذجية في اململكة العربية السعودية. في البداية، 
يتم تعيني تصميم املخاليط املراد دراســتها. يتبع ذلك توصيف سلوك الدمك 
لهذه اخللطات املصممة. بعد ذلك، ستتم دراسة السلوك امليكانيكي للخالئط 
احملســنة وغير احملســنة. وأخيرا، يتم التحقق من صحة اســتخدام مثل هذه 

التقنية اجلديدة باستخدام محاكاة منوذج عددياً.

Abstract 

Kingdom of Saudi Arabia witness nowadays an urban 
development and its subsequent need for construction in 
arid places which is considered in most cases as problematic 
soils in nature.  Among these soils is loose un-cemented sandy 
soils that its mechanical properties are poor and need to be 
improved.  Enzyme Induced Carbonate Precipitation (EICP) 
technique is a novel technique for treatment of sandy soils and 
its utilization need to be examined and validated.  This research 
intent to investigate using such technique for improvement of 
the mechanical behavior of a typical sandy soil encountered in 
Saudi Arabia.  Initially, the design of mixtures to be studied is 
set.  This is followed by characterize the compaction behavior of 
these designed mixtures.  After that, the mechanical behavior 
of improved and non-improved mixtures is to be investigated.  
Finally, the validation of using such novel technique is 
investigated using numerical model simulation.

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية
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ثنائي اريديوم معدن حلقي مجســرة بي اوكساميداتو و 
هيدرازايد: معقدات حتضير، خصائص فيزياضوئية و 

تطبيقاتها االلكترونات الضوئية
رقم الدعم

Cyclometalated diiridium Bridged 
Oxamidato and Hydrazide Complexes: 
Synthesis, Photophysical Properties and 
their Applications to Optoelectronics

11187/01/2019

احمد البشير علي امحمدي
Ahmed ElBachir Ali MHAMEDI

ملخص البحث
معقدات االريدوم الثالثي حلقي معدني اجتبت اهتمام كبيرا كمواد متالقة بسبب 
مجموعة من للخصائص املناســبة، مثال، ارتفاع درجة اللمعان ناجت الكم، طول 
زمن حياة الفســفرة، الثباة احلراري، وتنوع حتضيراتها، الذي ســمح النبعاثها 
ليتم ضبطــه عبر الطيف املرئي.مت تطبيقها علــى العديد من التطبيقات،مثال 
الصور احليوية، مجســات، التحفيز الضوئي وكمحسسات لالكسجني االحادي 
وباعث في اجهزة الضوء الضوئية.في هذا املشروع، سيتم حتضير سلسلتني من 
معقدات ثنائي االريديوم املجســرة بي اوكساميداتو وهيرازايد املخلبية. سوف 

يتم حتديد البنيات ودراسة كاملة بي الفزياء الضوئية.

Abstract 

Cyclometalated Ir (III) complexes have attracted significant 
attention as luminescent materials due to a range of favorable 
properties, such as, high photoluminescence quantum yields, 
long phosphorescence lifetimes, thermal stability, and 
synthetic versatility, which has enabled their emission to be 
tuned across the visible spectrum. They have been applied to 
various applications, such as in bio imaging, sensing, photo 
catalysis, and as sensitizers for singlet oxygen and as emitters 
in organic light emitting devices (OLEDs).In this project, two 
series of new di-iridium complexes bridged by oxamidato and 
hydrazide (NAO) chelates will be synthesized, structures will 
be characterized and photophysical will be fully studied.

التحكــم التعاوني متعــدد الوكالء لألنظمــة الروبوتية 
باستخدام التعليم العميق

رقم الدعم

Cooperative Multi-Agent Control of 
Robotic Systems using Deep Learning

11117/01/2019

احمد محمد عبداهلل الموجي
Ahmed Mohamed Abdalla Elmogy

ياسين صالح خليفة بوترعة
Yassin Bouteraa

ملخص البحث
شهدت العقود الثالثة األخيرة زيادة كبيرة ومستمرة في عدد الروبوتات املستخدمة 
في العديد من املجاالت والتطبيقات. وتشــمل هذه التطبيقات على سبيل املثال ال 
احلصــر األمــن واإلنقاذ واملراقبــة. يتطلب العمل مع هذه األنــواع من التطبيقات 
الوصــول إلى وفرة بيانات املستشــعرات التي يتم جمعها فــي الوقت الفعلي. ومن 
أمثلة بيانات املستشعرات الكالم والصور ومقاطع الفيديو التي تعد بيانات حساسة 
للوقــت. وبالتالي ، فإن معاجلة هذه األنــواع من البيانات في الوقت احلقيقي أمر 
ضروري. أيضا ، هذه البيانات تأتي من عوامل مختلفة )الروبوتات( التي يجب أن 
تعمل جنباً إلى جنب لتحقيق املهمة املطلوبة. أى يجب تنســيق هذه العوامل بشكل 
فعال للوصول إلى جودة عالية لألداء العام. تنشأ العديد من املشكالت عند العمل 
مــع األنظمة متعددة الوكالء اآللية مثل الســيطرة ، واإلجمــاع ، وتخصيص املهام 
، واالســتخبارات ، واالتصاالت. يتم اســتخدام التعلم العميق بشكل مكثف وفعال 
في األدبيات لتكوين مناذج ديناميكية معقدة وعالية األبعاد. مينح اســتخدام التعلم 
العميق في األنظمة متعددة الوكالء هذه األنظمة القدرة على العمل في العديد من 
التطبيقات التي تتطلب تعلًما سريًعا لبعض السلوكيات املعقدة. يركز هذا املشروع 
على استخدام القوة احلسابية للتعلم العميق لتطوير نظام آلي ذكي متعدد العوامل 

ميكن استخدامه في بعض التطبيقات اآلنية مثل األمن واإلنقاذ واملراقبة.

Abstract 

The last three decades have witnessed the great and the continuous 
increase in the number of used robots in many fields and applications. 
These applications include but not restricted to security, rescue, 
and surveillance. Working with these types of applications requires 
accessing abundance of sensors’ data that are collected in the real 
time. Examples of sensors’ data are speech, images, and videos which 
are very time sensitive data. Thus, processing these types of data 
in the real time is a necessity. Also, these data come from different 
agents (robots) that should work in tandem to achieve the required 
task. In other words, these agents must be effectively coordinated 
to reach a high quality of the overall performance. Many issues arise 
when working with multi agents robotic systems such as control, 
consensus, task allocation, intelligence, and communications. Deep 
learning is intensively and effectively used in the literature to model 
complex and high dimensional dynamics. Using deep learning in 
multi-agent systems gives these systems the ability to work in many 
applications that require fast learning of some complex behaviors. 
This project focuses on using the computational power of deep 
learning for the development of an intelligent multi-agent robotic 
system that is can be used in some real time applications such as 
security, rescue, and surveillance. 

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

نحو االســتخراج التلقائي خلصائص تصنيف النباتات 
املعرفة من قبل علماء النباتات من خالل حتليل طبقات 

الشبكة العصبية التالفيفية للصور
رقم الدعم

Toward automatic extraction of botanical 
plant features through the analysis of 
convolutional neural network layers

11008/01/2019

الفه الصادق علي المزوغي
Olfa ElSADIK ali MZOUGHI

ملخص البحث
يعد التعرف التلقائي على األنواع النباتية من خالل حتليل الصور حاًل جديًدا 
وفعااًل لتوحيد وتعميق معرفتنا لعالم النبات. يهدف هذا املشــروع إلى إيجاد 
صلة بني الســمات املورفولوجية التي مت تعريفها بدقة واســتخدامها من قبل 
علمــاء النباتــات لتحديد األنواع وتلك التي ميكن احلصــول عليها عن طريق 
الشــبكات العصبيــة التالفيفيــة.. من خــالل هذه املقاربة ، نهــدف في هذا 
البحث  الى حتســني النتائج التي مت احلصول عليها ســابقا  كما الى تعميق 

فهمنا للتنوع البيولوجي للنباتات.

Abstract 

Automatic identification of plant species through image 
analysis has become a new and efficient solution to standardize 
and deepen knowledge about the plant community. This 
project aims to find a link between morphological features 
thoroughly defined and used by botanists to determine 
species and those obtained by convolutional neural network 
classifier. We expect that such mapping is interesting to 
enhance state-of-the-art results that were obtained for plant 
identification task as well as to understand diversity of plant 
species.

تعريف مورثات االســتجابة للضغــوط البيئية وأمناط 
تعبيرها فــي نبات الُدُخن احمللي فــي اململكة العربية 

السعودية
رقم الدعم

Identification and expression profiling of 
stress responsive genes from local pearl 
millet grown in Saudi Arabia

9512/01/2019

زينب ماجد طاهر المطيري
Zainab Majed Taher Almutairi

ملخص البحث
يشــكل الطلب املتزايــد على محاصيل احلبوب كغذاء لالنســان في ظل ندرة 
مــوارد املياه الطبيعية وظروف املناخ القاســية تهديداً ألمن الغذاء في اململكة 
العربيــة الســعودية. لذا فــأن احملاصيل احمللية التي تتمتــع بالتأقلم مع بيئة 
اململكــة العربية الســعودية القاحلة تُعتبر ثروة طبيعية مهمة لبرامج حتســني 
احملاصيــل. يُعد نبــات الُدُخن احمللي أحــد احملاصيل التي تتميــز باملقاومة 
الطبيعية للحرارة واجلفاف مقارنة مبحاصيل احلبوب األخرى كالقمح والذرة 
واألرز. يبدو أن الُدُخن احمللي ميتلك ميكانيكيات دفاع فسيولوجية مُتكنه من 
النمو وأنتاج احلبوب حتت أقسى الظروف البيئية، إال أن تلك امليكانيكيات ال 
تزال غير مفهمومة. لذا فإن هذه الدراسة تهدف لكشف وإيضاح امليكانيكيات 
اجلزيئية املتعلقة بآليات اســتجابة نبات الُدُخن حتت الظروف القاســية من 
خالل تعريف بعض مورثات االســتجابة للظغــوط. يتطلب عزل تلك املورثات 
تعريــض النبات لعدة أنواع من الضغــوط البيئية كاحلرارة وامللوحة واجلفاف 
ثــم عزل تتابعات اجلينات املعبرة وقراءة تتابعها النيوكليوتيدي ثم تعريفها من 
خالل بحث التطابق مع قواعد بيانات اجلينوم. أمناط تعبير اجلينات املعزولة 
ســيتم قياســها حتت الضغوط املختلفة للتنبوء بآليــات مقاومة الضغوط في 
نبات الُدُخن. نتائج هذه الدراسة سيكون لها دور مهم في فهم آليات مقاومة 
نبات الُدُخن احمللي وبالتالي املساهمة في أبحاث الهندسة الوراثية في مجال 

تطوير وحتسني احملاصيل.

Abstract 

The high demand for cereal foods under the limited water 
resources, are serious threat to food security in Saudi Arabia. 
The local crops that has natural adaptation to the severe 
environmental stress, considered as an important natural 
resource for food security and crops improvement research. 
Pearl millet (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) is a food crop 
that known to has natural adaptation to the dry and hot 
environment in Saudi Arabia. In comparison with other cereal 
crops, such as corn, rice and wheat; pearl millet can grow and 
produce grains under severe environmental conditions. Pearl 
millet appears to have distinct defense responses against 
various abiotic and biotic stresses. However, these defense 
mechanisms that enable millet crop to tolerate drought, 
heat and salinity are unclear. This study aims to reveal the 
molecular mechanisms related with pearl millet responses to 
different types of stress through identification of some stress 
responsive genes. Plants will be exposed to heat, drought 
and salt stress to induce Expressed sequence tags (ESTs) 
related to stress responsive genes. The produced ESTs will 
be sequenced and identified through sequence homology 
search against GenBank databases. Gene expression patterns 
for stress responsive genes will be measured under different 
stress conditions. The results of this study will give an insight 
into the molecular defense mechanisms related to pearl 
millet response to environmental stress. Understanding stress 
tolerance mechanisms is important to genetic engineering 
and agricultural research that aim to develop food crops to 
use natural resources efficiently.



Abstracts of Research Projects  funded to Faculty Members  2018/2019ملخصات المشاريع البحثية المدعومة �عضــاء هيـــئــة التـــدريـــس للعـــام الجــامعي 1441/1440هـ

57 56

تصنيع و تشــخيص مــواد مركبة الغراض هندســة 
انسجة العظم

رقم الدعم

Synthesis and Characterization of Composite 
Materials for Bone Tissue Engineering

10964/01/2019

مازن يوسف محمد الشاعر
Mazen Yousef Mohammad Alshaaer

عصام محمد عبدالفتاح
Essam Mohammed AbdelFattah Ibrahim

ملخص البحث
هناك العديد من االســتخدامات لالســمنت و اخلزف في تطبيقات إعادة بناء 
العظــم. التفاعل احليوي لالســمنت ، مثل الهيدروكســي اباتيت و فوســفات 
الكالســيوم الثالثيــة، ناجت عن التشــابه الكبيــر في خصائصهــا الفيزيائية و 
الكيميائية و التصميمية مع اجلزيئية املعدنية للعظم، حيث هذا التفاعل بينهذه 
املــواد مــع اخلاليا العظمية ضــروري العادة بناء العظم. هــذه املواد معروفة 
باحتضانها لعملية انقســام اخلاليا العظمية )االوستبالســت( و كذلك منوها 
، حيــث تســتخدم في االســنان و اجلراحة مللئ الفراغــات العظمية املتاكلة و 
كذلك تستخدم كمواد مغلفة لالضافات الطبية الفلزية حتى تتفاعل مع العظم 
األصلي )املســتقبل(. مع ذلك ، فان تطبيقات هذا االسمنت كما حالة اسمنت 
فوســفات الكالســيوم محــدودة و ذلك بســبب هشاشــتها امليكانيكية و بطئ 
تفاعلها احليوي داخل جســم االنســان. هذه اخلصائص امليكانيكية املنخفضة 
تــؤدي الــى عدم قدرتها علــى احلفاظ علــى العظم اجلديد الذي ينشــأ في 
شبكتها املسامية عند حقنها او زرعها داخل اجلسم. استخدام مواد مركبة من 
امليلمرات احليوية و املواد اللالعضوية قد تكون احلل املناسب لهذه التحديات. 
ان إضافة مبلمرات حيوية مثل بولي جاليكوليك اســيد ، بولي الكتيك اســيد، 
بولي الكتيك-كو-جاليكوليك اسيد، بوليفينيل الكحول، و الكيتوسان لفوسفات 
الكالســيوم سيســمح للتركيــب و التحكــم في الشــبكة املســامية و التصميم 
امليكروي ليتشــكل مبا يتناســب مــع الفراغــات العظمية املتآكلــة. باإلضافة 
الــى ذلك فان املبلمرات العضوية ستســخدم كروابط بني اســمنت فوســفات 
الكالســيوم لتقليل هشاشــتها. املواد احليوية املركبة من املبلمرات العضوية و 
االســمنت تعتبر مواد واعدة الضافات العظم ، لهذا فهي تســتحق املزيد من 
الدراسة. في هذه الدراسة، سيتم تركيب منصات داعمة مركبة من املبلمرات 
و فوسفات الكالسيوم و سيتم دراستها. خصائص هذه املواد املركبة امليكانيكية 
و التصميميــة امليكروية و الفيزيائية مثل املرونة و القوة و املســامية و الكثافة 
ستشــخص و تقارن باالســمنت العضوي التقليدي. التاثيرات األولية لتصميم 
هذه املنصات العظمية الداعمة على انقسام خاليا العظم و اخلاليا اجلذعية 

ستقيم و حتلل بناء على متطلبات هندسة انسجة العظام.

Abstract 

There are many uses for cement and bioceramics in bone 
reconstruction and regeneration applications. The biological 
interaction of cement, such as hydroxyapatite and tricalcium 
phosphate, is due to the great similarity in its physical, chemical 
and design properties with the mineral constituents of bone, 
where the interaction of these substances with bone cells is 
necessary for bone regeneration. These substances are known 

for incubating bone cells, as well as for growth. They are used in 
teeth and bone surgery to repair the defects and are also used 
as coating materials for metal medical grafts to interact with the 
natural bone tissues. However, use of these cement and ceramics 
are limited due to their mechanical brittleness and slow biological 
interaction within the human body. These low mechanical 
properties lead to their inability to maintain the new bone that 
grows in their porous network when injected or implanted into 
the body. The use of biodegradable and bioactive components 
such as polymer/inorganic composites could be an appropriate 
candidate to overcome this challenge. The use of a biodegradable 
polymer such as poly-glycolic and poly-lactic acids, PVA, Chitosan 
for calcium phosphate minerals will improve the control of the 
porous network and micro-design to be formed in proportion to 
the bone defects. In addition, organic polymers will be used as a 
matrix between calcium phosphates to reduce their brittleness. 
Biomaterials composed of organic polymers and cement are 
promising materials for bone supplements, so they worth further 
study. In the present study, calcium phosphate-polymer hybrid 
scaffolds will be synthesized and studied. The properties of these 
composites, such as elasticity, strength, porosity, and density, 
will be characterized and compared with traditional bioactive 
cement. Scaffolds structure on the osteogenic differentiation 
of mesenchymal stem cells will be assessed and analyzed with 
respect to bone tissue engineering.

رقم الدعمدراسة طرق التقريب في فراغات باناخ املعممة

The study of approximation methods in 
abstract Banach spaces

10960/01/2019

سامي احمد احمد هريسه
samy ahmed ahmed harisa

أحمد مرسي عبداهلل
Ahmed Morsy Abd Allah

ملخص البحث
ســوف نــدرس النتائج األخيرة املتعلقــة بانظمة التقريب فــي فراغات باناخ. 
ويتركــز االهتمام اخلــاص على فراغات باناخ القابلة للتقســيم. لقد أظهرت 
النتائــج العديــدة على مدى الســنوات القليلــة املاضية أنه في هــذا املجال، 
هنــاك العديــد من التداخــالت املهمة بني فراغــات باناخ املجردة ومســائل 
نظرية التقريب. في الواقع، سنوســع هذه الدراسة إلى فضاءات باناخ القابلة 

للتقسيم.

Abstract 

We will study recent results related to approximation 
systems in Banach spaces. Special attention is focused to 
decomposable Banach spaces. The many results over the 
last few years have shown that in this area there are many 
important interactions between abstract Banach space and 
problems of approximation theory. In fact, we will extend this 
study to decomposable Banach spaces

تأثيــر معلمــات البالزما على األغشــية الرقيقة من 
البوليميد لألجهزة اإللكترونية القابلة لالرتداء

رقم الدعم

Influence of plasma parameters on 
polyemide thin film for wearable 
electronic devices

10897/01/2019

عصام محمد عبدالفتاح ابراهيم
Essam Mohammed AbdelFattah Ibrahim

مازن يوسف محمد الشاعر
Mazen Yousef Mohammad Alshaaer

ملخص البحث
ســيتم دراســة تأثير البالزما على ســطح افــالم البوليميد املســتخدمة في 
الرقاقــات إلكترونية املرنــة. من املعروف أن خصائــص البالزما تتمايز بنوع 
وشــدة جهــد التفريغ وكيمياء الغاز املســتخدم. أيضا تؤثــر عوامل مثل وقت 
تعرض الفيلم, بعد البالزما عن الفيلم على درجة وكيفية التركيب املورفولوجي 
والكيميائي لســطح الفيلم املعالج بالبالزما. لذلك في هذا االقتراح ، ســيتم 
التحقيــق فــي تأثير جهد تفريــغ البالزما، وقت التعرض واملســافة بني فيلم 
البوليميد والبالزما على خصائص سطح فيلم البوليميد. سيتم دراسة سطح 
أفالم البوليميد من حيث طاقة جزيئات السطح ، والتشكل السطحي والتكوين 
الكيميائي الســطحي. ســتوصف  خصائص األلتصاق ألفالم البوليميد )قبل 
وبعد( بقياس زاوية التالمس )تقنية القطرة( ، انبعاث ضوئي باألشعة السينية 
)XPS( للتكوين الكيميائي ، ومجهر القوة الذرية )AFM( للتشكيل السطحي. 
وستوصف البالزما عن طريق وسائل مثل حتليل االنبعاثات الطيفية ، مقياس 
التيار و اجلهد الكهربي.  سيتم عرض العالقة بني خصائص وظروف البالزما 

و خصائص سطح الفيلم.

Abstract 

The effect of plasma on the surface of polyimide thin films 
used in flexible electronics chips will be studied. It is known 
that plasma properties vary by the type and intensity of the 
discharge voltage, gas chemistry type. Also, factors such as 
the time of film-plasma exposure, distance between and film 
plasma affect the morphological and chemical composition 
of the film surface that treated with plasma. Therefore, in 
this proposal, the effect of the plasma discharge voltage, 
exposure time and the distance between polyimide film and 
plasma on the properties of the polyamide thin film surface 
will be investigated. The surface of the polymer films will 
be studied in terms of the energy of the surface molecules, 
surface morphology and the surface chemical composition. 
The adhesion properties of polyamide films (before and 
after) will be characterized by measuring the contact angle 
(drop technique), film surface chemical composition by X-ray 
photoelectron emission (XPS), and film surface morphology 
by Atomic force microscope (AFM). The plasma will be 
characterized by means such as spectral emission analysis, 
voltage and current meters. Correlation between properties 
and conditions of plasma and polyamide surface will be 
presented.

استخدام طريقة العناصر املستمرة في تفاعل املوائع 
مع الهياكل

رقم الدعم

Continuous elements method applied to 
fluid-structure interaction

10866/01/2019

لمجد الهادي الحاج طيب
Lamjed Hedi Salem HajTaieb

ملخص البحث
في السنوات األخيرة، جُترى دراسة اهتزازات الهياكل مثل الصفائح واألصداف 
بالطرق التقليدية، مثــل طريقة العناصر احملددة والعناصر احلدودية. هاتان 
الطريقتان فعالتان ملعظم أنواع االشكاليات املدروسة، ولكن، تظهر القيود عند 
اتســاع نطاق الترددات، وبالفعل ، فإن العيب الرئيســي في هاتني الطريقتني 
يكمن في حجم املجال أو حدوده  انتشــار الصوت في وجود تدفق هو ظاهرة 
موجــودة في عدة مجاالت صناعية )الطيــران ، والتعبئة احلرارية ، والتهوية 
، والســيارات، ...(.عند انتشار املوجات في األنابيب في وجود تدفق داخلي، 
حتدث ظاهرتان صوتيتان: الضجيج الناجم عن التدفق وانكســار األمواج مع 

مالمسة جدران األجزاء األخرى.
كانت املوجات الصوتية موضوع العديد من األبحاث. في حالة التدفق املوحد، 
يتم حل املشــكلة عن طريق التحويل الهندســي البســيط إلى نظام املعادالت 
القياســية لالنتشــار. وقد تناولت العديد من الدراســات حالــة التدفق غير 
املوحد استناًدا بشكل أساسي إلى معادالت أويلر اخلطية. يهدف هذا البحث 
إلى استعمال طريقة العناصر املتواصلة لدراسة تفاعل السوائل مع الهياكل.

Abstract 

Vibrations of structures problems can be solved using finite 
elements or boundary elements methods. Although their 
efficiency for most types of structures, such as shells and 
plates, some limitations can be registered especially for 
widened frequency band. These limitations are related to the 
volume of the mesh considered or to the boundary elements 
discretization. 

Acoustic propagation in the presence of a flow is a 
phenomenon encountered in several industrial fields 
(aeronautics, packaging thermal, ventilation, automobile). 
For propagation of waves in pipes, in the presence of internal 
flow, two acoustic phenomena occur: the noise created by the 
flow and the refraction of the waves with the contact of the 
walls of other parts. 

In recent years, flow acoustics have been the subject of many 
researches. In the case of a uniform flow, the problem is 
solved by simple geometrical transformation to a system of 
standard equations of propagation in a resting environment. 
This case is usually justified in practice by the complex of 
geometries and flows. Many studies have dealt with the case 
of non-uniform flow based on essentially on the linear Euler 
equations.

This research aims at the construction of continuous element 
for fluid-structure coupling systems.

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية
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موثوقيــة نظام عام جديد باســتخدام منــوذج ماركوف 
الغير متجانس مبكافأة و حتت د من مستويات االنحدار

رقم الدعم

Reliability Measures for a New General 
System Using Fuzzy Non-homogenous 
Markov Reward Model under 
d-Degradation Level

9560/01/2019

نعمه صالح يوسف تمراز
Neama Salah Youssef Temraz

ملخص البحث
الهــدف من هــذه الورقة البحثية هو انشــاء منوذج جديد باســتخدام منوذج 
ماركوف الغير متجانس حتت شــرط االنحدار في عمل مركبات النظام.  مت 
انشــاء منوذج جديد عــام يتكون من عدد  n من املركبات باســتخدام منوذج 
ماركــوف الغير متجانس مبكافأة و حتت شــرط انحــدار عمل املركبات و مت 
عمــل طــرق مختلفــة للتعامل مع النظام و ذلك حلســاب املقاييــس املختلفة 
ملوثوقيــة النظــام. و أخيرا مت تقدمي تطبيق لتحليل نظــام مكون من مركبتني 

لتوضيح النتائج بيانيا..

Abstract 

In this paper, new procedures for a fuzzy Markov reward 
model is introduced to find the reliability measures. It is 
supposed that the introduced system consisted of identical 
units connected in parallel and each unit has m different 
types of failures. Also, each unit of the system is allowed to 
have levels of degradation from working state to complete 
failure. Non-homogeneous Markov reward model is used to 
construct the system of differential equations of the model. 
Procedures are proposed to obtain reliability measures of the 
model under considering that the failure and repair rates of 
the systems unit are fuzzy. An application is constructed to 
analyze a system of 2-units and results are shown graphically.

إنتاج الهيدروجني بواسطة التكسير احلفزي للميثان 
بإستخدام حافز مدعوم على رماد اخلشب

رقم الدعم

Hydrogen production over wood-ash 
supported catalyst by catalytic cracking 
of methane

10844/01/2019

عبدالرحمن ابراهيم حجيل الحارثي
Abdulrahman Ibrahim Hujail Alharthi

ملخص البحث
ميكن إنتاج الهيدروجني والكربون متناهي الصغر بواســطة عملية بسيطة من 
خطوة واحدة وهي التحلل احلراري املباشر للميثان. تكمن أهمية الهيدروجني 
كونه من املتوقع أن يكون وقود املستقبل حيث ميكن استخدام غاز الهيدروجني 

كوقود في خاليا الوقود بينما ميكن استخدام الكربون في العديد من مجاالت 
التطبيق مثل املواد اإلنشــائية وتوليد الطاقة وتعديل التربة واملعاجلة البيئية. 
يلعــب احلافــز دوًرا هاًمــا وحيوًيا في تفاعــل التحلل احلفــزي للميثان. من 
املطلوب أن يكون احلافز ذو نشــاطية ومنخفــض التكلفة لإلنتاج االقتصادي 
ملادتني ذات قيمة في الصناعة والطاقة أي غاز الهيدروجني والكربون الصلب. 
فــي هذا البحث ، ســيتم تطوير محفــز من مواد النفايات الســتخدامها في 
تفاعــل التحلل احلفزي للميثان. من املعــروف أن احملفزات التي حتتوي على 
معــادن احلديــد والنيكل نشــطة للغاية في هذا النوع مــن التفاعالت ، حيث 
سيتم استخدام النفايات التي حتتوي على هذه املعادن مباشرتاً كمواد حافزة. 
إضافة إلى ذلك ، ســيتم دعم هذه املعادن عبر مواد نفايات أخرى لتحســني 
 Fe/ و Ni/ SiO2 فعالية هذه املعادن ومقارنتها باملواد احلفازة املعروفة مثل

 . Co / MgO و Al2O3
في مقترح هذا البحث رماد اخلشــب ســوف يكون مع اكسيد املغنيسوم داعم 
للحفاز. دمج معدنني من النيكل واحلديد سوف يحضر كمكون حلافز نشط. 
هذه احلفازات سوف يتم توصيفها بشكل مكثف بواسطه عدة تقنيات حتليلية 
لتعرف على ســمات احلافز. احلفازات احملضرة سوف تكون مجربة مع عدة 
معــادن اخرى كمعززات لنشــاطها. ســوف يتم حتديد الظــروف املثلى لهذه 
التفاعالت مثل درجة احلرارة والضغط وتدفق غاز امليثان. هذا البحث سوف 

يكون له سمعه دولية في مجالت عاملية في هذا املجال.

Abstract 

Hydrogen and carbon Nano- structure can be produced 
by simple one step process via direct thermos-catalytic 
decomposition of methane. Hydrogen is important because 
it is expected to be the fuel of the future. Hydrogen gas can be 
used as fuel in fuel cells whereas carbon produced can be used 
in numerous application areas such as structural materials, 
power generation, soil amendment and environmental 
remediation. Catalyst plays an important and crucial role in 
the reaction of catalytic decomposition of methane. Active 
and low cost catalyst is required for the economic production 
of two valuable substances in industry and energy in the 
sense of hydrogen and solid carbon. In proposed research, a 
catalyst will be developed from waste materials to be used 
in the reaction of catalytic decomposition of methane. It is 
known that Catalysts containing iron and nickel metals are 
highly active in this type of reactions and waste materials 
containing these metals will be used directly as catalysts. 
In addition, these metals will be supported via other waste 
materials to enhance their performance comparing with 
known catalysts such as Ni/SiO2, Fe/Al2O3 and Co/MgO. In 
the proposed research, wood ash supported by MgO will be 
used as a catalyst support. Combination of bimetallic Ni/Fe 
will be impregnated as active components of the catalyst. 
To assess the physico-chemical profiles of the catalysts, the 
synthesized catalysts will be extensively characterized by 
various analytical techniques. The screened catalyst will 
be tested with different promoters. The reaction will be 
optimized in terms of temperature, pressure and flow rate of 
methane. The research findings will be reputed international 
journals of the research field.

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

شــبكات لالســلكية بدون طيار لتطبيقات السالمة 
العامة في اململكة العربية السعودية

رقم الدعم

Unmanned Aerial Vehicle Wireless Networks 
for Public Safety Applications in KSA

10695/01/2019

عبداهلل مبارك محمد الهجاج الدوسري
Abdallah Mubark Muhammed Aldosary

محمود أحمد عبد الغني خليل
Mahmoud Ahmed Abdelghany Khalil

إيهاب محمود محمد محمود
Ehab Mahmoud Mohamed Mahmoud

ملخص البحث
في اآلونة األخيرة ، اكتســبت الشبكات الالسلكية القائمة على الطائرات بدون 
طيــار الكثير من االهتمام بســبب تعــدد تطبيقاتها. تعد الســالمة العامة أحد 
أهــم تطبيقات الشــبكات الالســلكية باســتخدام الطائرات بــدون طيار حيث 
توفر االتصال مبناطق الكــوارث مثل املناطق التي غمرتها الفيضانات، ومناطق 
الــزالزل، واملناطــق الصحراوية العميقة، وما إلى ذلــك ، وذلك بفضل طبيعتها 
اجلوية وبناءها عند الطلب. وبالتالي، ميكن لوكاالت الســالمة االتصال بالناس 

في هذه املناطق املنكوبة رغم  فقدان تغطية الشبكات اخللوية التقليدية لها.

في هذا املشروع ، سيتم تصميم وبناء شبكة السلكية قائمة على الطائرات بدون 
طيار لتوسيع نطاق تغطية الشبكات اخللوية لتغطية مناطق الكوارث.  وذلك عن 
طريق توصيل طائرة بدون طيار بأقرب محطة شبكة خلوية إلى منطقة الكارثة 
لتوسيع نطاق تغطيتها على كل املنطقة باستخدام مرحالت الطائرات بدون طيار 
الســلكية. سيتم في هذا املشروع، التحقيق في إدارة املوارد الراديوية للطائرات 
بدون طيار، وحتديد العدد األمثل منها  لتغطية منطقة ما باإلضافة إلى إنشــاء 
التتابع األمثل منها. وعالوة على ذلك ، ســيتم إجراء جتارب ميدانية باستخدام 

الطائرات بدون طيار القابلة للبرمجة إلثبات صحة النتائج النظرية.

Abstract 

Recently, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) based on wireless networks 
have gained a lot of attention due to its numerous applications. 
One of its dominant applications is public safety where it provides 
connectivity to disaster regions such as flooded regions, earthquake 
regions, deep desert regions which has aerial nature and on-demand 
constructions. Hence, the safety agencies can keep in touch with the 
victims in these regions where the coverage of the conventional cellular 
networks is lost. In this project, UAV-enabled wireless network will be 
designed and constructed to extend the coverage of the conventional 
cellular networks to cover such catastrophic regions. By which, one 
gateway UAV is connected to the nearest cellular Base Station (BS) to 
the disaster region to extend its coverage over all the region using 
UAV relays. UAVs radio resource management, the optimal number of 
UAVs are needed to cover a certain region in addition to optimal UAVs 
relay construction which will be investigated throughout this project. 
Moreover, field experiments will be conducted using programmable 
UAVs (drones) to prove the correctness of the theoretical finding.

دمج وحدة حتكم اختبــار الذاكرة الذكية فى النظام 
على رقاقة ألجهزة إنترنت األشياء

رقم الدعم

Integration of Smart Memory Test Controller 
for IoT System on Chip Devices

10642/01/2019

علي محمد عبدالرحمن ابوعجوب
Ali Mohamed Abdelrahman Abuagoub

محمد الطف أحمد
Mohammed Altaf Ahmed

ملخص البحث
علــى الرغــم من أن نشــر إنترنت األشــياء ســريع للغاية، فإنــه يواجه عدًدا 
من التحديات، ال ســيما بســبب أجهزتــه املقيدة. التصميــم احلديث للنظام 
على رقاقة إلنترنت األشــياء يشــغل أغلبية مجاله بواســطة  ذواكر الوصول 
العشوائي. ولذلك في الوقت احلاضر تعتبر ذاكرة الوصول العشوائي املضمنة 
جزء أساســي للغاية في تصميم النظام على رقاقة إلنترنت األشــياء. يحتوي 
تصميــم النظــام على رقاقة إلنترنت األشــياء على عدد كبيــر من كتل ذاكرة 
الوصــول العشــوائي وأغلبية مســاحته تغطيها الذواكر. ولذلــك  فإن الطلب 
على االختبار الذاتي الســريع يلعب دوًرا حيوًيا في تصميم النظام على رقاقة 
إلنترنــت األشــياء مع زيادة كثافــة الذاكرة. نحن نركز على هذه املشــكلة في 
هذا البحث لتوفير آلية اختبار ذاتي لتشــخيص األعطال وحتليل الفشــل في 
تصميــم النظام على رقاقة إلنترنت األشــياء. لقــد اقترحنا خوارزمية مارش 
لالختبــار الذاتي والكشــف عن جميع األخطــاء التي قد تنشــأ في الذواكر 
وحتديد نوع اخلطأ الذي ميكن اكتشــافه. أيضا قمنا بتصميم وحدة التحكم 
فــي الذاكــرة ذاتية االختبار  مع نظام مثالي الكتشــاف نــوع اخلطأ. تصميم 
وحدة التحكم في الذاكرة ذاتية االختبار صغير جًدا وميكن دمجه بسهولة في 
تصميم النظام على رقاقة إلنترنت األشياء لتوفير ميزة غنية جًدا للكشف عن 
األخطاء. ســيتم مقارنة النتائج التي مت احلصول عليها مع تلك التي توفرها 
التصاميــم القائمة على اخلوارزمية األخرى. الهدف من التصميم املقترح هو 
حتســني سرعة االختبار مع مساحة منخفضة للغاية. من املتوقع أن يستخدم 
فقــط مســاحة إضافية لألجهــزة بنســبة 0.5٪ لذاكرة الوصول العشــوائي 
الكبيــرة ويوفر مخطًطا ممتــاًزا لالختبار الذاتي والكشــف عن األخطاء في 

تصميم النظام على رقاقة إلنترنت األشياء.

Abstract 

Although, the deployment of Internet of Things (IoT) is very 
fast. It faces a number of challenges, particularly due to its 
constrained devices. The recent IoT System on Chip (IoT-SoC) 
based design occupies the majority of its area by Random 
Access Memories (RAM). Therefore, embedded RAM is a very 
essential part nowadays in IoT-SoC based design. IoT-SoC 
contains a large number of RAM blocks and majority of its 
area is covered by memories. Therefore, the demand for fast 
self-testing plays a vital role in IoT-SoC as memory density 
increases. We focus on this research problem to provide a self-
testing mechanism for faults diagnosis and failure analysis 
in IoT-SoC design. We propose the March algorithm for self-
testing and detecting all possibly generated faults in the 
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memories and providing the type of detectable fault. Also, we 
design the Memory Built-in Self-Test (MBIST) controller with 
perfect fault type detection scheme. This MBIST controller 
design is a very small and easily to be integrated into IoT-SoC 
design to provide a very rich feature of fault detection. The 
results obtained will be compared with that provided by the 
existing algorithm based designs. The aim of the proposed 
design is to improve the test speed with a very low area 
overhead. It is expected to use only 0.5 % additional hardware 
area for a large RAM as well as to provide excellent self-testing 
and fault type detectable scheme in IoT-SoC design.

بعــض خصائــص التبعيــة التفاضليــة والتحكميــة 
التفاضليــة مــن الرتبة الثالثــة لفصــول معينة من 

الدوال امليرومورفية
رقم الدعم

Some properties of the third-order differential 
subordination and superordination for 
certain classes of meromorphic functions

10558/01/2019

منصور فتحي ياسين علي
Mansour Fathey Yassen Ali

عادل أحمد أحمد عطية
Adel Ahmed Ahmed Ateh

ملخص البحث
قام العديد من املؤلفني بدراســة التبعية التفاضلية من الرتبة الثانية لعدد من 
فصــول الدوال امليرومورفية، حديثا مت دراســة التبعيــة التفاضلية من الرتبة 

الثالثة لبعض فصول من الدوال التحليلية في قرص الوحدة.

في هذا املشــروع سوف نحاول استنتاج بعض خصائص الهامة ملسائل التبعية 
التفاضليــة والتحكميــة التفاضلية مــن الرتبة الثالثة ملؤثــرات خاصة للدوال 
امليرومورفية  والتي تعم مؤثرات مثل مؤثر شو و أوراجلادى وسمونسا وغيرهم  
من خالل تعريف عدد من الدوال جديرة القبول والتي ترتبط مبؤثرات خاصة، 

والتي ميكن تطبيقها إليجاد عالقات جديدة في علم التحليل املركب.

Abstract 

Many authors have been studied the types of differential 
subordination for certain classes of the families of 
monomorphic functions. Recently, some authors are starting 
to study some families of third-order differential subordination 
which are analytic functions in the unit disk and punctured 
disk with radius one. In this project, we try to introduce 
some useful properties of both third-order differential 
subordination and the relation of differential super ordination 
through defining some family of admissible functions which 
relate the certain operators by generalized many operators 
e.g. Cho operator and Uralegaddi and Somanatha operator. 
Some applications will also be obtained. 

إســتراتيجية فعالة إلدارة الطاقة لنظام قوى كهربية 
هجــني مــن خاليــا الوقــود / املكثفــات الفائقه / 

بطاريات التخزين
رقم الدعم

10508/01/2019

احمد متولي احمد ناصف
Ahmed Metwally Ahmed Nassef

حجازي رزق 
Hegazy Rezk

ملخص البحث
يهــدف هذا املشــروع املقتــرح إلى تقــدمي دراســة حتليليــة و تطبيق عملي 
إلســتراتيجية فعالة إلدارة الطاقة لنظام قوى كهربية هجني مكون من خاليا 
الوقــود / املكثفــات الفائقة / بطاريات التخزين. واتســاقاً مــع رؤية اململكة 
2030 و من اهم اهدافها املتمثلة في الطاقة املتجددة، سيتم إسهام جزء أكبر 
من إجمالي إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة  املتجددة. وعالوة على ذلك، ومع 
التطور الســريع لتكنولوجيا املركبات الكهربائيــة وانخفاض تكلفة البطاريات 
القابلــة للشــحن، من املتوقع ازديــاد اعداد املركبــات الكهربائية على الطرق 
في اململكة العربية الســعودية في غضون الســنوات القليلة املقبلة. سيتم بناء 
 .)mine-blast optimization( االستراتيجية على خوارزمية جديده تسمى
حيــث ميكن  من خــالل االســتراتيجية اجلديــدة تقليل نســبة الهيدروجني 
املســتخدم لتشــغيل خلية الوقود مقارنة مع الطرق التي اســتخدمت سابقا.  
و ســيتم اســتخدام برنامج املاتالب و ملحقاته في عملية النمذجة و احملاكاة 
لالستراتيجية املقترحة . واخيراً، سيتم التحقيق العملي للخوارزمية املقترحة 

.1104 dSPACE باستخدام لوحة

Abstract 

This proposed project is designed to develop a novel energy 
management strategy based on Mine-Blast Optimization 
(MBO) technique to optimally manage the energy in a 
hybrid power system. The hybrid system includes fuel cells, 
batteries and super capacitors. In order to the KSA Vision 
2030 renewable energy goal, a more substantial fraction 
of the total energy production will be contributed from 
renewable resources. Moreover, with the rapidly evolving 
electric vehicle technologies and dropping battery cost, more 
EVs are expected on the KSA’s roads in near future. The results 
of the proposed strategy will be compared with previously 
employed strategies such as fuzzy logic control, state machine 
control strategy, equivalent fuel consumption minimization 
strategy. The comparison will be carried out in terms of the 
hydrogen fuel economy and the overall efficiency. MATLAB/
Simulink software will be used to perform the modeling and 
simulation of the proposed technique. Finally, experimental 
verification of the proposed algorithm will be carried out on a 
single board dSPACE 1104.

نحو خاليا شمسية جديدة من الهجني العضوي الغير 
 TiO2 عضوي: تأثير ثاني أكسيد التيتانيوم

رقم الدعم

Towards to new organic inorganic hybrid 
solar cells: The influence of titanium 
dioxide TiO2

10463/01/2019

عبداهلل عالل كعيبه
Abdellah Allal kaiba

ياسين عبد الرحمن لحسن رياضي
YASSINE abderrahmane Lahcen RIADI

محمد حسين قيسي
Mohammed H Geesi

ملخص البحث
اخلاليــا الشمســية من الســليكون هي األكثر اســتخداًما فــي حتويل ضوء 
الشــمس إلــى كهرباء. يتــم حتويل جزء صغيــر فقط من الطاقة الشمســية 
إلى كهرباء وبتكلفة عالية نســبًيا. حتســني هذا اجلزء هو الهدف الرئيســي 
جلميع الباحثني. في اآلونة األخيرة ، مت تصنيع أول خلية شمسية من هجني 
عضــوي غير عضوي مثــل )CH3NH3PbI3 ( في عــام 2012 وحقق كفاءة 
حتويــل بنســبة 10.9 ٪. تطورت البحــوث على اخلاليا الشمســية من هذه 
املواد بشكل ملحوظ. جتاوزت كفاءة التحويل 20٪ في عام 2014. حتدي هذا 
في هذا املشــروع في تقليل التكلفة وحتســني األداء. سوف تركز جهودنا على 
تطوير هجني عضوي غير عضوي جديد بطريقة بســيطة من مواد وفيرة في 
الطبيعة و فهم آليات األساسية لتحويل الضوء الى كهرباء وايضا إدخال ثاني 
أكســيد التيتانيوم TiO2 لتوســيع مجال االمتصاص. ســيتم استخدام تطبيق 
املواد املســتقرة الناجتة في اخلاليا الكهروضوئية. ســوف يعتمد توليف هذه 
الهجينــات من معــدن القصدير بدالً من معدن الرصاص الســام واألحماض 

األمينية بدالً من أحادي األمني، وسيتم دراسة هذه املواد بعدة تقنيات .

Abstract 

The silicon solar cell system is mostly used in conversion of sunlight 
into electricity. Only a fraction of the solar energy is converted into 
electricity and has a relatively high cost. The improvement of this 
fraction is the main object of all researchers. Recently, the first new 
organic inorganic hybrid like perovskite solar cell (CH3NH3PbI3) 
was manufactured in 2012 and achieving a conversion efficiency 
of 10.9 %. Research on solar cells, based on these materials, is 
developed markedly; the conversion efficiency exceeds 20% 
in 2014. The challenge of this project is to reduce the cost and 
improve the performance. Our efforts will be focused to develop 
new organic inorganic hybrids synthesized in solutions by simple 
method from abundant materials in nature, to understand the basic 
light- electricity conversion mechanisms and do an introduction of 
titanium dioxide TiO2 nanoparticles to expand band’s absorption. 
The application of the resulting stable materials will be used in 
photovoltaic. The synthesis of these hybrids will be based on 
tin metal instead to toxic lead metal and amino acids instead 
monoamine and will be characterized by several techniques.

التعليــم اجلامعــي ومكافحــة االنتحــال: اخلدمات 
اخللفية لتجنب االنتحال

رقم الدعم

University Learning and Anti-Plagiarism 
Back-end Services to Avoid Plagiarism

10440/01/2019

مانجور كولهار سيد باداشا
Manjur sayyadbadasha Sayyadbadasha kolhar

عبد اهلل األمين
Abdalla Alameen

ملخص البحث
لقد صممنا برنامًجــا ملكافحة انتحال النصوص في احلرم اجلامعي لتحديد 
النصوص املســروقة فــي املهام الكتابية والتقاريــر املعملية عند الطالب. من 
خــالل الرمــوز البرمجة ، ميكــن أن يســاعد برنامج مكافحــة االنتحال في 
إزالــة اجلمــل النصيــة  املنتحلة عند االســاتذة  والطالب ، وهــذا البرنامج 
ســهل التثبيت. إن البرنامج املرخصة والتجاريــة  أغلى من البرامج الداخلية 
ملكافحة االنتحال بينما اإلطار املقترح ينفذ محلًيا ويجمع املستندات األصلية 
لتحديد النص املســروق. في هذه الدراســة ، نظهر تطويــر برنامج االنتحال 
املبنية على الشــبكة والتي ميكنها  حتديد أوجه التشابه في النصوص. سيتم  
جتربة اســتخدام اإلطار املقترح ملكافحة االنتحال خصيًصا لتفحص واجبات 
الطالب  والتقارير املعملية. بناًء على نتائج  الدراسة ، نوصي بإجراءات ميكن 

استخدامها لتجنب االنتحال.

Abstract 

We propose an anti-plagiarism software for the university 
and its campuses for identifying plagiarized text in students’ 
written assignment and laboratory reports. Through 
programming codes, the designed anti-plagiarism software 
can aid in removing plagiarized sentences for teachers and 
students and this software is easy to install. Licensed third-
party software is more expensive than in-house anti-plagiarism 
software which is proposed to framework executes locally 
and to collect the original documents to identify plagiarized 
text. In this study, we demonstrate the development of in-
house network-based plagiarism software that can identify 
similarities in text. We report the experience of using our 
proposed anti-plagiarism framework exclusively designed for 
assignments and laboratory reports. Furthermore, based on 
these results, we recommend procedures that can be used to 
avoid plagiarism. 

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية



Abstracts of Research Projects  funded to Faculty Members  2018/2019ملخصات المشاريع البحثية المدعومة �عضــاء هيـــئــة التـــدريـــس للعـــام الجــامعي 1441/1440هـ

63 62

الطبيعــى  احلمــل  علــى  املتابينــة  احلــرارة  تاثيــر 
الهيدرومغناطيسى ملائع نانو ينساب فوق سطح عامودى

رقم الدعم

Impact of streamwise temperature on 
natural convection flow of magneto 
Fe3O4-water nanofluid flow over a 
vertical plane

10430/01/2019

ليلى فؤاد صديق مراد
Laila Fouad Seddek Morad

عصام رشدى الزهار
Essam Roshdy El-Zahar

ملخص البحث
فى هذه الدراســة سيتم باذن الله استكشاف تأثير التدفق الهيدرومغناطيسي 
على تدفق مائع نانوعلى مســتوى رأســي. يتم ادراج ظواهر االنتقال احلراري 
في تعبير معادلة الطاقة من خالل درجة حرارة سطح جيبية دائرية. مت إنشاء 
النمذجة الرياضية ملشكلة التدفق باستخدام متغير غير متشابه مناسب وغير 
متغير األبعاد كما انه يتم التعامل مع النظام احلاســوبي للتعبيرات الرياضية 
للتدفق غير املتشــابه محليا بواســطة تقنية عدديه-حتليليه جديده. يتم رسم 
احللول الناجتة من احلســابات فى رســومات ذات بعديــن وثالثة ابعاد لقيم 

مختلفة من املعامالت ذات الصلة ذات األهمية.

Abstract 

The silicon solar cell system is mostly used in conversion of 
sunlight into electricity. Only a fraction of the solar energy 
is converted into electricity and has a relatively high cost. 
The improvement of this fraction is the main object of all 
researchers. Recently, the first new organic inorganic hybrid 
like perovskite solar cell (CH3NH3PbI3) was manufactured 
in 2012 and achieving a conversion efficiency of 10.9 %. 
Research on solar cells, based on these materials, is developed 
markedly; the conversion efficiency exceeds 20% in 2014. The 
challenge of this project is to reduce the cost and improve 
the performance. Our efforts will be focused to develop new 
organic inorganic hybrids synthesized in solutions by simple 
method from abundant materials in nature, to understand 
the basic light- electricity conversion mechanisms and do 
an introduction of titanium dioxide TiO2 nanoparticles to 
expand band’s absorption. The application of the resulting 
stable materials will be used in photovoltaic. The synthesis 
of these hybrids will be based on tin metal instead to toxic 
lead metal and amino acids instead monoamine and will be 
characterized by several techniques.

رقم الدعمالنقاط الناعمة واقتراناها

Soft points and sp_functions9633/01/2019

مراد مصطفى شحاده عرار
Murad Mustafa Shhada Arar

ملخص البحث
مت تقدمي النقاط الناعمة ألول مرة في عام 2011 ، وفي نفس العام مت تقدمي 
اخلرائط الناعمة و االستمرارية  لها. و في هذا املشروع ، نقوم بإعادة تعريف 
 sp-set مجموعة ناعمة مبجموعتها من النقاط الناعمة والتي سنتطلق عليها
ودراســة خصائــص مجموعــات sp-sets ثم نعــرف دوال  sp-function و 
 pu ودراســة خصائصها. سوف نثبت أن أي تعيني ناعم هو sp-sets اتصال

- مستمر إذا وفقط إذا كانت sp-function املقابلة له  مستمرة.

Abstract 

Soft points are first introduced in 2011 and in the same year, 
the soft mapping  and pu-continuity are introduced. In this 
project, we redefine a soft set  by its set of soft points which will 
be called sp-set and study sp-sets properties. Then, we define 
sp-function and sp-continuity and will study their properties. 
We will prove that any soft mapping is pu-continuous if and 
only if its corresponding sp-function is sp -continuous.

تخريــط وتقييــم احلجــر اجليــري كمــادة خام في 
صناعة االسمنت باستخدام صور األقمار الصناعية 
فــي املنطقــة بــني ) اخلــرج - الريــاض( - اململكة 

العربية السعودية

رقم الدعم

Mapping and assessing limestone as a 
raw material for the cement industry with 
satellite earth observation data in the region 
between (Al Kharj- Riyadh) -Saudi Arabia

10409/01/2019

السيد ابراهيم رضوان سليم
ElSayed Ibrahim Radwan Selim

حاتم أبو الخير
Hatem Aboelkhair

عيد رجب ابوالعز
Eid Ragab Abo ezz

ملخص البحث
متتعتبر صناعة االســمنت من الصناعات املهمــة والتي حظيت بدعم اململكة 
املتواصل خالل السنوات األخيرة بسبب الطلب املتزايد بسرعة على األسمنت. 
ولذلك حرصت اململكة على انشــاء العديد من مصانع األســمنت في العديد 
من مناطق اململكة. يعتبر األســمنت منتج يتم احلصول عليها من املواد اخلام 

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

اجليريــة والطينية بعد حرقها فــي درجة حرارة 1450 مئوية، وطحن الكلنكر 
الناجتة عن ذلك. وتعتبر صخور الكربونات املكون الرئيســي لألسمنت واهما 
صخــور احلجر اجليــري حيث متثل حوالي 75 ٪،وميثل الطني 23 ٪، والرمل 
1 ٪ وخام احلديد 1 ٪. ويتم من خالل هذا البحث التعرف على أماكن تواجد 
صخــور الكربونات في املنطقــة الواقعة بني )اخلرج - الرياض( واخذ عينات 
حقليه منها ومن ثم حتليها معمليا وتقييم هذه الصخور اجليرية وفقا حملتوى 
كربونات الكالســيوم )احلجر اجليري( الى مكونات جيرية عالية ومتوسطــــة 
ومنخفضـــة اجلــــودة. وسيتم استخدام أيضـــا صور األقمار الصنــــاعـيـة 
)Ninomiya(ASTER )2004( للحصول على مؤشــرين هامني من الكربونات 
وهمــا   CI (SWIR)– CI (TIR( ورســم خرائــط جيولوجيــة لتحديــد مناطق 

احلجر اجليري في منطقة الدراسة ودرجة جودتها في صناعة األسمنت.

Abstract 

The Saudi Arabia cement industry has increased in size and 
capacity during the last years. The government continues 
to support the expansion of the cement industry because of 
rapidly increasing demands for cement. Consequently, they 
have approved the construction of an additional cement factory. 
The cement is defined as the product obtained from calcareous 
and argillaceous raw materials burned at temperature 1450 C 
and grinding the resulting clinker. The main component of 
cement is carbonate rocks mainly limestone about 75%, where 
the other components are clay 23%, sand 1% and iron ore 1%.  
According to calcium carbonate content, the limestone of 
Saudi Arabia as a raw material in cement industry is divided into 
high, medium and low-grade limestone. The two-carbonate 
indices CISWIR and CITIR that are derived from ASTER data and 
proposed by Ninomiya (2004) and Ninomiya et al (2005) will 
be used for mapping limestone areas in Saudi Arabia as well 
as differentiate between its grades. Satellite remote sensing 
analysis is widely used for mapping geology in arid regions 
and their abilities may increase with the advanced satellite 
missions of higher spatial, spectral, radiometric and temporal 
resolutions. Dependent on the analysis of ASTER shortwave 
infrared (SWIR) and thermal infrared (TIR) spectral properties 
of typical rocks on the earth, Ninomiya (2004) and Ninomiya 
et al. (2005) have proposed two Carbonate Indices (CI) using 
SWIR and TIR ASTER bands for detecting carbonate rocks. In 
addition, analysis of many field samples led to classify the types 
of limestone in these locations according to these indices.

شــبكات جهاز إلي جهاز ميليمتريه فعالة لتطبيقات 
اجليل اخلامس املستقبلية

رقم الدعم

An Efficient Millimeter Wave Device to 
Device Networks for Future 5G Applications

9664/01/2019

ايهاب محمود محمد محمود
Ehab Mahmoud Mohamed Mahmoud

محمود أحمد عبد الغني خليل
Mahmoud Ahmed Abdelghany Khalil

ملخص البحث
يُعد النطاق املوجي امللييمتري،  على سبيل املثال، )واي جيج 60 جيجا هرتز(، 
مرشًحا واعًدا لشبكات اجليل اخلامس املستقبلية. وبفضل اتصالها التوجيهي 
عــن طريق تشــكيل حزمة الهوائي، فــإن املوجات املليمتريــة أفضل ما ميكن 
تركيبــه علــى االتصاالت قصيــرة املدى من جهاز إلى جهــاز، مما يعزز قدرة 
شــبكات اجليل اخلامس املســتقبلية بشــكل كبير. ومع ذلك، فإن اســتخدام 
التدريب املباشر على تشكيل احلزم  في عملية اكتشاف األجهزة املجاورة ينتج 
عنه استهالك كبير للطاقة، وانخفاض إنتاج شبكات جهاز إلي جهاز املليمترية 
بأكملها خاصة عند بناء املرحالت. في هذا املشروع البحثي، نظًرا ألن أجهزة 
واي جيج القياســية قادرة على التشــغيل املتعدد، أي أنها تتضمن نطاق واي 
فــاي غيــر املرخص )2.4 و 5 جيجا هيرتز( ونطــاق واي جيج  غير املرخص 
)60 جيجــا هرتز(، فســنقترح في هذا املشــروع البحثي تكوين شــبكة جهاز 
إلي جهاز مليميترية فعالة. وفي ذلك، ســيتم استخدام النطاق الواسع لشبكة 
واي فاي  للمســاعدة في إنشــاء روابط جهاز إلي جهاز باستخدام واي جيج. 
وبالتالــي، يقــرر كل جهاز واي جيج متعدد النطاقــات إذا كان جاره في نطاق 
واي جيج أو ال اعتمادا على قوة إشارة واي فاي املستلمة من جاره. وبناء عليه، 
ســيتم فحص معمارية الشبكة املتعددة النطاقات بالتفصيل في هذا املشروع، 
وبروتوكول إدارة متعدد النطاقات، باإلضافة إلي خوارزمية استكشــاف اجلار 
اخلاصــة باتصال جهاز إلــي جهاز املليمترية. عالوة على ذلك، ســيتم تنفيذ 
اختبار خوارزمية استكشــاف اجلار املليمترية املقترحة واختبارها باستخدام 

لوحات مستشعرات مليمترية.

Abstract 

Millimeter wave (mmWave) band, WiGig (60 GHz), is 
considered as a promising candidate of future 5G networks. 
The directional communication by means of antenna 
beamforming, mmWave is best fitted for short range Device 
to Device (D2D) communications, which highly boost the 
capacity of future 5G networks. However, the use of direct 
Beamforming Training (BT) in the process of D2D neighbor 
discovery (ND) results in large overhead, high energy 
consumptions and low throughput of the whole mmWave 
D2D networks especially when constructing relays. In this 
research project, standardized WiGig Devices (Devs) are 
multiband capable. It includes the unlicensed Wi-Fi band (i.e., 
2.4, 5 GHz) and the unlicensed WiGig band (i.e., 60 GHz). Then, 
an efficient multi-band mmWave (WiGig) D2D network will be 
proposed. In which, the wide coverage Wi-Fi band is used to 
assist the construction of WiGig D2D links. Thus, each multi-
band WiGig Dev decides if its neighbor Dev is in its WiGig (60 
GHz) range or not based on the Wi-Fi received signal strength 
(RSS) from its neighbor. The detailed network architecture, 
the multi-band management protocol, and the ND algorithm 
of the proposed mmWave D2D communication which will be 
investigated throughout this research project. Moreover, the 
proposed mmWave ND algorithm will be implemented and 
tested using mmWave sensor boards.
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املتباينــات والتطبيقــات اخلاصــة مبؤثــرات حســاب 
التفاضل والتكامل املعمم ذو الرتبة الكسرية

رقم الدعم

Generalized fractional calculus operators, 
inequalities and applications

10384/01/2019

نزار كوتاكاران سوبي سوبي
Nisar Kottakkaran Kottakkaran Sooppy

Ahamed Metwally Nasef
أحمد متولي أحمد ناصف

ملخص البحث
يهدف مقترح املشــروع إلى املســاهمة في الفهم التراكمي للمشكلة احلسابية 
باســتخدام متباينــات ومؤثرات حســاب التفاضل والتكامــل املعمم ذو الرتبة 
الكســرية. أوالً، تركز الدراسة على إيجاد التفاضل والتكامل املعمم ذو الرتبة 
الكســيرية للدوال اخلاصة املعممة وتطبيقاتها. ثانيا ، تتعرض الدراســة إلى 
التطورات األخيرة للمتباينات ذات الرتبة الكسرية. علما بأن تعميم املتباينات 
لتشــمل ايضا احلاالت ذات الرتبة الكســرية هو واحد من املجاالت الناشــئة 
في الرياضيات. ومتاشيا مع هذا االجتاه، سيركز املقترح البحثي احلالي على 
دراســة بعض املتباينات التكاملية اجلديدة ذات الرتب الكسرية املالئمة. هذا 
البحث سوف يستعرض مجموعة كبيرة من املتباينات مثل املتباينات من النوع 
Gr\’’ {u}ass   byshev، واملتباينات التكاملية ذات الرتبة الكســرية من النوع 

k، واملتباينــات مــن منــط Chebyshev وايضا املتباينــات املختلفة اخلاصة 
.convex stochastic process بالعمليات العشوائية احملدبة

Abstract 

The silicon solar cell system is mostly used in conversion of 
sunlight into electricity. Only a fraction of the solar energy 
is converted into electricity and has a relatively high cost. 
The improvement of this fraction is the main object of all 
researchers. Recently, the first new organic inorganic hybrid 
like perovskite solar cell (CH3NH3PbI3) was manufactured 
in 2012 and achieving a conversion efficiency of 10.9 %. 
Research on solar cells, based on these materials, is developed 
markedly; the conversion efficiency exceeds 20% in 2014. The 
challenge of this project is to reduce the cost and improve 
the performance. Our efforts will be focused to develop new 
organic inorganic hybrids synthesized in solutions by simple 
method from abundant materials in nature, to understand 
the basic light- electricity conversion mechanisms and do 
an introduction of titanium dioxide TiO2 nanoparticles to 
expand band’s absorption. The application of the resulting 
stable materials will be used in photovoltaic. The synthesis 
of these hybrids will be based on tin metal instead to toxic 
lead metal and amino acids instead monoamine and will be 
characterized by several techniques.

1F1 2 وF2 dkرقم الدعمحول تعميم كومر من النوع الثاني

On a generalization of kummer’s second 
type 1F1 and 2f2

10376/01/2019

محمد محمد عوض عبدالجليل
mohamed mohamed awad Abdelgalil

ملخص البحث
يهــدف هذا البحث الي ايجــاد تعميم لنظريه كومر من النوع الثاني للعالقات 

التالية .

Abstract 

This research project aims to obtain a general form of 
Kummer’s second type summation theorem in the form.

نظريــات نقــاط االلتقاء وتطبيقاتها فــي حل املعادالت 
غير اخلطية باستعمال طرق ترابطية جديدة

رقم الدعم

Coincidence point theorems with 
applications to solving nonlinear equations 
using new iterative methods

10332/01/2019

عماد رجب ضو القديم
Imed Rajeb DAOU KEDIM

ماهر بن علي برزيغ
Maher Ben Ali Berzig

ملخص البحث
يعتبــر عملنا مبثابة مســاهمة في حل املعادالت غيــر اخلطية  في مجال باناخ 
لــدوال ذاتيــة.  ســوف نقوم  بتطوير نظرية نقــاط  اإللتقاء   و ذلك من خالل  
إثبات نظريات جديدة توفر شــروط ضرورية وكافية لوجود نقاط اإللتقاء بني 
الــدوال باســتخدام طرق بنائية علــى وجه التحديد . كتطبيقــات لهذه النتائج 
النظرية  ، ســنطور خوارزميات رقمية ترابطية جديدة من أجل حســاب حلول 
بعض املعادالت غير اخلطية ، مثل معادالت ريكاتي اجلبرية، واحللول اإليجابية 

لبعض معادالت متعددة احلدود ذات الرتبة العالية.

Abstract 

Our work aims at a contribution to the problem of solving 
nonlinear equations.  Let X be a Banach space and f, g be two 
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self-operators on X. We will improve the theory of coincidence 
points by establishing new theorems. Specifically, we 
will provide some necessary and sufficient conditions for 
the existence of coincidence points for f and g by using a 
constructive proof. As applications, we will develop new 
iterative numerical algorithms to compute the solutions some 
nonlinear equations, such as the algebraic Riccati equations, 
and the positive solutions for some higher-order polynomial 
equations.

نظام تشفير هجني جديد يدمج راسما داليا فوضويا ذا 
سلوك ديناميكى شديد التعقيد مع املنحنيات اإلهليجية

رقم الدعم

New hybrid encryption scheme incorporating 
chaotic map with very complex behaviour 
and elliptic curves

10295/01/2019

عمرو رفعت تركي السنباطي
Amr Refat Torky Elsonbaty

عبد العليم عبد العليم السعدني
Abdelalim Abdo Abdelalim Elsadany

ملخص البحث
إن تأمني نقل املعلومات الهامة و احلساسة بني كال من جانبي املرسل واملستقبل 
اصبح ميثل حتدًيا كبيًرا لعلماء الرياضيات وعلماء احلاســب األلى واملهندسني 
في الســنوات األخيرة. يهدف هذا املشــروع البحثي إلى حتقيق ثالثة أهداف. 
أوالً ، يتم اقتراح راسم دالي جديد يحتوي على سلوك فوضوي شديد التعقيد. 
ثانًيا ، سوف يتم تقدمي نظام تشفير آمن جديد يجمع بني اخلصائص احملسنة 
للراسم الدالي املقترح ومزايا املنحنيات اإلهليجية في التشفير. النظام الهجني 
قادر على تأكيد تبادل املفاتيح الســرية املوثوقة بني طرفى املرســل و املستقبل 
باإلضافة إلى حجب املعلومات وإخفائها بشــكل تام. وأخيًرا ، يتم إجراء حتليل 
رياضــي شــامل ألداء األمان فــي نظام التشــفير وتقييم مناعتهــا ضد جميع 

الهجمات و االختراقات احملتملة.

Abstract 

Securing information transmission between legitimate 
transmitter and receiver sides becomes a great challenge for 
mathematician, computer scientists and engineers in recent 
years. This research project aims at achieving three goals. 
Firstly, a novel map having very complex chaotic behavior 
is proposed. Secondly, a new ultimate secure encryption 
scheme combining the enhanced characteristics of the 
proposed map and the advantages of elliptic curves in public 
key cryptography is introduced. The hybrid scheme is capable 
to confirm reliable secret keys exchange in addition to highly 
obscure and hide transmitted information messages. Finally, 
a thorough mathematical analysis of encryption scheme’s 
security performance and evaluation of its immunity against 
all possible attacks are carried out.

صوره جديــده وعامه وصريحه لطرق شــبيه-تايلور   ذات 
اخلطوة الواحدة حلل انظمة املعادالت التفاضلية اجلاسرة

رقم الدعم

A new general form of Taylor-like one-step 
explicit methods for solving stiff ODE systems

10067/01/2019

عصام رشدي مصطفى الزهار
Essam Roshdy Moustafa ElZahar

ملخص البحث
في هذا املقترح سوف نقدم صورة جديده وعامه لطرق شبيه-تايلور الصريحة 
ذات اخلطــوة الواحــدة حلل انظمة املعــادالت التفاضلية اجلاســرة . الصورة 
العامة املقترحة تشــمل الكثير من الطرق الســابقة كحاالت خاصه كما ميكنها 
التغلب على نقاط الضعف املوجودة في طرق شــبيه-تايلور الصريحة الســابقة 
ســوآءا في صورة املركبــات واملتجهات عند حل املعــادالت او انظمة املعادالت 
التفاضلية اجلاسرة. سوف نقوم بتقدمي نظريات لدراسة درجة الدقة والتقارب 
واســتقرار الطريقــة . ثم ســوف نقوم بأجــراء مقارنه مع طرق شــبيه-تايلور 
الصريحة السابقة لتوضيح اداء وكفاءة الطريقة املقترحة عند حل املعادالت او 

انظمة املعادالت التفاضلية اجلاسرة.

Abstract 

In this proposal, a new general form of Taylor-like one-step 
explicit methods for solving stiff ODEs and stiff system of 
ODEs is presented. The present general form overcomes the 
shortcoming of the classical component and vector forms of 
the classical Taylor-like one-step explicit methods in solving 
stiff ODEs and stiff system of ODEs. The convergence order 
and the stability analysis of component and vector forms are 
presented. A comparison with classical Taylor-like explicit 
methods is presented. The results confirm that the present 
general form is more effective and accurate in solving stiff 
ODEs and stiff system of ODEs.

صيغة معدلة لتعيني معامل االنكسار املزدوج ثالثي األبعاد 
لأللياف باستخدام طريقة subfringe لتحليل الصور

رقم الدعم

A modified formula for accurate determination 
of 3D birefringence of fiber using modified 
subfringe method

9708/01/2019

محمد عبده محمد المرسي
Mohamed Abdou Mohamed Elmorsy

ملخص البحث
وكانت دراســة تتبع األشــعة اخلفيفة داخل األلياف، في ظل مجموعة متنوعة 
من الظروف املختلفة، موضوع اهتمام كبير بني العلماء املتخصصني في دراسة 
اخلصائص البصرية للمواد الشــفافة. وقد ســعى العديد من الباحثني لدراسة 
خصائص األلياف التي لها أشــكال مختلفة من املقاطع العرضية والهيكل، وقد 

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية
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أســفرت الدراســات عن نتائج هامة ومثيرة لالهتمام. املؤشرات االنكسارية و
Birefringence مــن البوليمــر هــي خصائص مادية هامة جــدا وترتبط مع 

املعلمــات األخرى مثل الهيكل الداخلي، واالســتقطاب من السالســل ووظيفة 
التوجــه اجلزيئــي لألليــاف البوليمرية. اســتخدام البوليمر فــي تطبيق معني 
تعتمد على اخلصائص الفيزيائية لهذا البوليمر. في هذه الورقة سوف نناقش 
تطوير املعادالت املســتخدمة حلســاب اخلصائص البصرية لأللياف، من أجل 
املســاهمة في تطويــر تطبيقات هذه األلياف في صناعة النســيج، وكذلك في 

مجال االتصاالت.

Abstract 

The study of the light ray tracing inside the fiber, under a 
variety of different circumstances, has been the subject of 
great interest among scientists specialized in studying the 
optical properties of transparent materials. Many researchers 
have sought to study the characteristics of fibers that have 
different forms of cross sections and structure. These studies 
have yielded important and interesting results. The refractive 
indices and Birefringence of polymer are very important 
material properties and related with other parameters such 
as internal structure, the polarizability of the chains and the 
molecular orientation function of the polymeric fiber. Using 
polymer in certain application depends on the physical 
properties of this polymer. In this research, we will discuss 
the development of the equations used to calculate optical 
properties of fiber, in order to contribute to the development 
of applications of this fiber in the textile industry and in the 
field of communications as well as.

رقم الدعمالتعرف على قزحية العني لألمن الذكي

Iris recognition for smart security10061/01/2019

بلحسن عبدالمجيد خالد العكروت
Belhassen Abdelmajid Khaled AKROUT

سناء عبد الحميد 
 Sana Abdelhamid

ملخص البحث
لطاملــا كان األمن والتحكم فــي الوصول ذا أهمية خاصة. أصبح هذا االهتمام 
هاجًســا لبعض الدول ، خاصة بعد تطور األحــداث اإلرهابية من هجمات 11 
ســبتمبر 2001 .وفــي وقت واحد ، مت حتديث العديد مــن أنظمة التحقق من 
الهويــة التلقائيــة. ميكــن التحقق من الهويــة إما عن طريق حتديــد الهوية أو 
التوثيق. في هذا العمل، نحن مهتمون بشكل خاص في نظم التوثيق على أساس 
التعــرف على قزحية العني. يســتند هذا االختيار علــى حقيقة أن هذا العضو 
من البشــر يقدم دقة كبيرة للتمييز في حني أنه غير تطفلي للمستخدم. عالوة 
على ذلك ، أثبت نهج القياس البيومتري هذا أنه أحد أكثر الطرق موثوقية. في 
الواقع ، ســوف نقترح اســتراتيجية لالعتراف باألفراد من خالل حتليل صورة 
القزحيــة. تبدأ هذه االســتراتيجية مع موقع القزحيــة للوصول إلى القرار من 

خالل استخراج اخلصائص وتصنيف البيانات.

Abstract 

Security and access control have always been particularly 
important. This concern has become a concern for some 
countries, especially after the development of terrorist events 
attacks of September 11, 2001. At the same time, many 
automated identification systems have been updated. Identity 
can be verified either by identification or authentication

In this work, we are particularly interested in authentication 
systems based on iris recognition. This check is based on 
the fact that this member of humans offers great accuracy 
to distinguish while it is non-intrusive to the user. Moreover, 
this biometric approach has proved to be one of the most 
common reliability.

In fact, we will propose a strategy for recognizing individuals 
by analyzing the image of the iris. This strategy starts with the 
iris location to reach a resolution by extracting characteristics 
and data classification.

حول دراسة حلول تقريبية ملسالة متنامية تكاملية تفاضلية 
مبشتقات جزئية كسرية بشروط مجهولة على احلافة

رقم الدعم

On the approximate solution for a fractional 
evolution integrodifferential equation with 
unknown boundary conditions

9941/01/2019

عبدالرزاق شاوي
Abderrezak Abdalaziz Salah Chaoui

عز الدين علي أحمد شافعي
Ezzeddine Ali Ahmed Chafai

 

ملخص البحث
في هذا البحث نبرهن  وجود و وحدانية و استقرار احلل ملعادلة انتشار كسرية 
تكامليــة تفاضلية و اعادة بناء املعطيــات احلافوية اجلهولة املتعلقة بالزمن من 
خــالل معطيات تكاملية. فــي نهاية البحث نقدم جتارب رقميــة لدعم النتائج 

النظرية املتحصل عليها.

Abstract 

We prove the well-posedness (existence, uniqueness and 
some stability results) for fractional diffusion integral 
differential equation of reconstruction of the unknown time-
dependent boundary function γ(t) from an additional integral 
measurement   θ(t) = γΩ (u (t, x)) dx by the use of Roth time 
discretization. Finally, a numerical experiment is described to 
support our theoretical result. 

التقييــم التلقائــي للجرائم باســتخدام قواعــد البيانات 
باللهجات احمللية

رقم الدعم

An Automatic Crime Assessment Outlook 
Using Cross-language Dialect Databank

9857/01/2019

عبدالعزيز عبداهلل سعد الداعج
Abdulaziz Abdullah Saad Aldaej

عثمان طارق
Usman Tariq

 

ملخص البحث
الهــدف الرئيســي من املشــروع هــو تطوير جهاز لتســجيل األصــوات والذي 
ســيعد مفيداً في التحقيق في اجلرائم. هذا اجلهاز سيستخدم مع األشخاص 
املشــبوهني في تســجيل اصواتهــم وبناًءا علــى أصواتهم ميكــن التعرف على 
املجرمني. كما يهدف املشروع الى التحقق من العوامل املسؤولة عن حتسني أداء 
نظام التعرف على املتحدث املســتنتجة من النصوص، واقتراح طرق لتحســني 

األداء. كما سيساهم املشروع املقترح في النقاط التالية
التحــري عــن التقنيات املتقدمة وحتديد املســائل الرئيســية التي يجب 	 

التعامل معها ضمن حدود احلياة الواقعية لهذه التقنية .
اقتراح طريقة استخراج اخلصائص، والتي تعد قوية ضد اختالف الوقت 	 

والضوضاء .
 دراسة التقنيات واألفكار اجلديدة املفيدة في التعرف على املتحدث .	 
 قياس وتوحيد أداء نظام التعرف على املتحدث .	 
 اقتراح تقنية توصيف قوية وطريقة منمذجة للتعرف على املتحدث<	 

Abstract 

The main aim of this project is to develop a small device for 
the recording of voice which is useful in crime investigation. 
There is only need to record suspected people voice and 
on the basis of his/her voice, criminals can be recognized. 
The goal of this research project is to investigate the factors 
which responsible to enhance the performance of the text-
independent speaker recognition system and to propose 
methods that could lead to an improved performance. The 
project has the following objectives:

• To investigate the advanced technologies and to identify 
key issues that need to be dealt with in the real-life 
acceptability of this technology.

• To propose the feature extraction method which is 
robust against time variation and noise.

• To study the advantageous new technologies and ideas 
in speaker recognition. 

• To measure and standardize the performance of the 
speaker recognition system. 

• To propose a robust characterization technique and 
modeling method for speaker recognition.

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

النمذجة والتحكم في نظام تطهير املياه بواســطة األشعة 
فوق البنفسجية

رقم الدعم

modeling and control of water disinfection 
system by ultraviolet radiations

9848/01/2019

التليلي الهادي المسعي
Tlili Hedi Sessi MESSAI

 

ملخص البحث
تعتبر مشــكلة تلــوث املياه منذ فترة طويلة مشــكلة مرهقــة بحيث أن وجود 
مسببات األمراض في مياه الشرب املخزنة في اخلزانات أو األحواض ، غالباً 
ما يتطلب العالج البكتريولوجي و يســمى هذا العالج التطهير امليكروبي ملياه 
الشــرب حيث إن تطهير املياه باستخدام األشعة فوق البنفسجية الناجتة عن 
مفاعل البالزما على أســاس مصباح التفريغ هو األسلوب األكثر استخداًما و 
تتميز األشــعة فوق البنفسجية بسرعة وكفاءة وأمان وتشكل عملية اقتصادية 

حتترم البيئة.

في السنوات األخيرة ، مت تقدمي كوابح الكترونية عالية التردد ملصابيح التفريغ 
كبديل عن الدارة املغناطيسية بسبب صفاتها الفائقة مثل األداء العالي للنظام 
، الضوء الناجت لكل واط ، عمر اخلدمة الطويل ، وظيفة التحكم في اإلضاءة 
، عــدم االنضغاط ، عدم وجود ضوضاء مســموعة وجوانب ومتطلبات تقنية 

أكثر.
 

فــي مجال التحكــم ، عندما تكون عمليــات النمذجة الزمــة ، يكون النموذج 
الرياضــي دائًمــا متثياًل تقريبًيا للواقع الفيزيائــي و خالل العقود املاضية مت 
تكريــس جهد كبير لوصف وحتديد األنظمة الديناميكية املعقدة التي تشــكل 
صعوبــات فــي التنفيذ العملي من خالل منوذج رياضــي. كما ركز العديد من 
الباحثــني علــى وصف األنــواع املختلفة مــن األنظمة التــي مت أخذها بعني 
االعتبار باســتخدام النماذج الرياضية لإلدخــال واملخرجات أو مناذج احلالة 
املستقلة أو احلتمية أو العشوائية ذات املعلمات غير املعروفة أو املتغيرة حتى 
بدأت تؤكد العديد من الدراسات البحثية احلديثة أن أجنح تقنيات التحسني 
غيــر احملدبة اليوم هي تلك القائمة على االســتدالل الفوقي من خالل إلهام 
ســلوك اجلســيمات الذكي. واحدة من األساليب الذكية املستخدمة حاليا هو 
اســتمثال عناصر الســرب  الذي يحاكي ســلوك مجموعات من األسماك أو 

قطيع من الطيور.

تعطي قوانني التحكم الكالســيكية ، مثل منظمات التغذية الراجعة ، وما إلى 
ذلــك ، نتائج جيدة في حالة األنظمة اخلطية ذات املعلمات الثابتة. بالنســبة 
لألنظمــة غيــر اخلطية أو املعلمــات غير الثابتة ، ال ميكن اســتخدام قوانني 
التحكم التقليدية هذه. في هذه احلالة ، يتم استخدام تقنيات التحكم األخرى 
التي تتعامل مع األنظمة غير اخلطية مثل حتكم هيكل متغير بواســطة وضع 

امنزلق يلبي هذه املتطلبات.

والواقع أن التحكم في الهيكل املتغير هو بطبيعته عنصر حتكم غير خطي كما 
أن السمة الرئيسية لألنظمة ذات البنية املتغيرة هي أن قانون التحكم اخلاص 
بها يستند إلى تبديل وظائف متغيرات احلالة ، املستخدم في إنشاء مجموعة 
متنوعة أو سطح منزلق فائق ، والغرض منه هو إجبار ديناميكيات النظام على 

التوافق مع التي حتددها املعادلة السطحية.
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الهدف الرئيسي من هذا العمل هو حتديد معلمات الدارة اإللكترونية ملصباح 
التفريغ من خالل تنفيذ خوارزمية حتســني تعتمد على أســراب اجلســيمات 
باستخدام قياسات جتريبية ملفاعل البالزما ثم تطبيق التحكم املنزلق ملواجهة 

حتديات تطهير املياه باستخدام األشعة فوق البنفسجية.

Abstract 

The water pollution problem has long been boring problem. 
Indeed, existence of pathogens in drinking water stored in 
tanks or from sources or sinks, often requires bacteriological 
treatment. This treatment is often called microbial disinfection 
of drinking water. The water disinfection using ultraviolet (UV) 
radiation produced by a plasma reactor based on a discharge 
lamp is the most widely used technique.

UV radiation has a fast acting, efficient, safe and constitutes 
an economic process that respects the environment. In recent 
years, high-frequency electronic ballasts for discharge lamps 
have been presented as a substitute for magnetic ballast 
because of their superior qualities such as high system 
performance, light produced per watt, long service life, 
function of lighting control, non-flashing, non-presence of 
audible noise and more technical aspects and requirements.

In the control field, when modeling processes, a mathematical 
model is always an approximate representation of physical 
reality. Indeed, during the last decades, a considerable effort 
has been devoted to the description and identification 
of complex dynamic systems that present difficulties in 
practical implementation by a mathematical model. Several 
researchers have focused on describing the different types 
of systems considered using input-output mathematical 
models or discrete, deterministic or stochastic state models 
with unknown or variable parameters. Several recent 
research studies show that the most successful non-convex 
optimization techniques today are those based on meta-
heuristic by inspiring intelligent particle behavior. One of 
the metaheuristic methods currently used is particle swarm 
optimization (PSO), which simulates the behavior of groups 
of fish or a flock of birds.

Classical control laws, such as PID and feedback regulators, 
give good results in the case of linear systems with constant 
parameters. For nonlinear systems or with non-constant 
parameters, these classical control laws cannot be used. In 
this case, other control techniques that deal with non-linear 
systems are used. The variable structure control by sliding 
mode satisfies these requirements.

Indeed, the Variable Structure Cntrol (VSC) is by nature a non-
linear control. The main characteristic of systems with variable 
structure is that their control law is based on the switching 
of functions of the state variables, used to create a variety 
or super sliding surface, the purpose of which is to force the 
dynamics of the system to correspond with that defined by 
the hyper-surface equation.

The main objective of this work is to identify electronic ballast 
parameters by implementing an optimization algorithm 

based on particle swarms (PSO) using a plasma reactor 
experimental measurements. Then applying the sliding mode 
control to meet the challenges of water disinfection by using 
ultraviolet radiation produced by a plasma reactor based on 
the discharge lamp.

مجموعة بيانات مختصرة خلوارزميات استخراج اجلذور 
للغة العربية

رقم الدعم

A Concise Arabic Dataset for Stemming 
Algorithms (CADSA)

9840/01/2019

محمد عمر ابراهيم الحوارات
Mohammad Omar Ibrahim Alhawarat

 

ملخص البحث
هناك عدد كبير من الدراســات التــي تعنى بتطوير وتقييم خوارزميات اجلذور 
مــن اللغة العربية. يتم تقييم هذه اخلوارزميات واختبارها اســتنادا إلى قواعد 
بيانات مختلفة وغير قياســية. اللغة العربية هي لغة عالية التوليد للكلمات من 
اجلذور مع اشــتقاقات غنية. لهذه األســباب وغيرها، يهدف هذا املشروع إلى 
إعداد قاعدة بيانات موجزة قياســية والتي نهدف في تصميمها لتمثيل أشكال 
مختلفة من اللغة العربية مبا في ذلك اللغة العربية وســوف يطلق عليها قاعدة 
بيانــات موجــزة للغة العربية خلوارزميــات .)MSA( فضال عــن اللغة العربية 
الفصحــى احلديثة ،)CA( الفصحى والتي تهدف إلــى توفير مجموعة بيانات 
 )CADSA( قياســية ومعيارية الختبــار وتقييم خوارزميات اســتخراج اجلذور

استخراج اجلذور للغة العربية.

Abstract 

There are large number of studies are concerned with the 
development and evaluation of stemming algorithms for 
Arabic language. These are evaluated and tested on the basis 
of different non-standard datasets. Arabic language is a highly 
inflected language with rich derivations. For these and other 
reasons, this study presents a new comprehensive dataset 
that is designed and built to represent different flavors of 
Arabic language including Classical Arabic (CA) as well as 
Modern Standard Arabic (MSA). The new dataset is called 
Comprehensive Arabic Dataset for Stemming Algorithms 
(CADSA) that aims at providing a benchmark for testing and 
evaluating Arabic stemming algorithms.

تطويــر وتصميــم نظــام علــى شــريحة متقــدم ومتعدد 
االستعماالت

رقم الدعم

Development and Design of an Advanced 
and Versatile System-on-Chip (Soc)

5236/01/2019

جوهر بن محمد المعين
Jaouhar Bin Mohamed Mouine

ليلى خانفير
Leila Khanfir

رياض بورقيبة
Riadh Bourguiba

 

ملخص البحث
يقــدم هــذا املقترح وصفا للمرحلة االولى من عــدة مراحل لتصميم نظام على 
شــريحة جديــد والذي يعتبر من املشــاريع العمالقة التي ميتــد تنفيذها لعدة 
ســنوات. يهدف هذا املشروع الى املساعدة في ايجاد احللول للمشاكل الناجتة 
بســبب  تزايد تعقيد النظــم املدمجة التي تتطلب عددا كبيــرا من املعاجلات. 
ســتعالج هذه املرحلة األولى من املشــروع كل من اجلوانــب الرقمية والتماثلية 

املتعلقة بالعناصر الرئيسية للنظام على شريحة املستهدف.

يتمثل اجلزء الرقمي في إثبات جدوى اعادة تهيئة بنية معالج من هندسة رسك 
ديناميكيا، بينما يركز اجلزء التماثلي على حتســني أداء املقارن الذي له تأثيرا 

على جودة احملوالت التماثلية الرقمية والذاكرات.

إن معالج هندســة رســك القابل إلعادة تهيئة بنيته املعماريــة ديناميكًيا والذي 
سيتم تصميمه من خالل هذا املشروع، سيصل بأدائه إلى نتائج تنافس احللول 
احلالية القائمة على عّدة معاجلات، إضافة الى أن حجمه واســتهالكه للطاقة 
مشــابه ملعالــج واحد. كما أنه ســيمكن مــن تفادي تعقيــد الروابط مع ضمان 
مزيد من املرونة والقدرة على التكيف مع شــتى احلاالت إلى جنب زيادة قدرة 
احلوســبة. وكما ذكر ســابقا، فإن معالج هندسة رسك املستهدف سيتم حقيقة 
إعادة تهيئة بنيته املعمارية ديناميكًيا، مما يعني أن املستخدم سيكون قادًرا على 
تغيير تهيئة وحدة املنطق احلســابية أثناء تشــغيله. ســيكون ذلك ممكنا بدون 

إضافة أجهزة خارجية باستثناء الذاكرة الوظيفية.

إن اجلــزء التماثلــي ســيتعامل مع احملــوالت التماثلية الرقميــة عالية اجلودة 
واألداء. ستســعى أنشــطة البحث في هذا املشروع إلى تصميم مقارن يستعمل 
تقنية ديناميكية مع دقة معايرة رقمية عالية، وميكن استخدامه في العديد من 
التطبيقــات وخاصة في احملــوالت التماثلية الرقمية. ولتحقيق ذلك، ســنطور 
منــوذج إزاحة ملقارن ديناميكي متقدم يســمح بإعــداد منهجية تصميم جديدة 
لتبســيط دمج خوارزميات املعايرة الذاتية املعقدة. وسيمثل هذا خطوة إضافية 

نحو تعزيز التصميم مبساعدة التحليل.

Abstract 

This proposal describes the first part of a very big project 
that will be pursued over some years and which consists of 
designing a new System-on-Chip (SoC). The latter should help 
solving the problems raised by the increasing complexity of 
embedded systems requiring a large number of processors. 
This first part will deal with both digital and analog issues 
related to key elements for the targeted SoC. 

The digital part consists of proving the feasibility of dynamic 
configurability of a RISC architecture processor, and the 
analog part will concentrate on enhancing the comparator 
performances which is directly tied to the quality of Analog to 
Digital Converters (ADCs) and memories.

The dynamically reconfigurable RISC architecture processor 
will be designed will allow reaching competitive performances 
compared to multi-processor solutions. Moreover, it will have 
a size and a power consumption comparable to only one 
processor. At the same time, it will allow avoiding interconnect 
complexity and ensuring more flexibility and adaptability as 
well as more computing power. As mentioned above, the 
targeted RISC architecture processor will be really dynamically 
reconfigurable, meaning that the user will be able to change 
the configuration of its Arithmetic Logic Unit (ALU) while it is 
running. This will be feasible without any additional external 
hardware unless some additional functional memory.

The analog part deals with high performance Analog to 
Digital Converters. Research activities described in this 
proposal will allow designing dynamic comparator with 
high digital calibration resolution, that may be used in many 
application and specially in ADCs. To achieve that, we will 
develop an offset model of an advanced dynamic comparator 
allowing setting up a new design methodology to simplify 
integrating complex self-calibration algorithms. This should 
be an additional step towards reinforcing analysis-assisted 
design.

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية
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رقم الدعممشغالت خطية ذات نزول او صعود محدود و دراسة بعض االضطرابات

Operators with finite essential ascent or essential descent and perturbations9803/01/2019

عز الدين علي الشافعي
ezzeddine ali ahmed chafai

عبدالرزاق شاوي
ABDERREZAK ABDALAZIZ SALAH CHAOUI

ملخص البحث

في هذا العمل نثبت أن فضاء الدوال اخلطية  ذات الصعود احملدود )او النزول) احملدود مستقرة حتت اضطراب املشغل الذي ينتمي  إلى مجموعة  االضطرابات 
من فئة  املشغلينذات الصعود األساسي احملدود او النزول االساسي احملدود.

 
Abstract 

In this work, we prove that the collection of operators with nite ascent (descent) is closed under commuting operator perturbations 
that belong to the perturbation class associated with the set of operators with nite essential ascent (essential descent).

ملخصات البحوث التطبيقية ملخصات البحوث التطبيقية

ملخصات
البحوث االنسانية
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ملخصات البحوث االنسانية

اســتخدام استراجتيات ما وراء املعرفة لتدريس املفردات 
ذات املعاني املتعددة للصم وضعاف السمع

رقم الدعم

Using Metacognitive Skills to teach 
Multiple Meaning Words to Deaf and Hard 
of Hearing Students

8322/02/2018

فيصل محمد مرداس القريني
Faisl Mohammed Mrdas Alqraini

 

ملخص البحث
تعلــم املفــردات اللغوية تعتبر اللبنة األساســية لتعلم القــراءة والفهم القرائي. 
وتهدف هذه الدراســة، لتقييم منهجيــة تعليمة مصممه من قبل الباحث للتأكد 
مــن فعاليتها مع الطالب الصم وضعاف الســمع في الصــف الرابع االبتدائي 
مبدينة الرياض؛ لتدريس املفردات اللغوية وفقاً الســتراتيجيات ما وراء املعرفة 
لفهمها من خالل الســياق. سوف يحتوي البرنامج التعليمي على 20 مفردة من 
ذات املعاني املتعددة باإلضافة إلى تصميم اختبار مصور للمفردات ذات املعاني 
املتعددة من قبل الباحث. املدة املتوقعة إلنهاء هذه الدراســة قد تستغرق قرابة 
24 أســبوع لتطبيقها مع أربعة طالب من ذوي الصمم العميق. املنهجية العلمية 

املوظفة في هذا البحث هي املنهجية التجريبية.

Abstract 

Building vocabulary knowledge is a crucial step in assisting 
student to read and comprehend print independently. The 
goal of this study is to examine the effectiveness of using 
metacognitive skills to teach 24 multiple-meaning words to 
fourth-grade deaf and hard of hearing students by utilizing 
a single-subject experimental design (multiple probe design 
across subjects). The researcher will design a picture test to 
assess student performance over baseline ‘intervention’ and 
follow-up phases. This study will take around 24 weeks in 
order to complete it.

تدريس الكلمات ذات املعاني املتعددة للطالب ضعاف السمع 
في الصف الرابع ابتدائي في اململكة العربية السعودية

رقم الدعم

Teaching Multiple-Meaning Words to 4th Grade 
Hard of Hearing Students in Saudi Arabia

8327/02/2018

خالد ناصر عبداهلل العاصم
 Khalid Nasser Abdullah Alasim

ملخص البحث
من العوامل الرئيســية التي تســاهم في القدرة على القراءة بشكل صحيح هي 
معرفــة وفهــم املفردات اللغويــة. يعتبر هذا العامل مهــم ألن الطالب يجب أن 
يعــرف ويفهــم معنى الكلمات من أجل بناء معنى من النص املكتوب. وعلى وجه 
التحديد، تؤكد أدبيات البحث أن القارئ يجب أن يعرف ما يقرب من 90٪ إلى 
95٪ مــن الكلمــات في النص من أجل فهم ما هو مكتوب. ولكن ال يوجد هناك 
الكثيــر من الدراســات في اململكة العربية الســعودية التي بحثت طرق تدريس 
املفردات اللغوية للطالب الصم وضعاف الســمع، وبشــكل خاص الكلمات ذات 
املعاني املتعددة باســتخدام طريقة البحــث التجريبية )تصميم حالة واحدة مع 
عدد كبير من الكلمات(. لذلك، فإن عينة الطالب املشــاركني في هذه الدراسة 
تختص بالطالب الذين لديهم ضعف سمعي يتراوح بني البسيط إلى املتوسط.

Abstract 

One of the primary factors that contributes to reading 
comprehension is vocabulary knowledge (National Reading 
Panel, 2000; Sarchet et al., 2014). This factor is important 
because readers must understand the meaning of words in 
order to construct meaning from texts (Trezek, Wang, & Paul, 
2010). Specifically, the literature on vocabulary knowledge 
emphasizes that readers must understand approximately 
90% to 95% of words in text in order to comprehend 
(Paul, 2009; Schmitt, Jiang, & Grabe, 2011). In the research 
literature, there are not many studies investigating the 
vocabulary interventions for d/Deaf and hard of hearing 
students,in particular in Saudi Arabia. Specifically, there is 
lack of studies that investigate words with multiple meanings 
using a single-case design with a sizable number of words. 
Therefore, this study examines the effectiveness of a specific 
vocabulary intervention in enhancing the recognition and 
comprehension of words with multiple meanings for hard of 
hearing students in Saudi Arabia. It is important to illustrate 
that the participants in this study include only hard of hearing 
students (slight to moderate hearing loss) without including 
deaf students (profound hearing loss). This is because hard 
of hearing students and deaf students in Saudi Arabia are 
two different groups in terms of their hearing loss level and 
communication methods. For example, all hard of hearing 
students in Saudi Arabia are educated in self-contained 
classrooms and use spoken language as their primary 
communication method in the classroom. Deaf students, 
on other hand, are educated in either special institutions 
or self-contained classrooms and use sign language for 
communication in their classroom. Accordingly, treating 
these two groups in the same way might provide invalid 
information and cause confusion for other researchers.

ملخصات البحوث االنسانية

الدافعيــة األكادمييــة الذاتيــة وعالقتهــا مبهارات 
التفكير الرياضي لدى طالب املرحلة الثانوية

رقم الدعم

Academic inartistic motivation and its 
relationship to Mathematical thinking 
skills among secondary school students

8332/02/2018

سلمان صاهود راقي العتيبي
Salman Sahud Raqi Alotaibi

محمد سيد محمد عبد اللطيف
Mohamed Sayed Mohamed Abdulatif

 

ملخص البحث
تهدف الدراسة احلالية إلى التعرف على مستوى مهارات التفكير الرياضي لدى 
طالب املرحلة الثانوية مبحافظة وادي الدواسر، والتعرف على عالقة الدافعية 
األكادمييــة الذاتية مبهــارات التفكير الرياضي، والتعرف علــى إمكانية التنبؤ 
مبهارات التفكيــر الرياضي من معلومية درجات الدافعيــة األكادميية الذاتية. 
وسوف يعد الباحث األدوات التالية: اختبار مهارات التفكير الرياضي، ومقياس 
الدافعيــة األكادميية الذاتية، باســتخدام املنهج الوصفــي )االرتباطي التنبؤي( 

للتحقق من فروض الدراسة وحتقيقاً ألهدافها.

Abstract 

The present study aims to identify the level of mathematical 
thinking skills among secondary school students in Wade Al-
Dawasir Governorate, identify the relationship of academic 
inartistic motivation with mathematical thinking skills, and to 
identify the possibility of predicting the skills of mathematical 
thinking from academic inartistic motivation. The researchers 
will prepare the following tools: mathematical thinking skills 
scale, and academic inartistic motivation scale, and use the 
researcher’s Descriptive method (Predictive correlation) 
to verify the hypotheses of the study and to achieve the 
objectives of the study.

رقم الدعمالبعد املقصدي وأثره في أحكام اجلنايات عند اإلمام أحمد

Imam Ahmed’s Consideration of Sharia 
Law’s Objectives and Its Influence on 
criminal offenses

9333/02/2018

محمد مقبل ناصر المقبل
 Mohammd Mqbl Nasr Almqbl

ملخص البحث
يتناول البحث: »البعد املقصدي وأثره في أحكام اجلنايات«.

وترتكــز هذه الدراســة إلى إبراز جانــب االعتناء باملقاصد الشــرعية في باب 
اجلنايــات عنــد اإلمام أحمد بتتبــع اجتهاداته وآرائه والوقــوف على الدالالت 

املقاصدية في احلفاظ على حياة اإلنسان.
وإضافة إلى ذلك فإن خامتة الرسالة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي 

توصل إليها الباحث.
Abstract:

Imam Ahmed’s Consideration of  Sharia Law’s Objectives and 
Its Influence on criminal offenses

Statements of scholars support one another in the 
importance of legal objectives and the confusion that befalls 
the Mujtahid (i.e. a Muslim jurist who exercises ijtihad (i.e. 
independent reasoning) in the interpretation of Islamic law) 
and the Mufti (i.e. a Muslim scholar who issues Islamic legal 
pronouncement) when they ignore them. Therefore whoever 
is unaware of legal objectives in ordinances and prohibitions 
is not insightful according to sharia (i.e. Islamic law). It has also 
been said that “legal objectives in sharia are the directions 
towards which the Mujtahids should be oriented to and 
whoever heads for one of them will find the true path.

If a person is only satisfied with memorizing knowledge, he 
would be a container of knowledge and not a scholar, hence 
the saying “this person is a container of knowledge”. A person 
is never called a scholar if he is in the habit of memorizing 
without understanding the reasons and hidden wisdom 
involved.  

Based on that, it is understood that knowing the legal objectives 
of sharia is a prerequisite for being a Mujtahid. This is because 
legal objectives are the pillars of reaching the provisions of 
sharia. Not knowing the legal objectives and reasons leads 
to confusion in prioritization. Therefore, knowing the legal 
objectives and identifying the aims and goals of legislation 
are needed, especially in cases of contradiction. In addition, 
this understanding of legal objectives should be applied in 
contemporary serious incidents as they occur.

This study focuses on foregrounding the jurisprudence of 
legal objectives of Imam Ahamed, may Allah have mercy 
on his soul, which is based on understanding the good 
features of sharia as well as the reasons and wisdom behind 
legislation,what provisions may lead to, and attempt to 
understand the scriptures in accordance with the intended 
goal of God. This is shown in his Fatawa (i.e. legal opinion 
concerning sharia ) and interpretations through two things:

First gathering the statements and saying of Imam Ahmed 
may Allah have mercy on his soul which have a legal objective 
dimension in the issues of jinayat.

Second shedding the light on the legal objective dimension in 
his fatawa ijtihad and deduction and investigating the extent 
to which he observes the legal objectives of sharia in them.

In addition the conclusion of the study includes the most 
important findings and recommendations reached by the 
researcher.
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ملخصات البحوث االنسانية

تأثير احلروف احللقية »ح، خ، هـ« على حروف العلة 
في اللهجة السعودية

رقم الدعم

The Influence of Guttural Consonants /χ/, 
/ħ/, and /h/ on Vowels /a/ in Saudi Arabic

9336/02/2018

هارون ناصر عبداهلل ال صقر
Haroon Nasser Abdullah Alsager

ملخص البحث
احلروف احللقية في علم اللغات بشــكل عام وعلم الصوتيات بشكل خاص قد 
متت دراســاتها وأثبت كثير مــن الباحثني جدوى ترميزهــا على أنها مصفوفه 
صوتية بحد ذاتها متتاز بخصائص وســمات متيزها عن غيرها من املصفوفات 
الصوتية. في هذه الدراســة، أحاول دراسة األصوات احللقية من خالل حتليل 
األصوات بشــكل كمي كي يتم مزاوجة بني ما مت التوصل له في علم الصوتيات 
مــع ما أبحث عنه في علم الصوت. في هذه الدراســة أقــوم بعمل مقارنة بني 
تأثيــر احلروف احللقية على تردد النغمة الصوتية املتابعة لها ومقارنة ذلك مع 

تأثير احلروف غير احللقية على تردد النغمة الصوتية املتابعة لها.

Abstract 

This paper is a comparison study which investigates the 
influence of guttural consonants /χ/’ /ħ/ and /h/ and non-
guttural consonants on the adjacent vowel /a/ in the same 
syllable. This study applied an acoustic analysis method 
as a frame work for its investigation to extract first formant 
frequency (F1) and second formant frequency (F2) to measure 
the influence. Two Saudi male speakers participated in this 
study’ and 70 words were recorded for the purpose of this 
study. This research paper attempts to show that guttural 
consonants have an influence on their adjacent vowels by 
lowering and/or backing their adjacent vowel /a/ in the same 
syllable while the vowel /a/ in the non-guttural consonants 
is raising and fronting their adjacent vowel /a/ in the same 
syllable in comparison with the vowel /a/ in guttural 
environment. Keywords: [+low] vowel’ [+back] vowel’ 
guttural’ and natural class.

االنزيــاح التركيبي في شــعر ابن الطثريــة التقدمي 
والتأخير أمنوذجا

رقم الدعم

A Model of Syntactical Displacement in 
the Poetry of Ibn Altathria

9339/02/2018

سعد عبداهلل احمد الدريهم
saad abdullaha ahmed aldurayhim

منصور قناوي توفيق أحمد
 Mansour Kenawy Tawfiq Ahmed

ملخص البحث
يتناول هذا البحث ظاهرة االنزياح التركيبي وداللته في شعر يزيد بن الطثرية، 
التقــدمي والتأخيــر أمنوذًجا، وهو من الشــعراء البارزين فــي عصر بني أمية، 
حيث كان شــاعًرا وأديًبا، وعرف بحسن خلقه وحالوة منطقه وحديثه، وكان ذا 

شجاعة، وله منزلة كبيرة لدى قومه.
وظاهرة االنزياح تعبير يعبر به احملدثون عما يخالف فيه الشــاعر قوالب اللغة 
الثابتــة، إلــى أخرى يتيحها النظام اللغوي، وهو ما يتشــابه مع تعبير األقدمني 
عنــه بالعدول، واالنحراف، والتجاوز، وااللتفات، وغيرها. وقد عبر عن شــيء 
من ذلك اجلرجاني بقوله: »واعلم أن هذا كذلك ما دام النظم واحدا، فأّما إذا 
تغيــر النظــم فال بّد حينئذ من أن يتغير املعنــى...ذاك ألنه لم يتغير من اللّفظ 

شيء، وإمنا تغّير النظم فقط«)دالئل اإلعجاز: 174(
وقــد كانت ظاهــرة االنزيــاح التركيبي في التقــدمي والتأخير متيز شــعر ابن 
الطثرية، وهذه الظاهرة تكشــف عن قدرة الشــاعر في اإلثــارة، وجذب انتباه 
املتلقــي، وذلك مــن خالل ترك املعياريــة املألوفة في التعبير والســبك اللغوي 
النمطــي إلى أمناط لغوية أخرى لعلة داللية؛ يرى الشــاعر أنها تؤدي غرضه، 

وتعبر عن مكنون نفسه.

Abstract 

This research deals with the phenomenon of Syntactical 
Displacement in the Poetry of Ibn Altathria. He was one of 
the great poets of the era of Bini Omia. He was a well-known 
poet and a man of letters and courage. The phenomenon 
of Syntactical Displacement is a modern term which means 
violating the meter and the grammar of the language. Al 
Gergani says that the change of the poetic meter will change 
the meaning in the line of poetry’ but if the meaning does 
not change then the change of the meter has no effect. This 
phenomenon is a landmark of the poetry of Ibn Altathria 
which clarifies his poetic abilities and his linguistic abilities.

ملخصات البحوث االنسانية

رقم الدعمحق احملبوس تعسفيا جراء حبسه دون مسوغ نظامي

The Right of a Prisoner for illegal 
Imprisonment 

9342/01/2018

ماجد نايف غازي الشيباني 
  Majed Naif Gazi Alshaibani

ملخص البحث
جميــع القوانــني تضمــن احلرية للشــخص وفــي مقدمتها نصوص الشــريعة 
اإلســالمية التي كفلــت للفرد احلرية وعدم املســاس بهــا إال بقيود وضوابط 
محددة، وعلى هذا فالقبض ال يأتي إال بعد إعمال االستدالل من جميع األدلة، 
ولقــد تطرقت لهذا املوضــوع ألهميته وخلطورته حيث إنه ســيتم التطرق في 
هذا البحث إلى التعريف بالتوقيف والقوانني التي كفلت حرية الشــخص وعدم 
املساس بها وخاصة نصوص الشريعة اإلسالمية، وأيضا احلاالت التي  يتم بها 
املساس بحريه الفرد نظاما، والتي تطرق إليها املشرع السعودي، وأخيرا معرفة 

اجلزاء املترتب على مخالفة القوانني التي كفلت حرية األفراد.

Abstract 

All law guarantee the freedom of the person at the forefront of 
the provisions and principles of Islamic law’ which guarantee 
too the indivdual freedom and not affected by restrections 
ans specific controls and this arrest comes onle after the work 
of reasoning from all evidence. I have touched on this subject 
due to its importance and seriousness at the same time. This 
subject has addressed the definition of arrest and the laws that 
guarantee the freedom of the person’ especially the provions 
of Sharia law. Moreover’ cases in which the violation of the 
freedom of indiviuals ocoured’ which touched by the Saudi 
legislator and finally knowing the resopnsiblity of breakung 
laws that guarantee freedom. 

اجتاهــات القادة الصم الســعوديني نحــو الترجمة 
ومترجمي لغة االشارة السعودية

رقم الدعم

Saudi Deaf leaders’ attitudes towards 
interpretation and Saudi sign language 
interpreters

9349/02/2018

عبدالهادي عبداهلل عايض العمري
 Abdulhadi Abdullah Aied Alamri 

ملخص البحث
تعد الترجمة بلغة االشارة من أبرز اخلدمات املساندة لألشخاص الصم وضعاف 
السمع، ولكن مع األسف ال توجد كثير من املعرفة والدراسات حول االجتاهات 
واآلراء نحو الترجمة ومترجمي لغة اإلشارة، في عاملنا العربي عموماً، واململكة 
العربية الســعودية على وجه اخلصوص. خالل الســنوات القليلة املاضية وبني 
أواســط مجتمعــات الصم واملترجمني ظهــرت بعض القضايــا التي تبني عدم 
الرضــاء من بعض املســتفيدين الصــم عن بعض خدمــات الترجمة ومترجمي 
لغــة اإلشــارة. ملعرفة املزيد حول اجتاهات آراء القادة الصم ســوف تقوم هذه 
الدراســة بجمع البيانات حول ذلك من خالل أعضاء وعضوات مجالس اإلدارة  
في احتاد وجمعيات ونوادي ومراكز الصم باململكة العربية وعددهم 60 شخص 

تقريبا.
وجلمع البينات ســيقوم الباحث بإعداد اســتبانة ملعرفة اجتاهات القادة الصم، 
والتي ستشــمل املتغيرات الدميوغرافية، وخبراتهم مع الترجمة بلغة اإلشــارة، 

وأخيرا مقياس اجتاهاتهم نحو الترجمة ومترجمي لغة االشارة. 

Abstract 

Sign language translation is one of the most prominent 
support services for deaf and hard of hearing people, but 
unfortunately there is not much knowledge and studies on 
trends and opinions towards translation and sign language 
interpreters, in our Arab world in general, and Saudi Arabia 
in particular. Over the past few years, among the deaf 
communities and translators, issues have emerged showing 
some dissatisfaction among some Deaf beneficiaries of some 
translation services and sign language interpreters. To learn 
more about the trends of deaf leaders’ opinions, this study will 
collect data on this from the approximately 60 members of 
the Deaf Federation of Deaf Associations, Associations, Clubs 
and Centers in the Kingdom.

To collect the data, the researcher will prepare a questionnaire 
to know the trends of deaf leaders, which will include 
demographic variables, their experiences with sign language 
translation, and finally their attitudes towards translation and 
sign language interpreters.
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ملخصات البحوث االنسانية

دراســة اســتراتيجيات الفهــم القرائي املســتخدمة 
من قبل معلمني للطــالب والطالبات الصم وضعاف 

السمع في الصفوف االبتدائية السعودية
رقم الدعم

Examining Reading Comprehension 
Strategies Used by Two Teachers of Deaf 
and Hard of Hearing (d/Dhh) Students in 
Saudi Elementary School Classrooms

9355/02/2018

علي ناصر محمد األسمري
  Ali Nasser Mohammed Alasmari 

ملخص البحث
الهــدف من هذه الدراســة الكيفية هو دراســة اســتراتيجيات الفهــم القرائي 
املستخدمة من قبل خمسة معلمني  للصم وضعاف السمع في املدارس السعودية 
االبتدائية. الدراســة ستقوم باستكشــاف اخللفيات واالجتاهات والعوامل التي 
تؤثــر على قرارات املعلمــني ، باإلضافة إلى اخلطوات املتبعة  من قبل املعلمني 
خالل  اختيار واســتخدام اســتراتيجيات الفهم القرائي . أسئلة البحث التالية 
هي التي ســتقود الدراســة: )1( ماهي  اخلطوات املتبعة من قبل املعلمني عند 
اختيــار اســتراتيجية الفهم القرائي املناســبة ؟ ماهي االســباب املنطقية التي 

مينحونها املعلمني لقراراتهم ؟ 
املصادر األساسية لدراسة احلالة هي  إجابات املعلمني  خالل املقابالت الشبه 
مقننة، واملالحظات امليدانية من خالل املالحظة املباشــر في الفصل الدراسي 
، واملعلومات التي ســيتم جمعها من خالل أداة االســتجابة الفورية بعد القيام 
بالعمل . دراسة احلالة ستستخدم لإلجابة على أسئلة البحث من خالل دراسة 
وحتليــل طبيعة اخلطوات املتبعــة من قبل املعلمني عند اختيار اســتراتيجيات 

الفهم القرائي وذلك في البيئة الطبيعية املدرسية للمعلمني. 

Abstract 

The purpose of this qualitative study will be to examine 
reading comprehension strategies selected and used by 
two teachers of d/Dhh (Deaf and Hard of Hearing) students 
in saudi elementary school classroom. The study will explore 
the backgrounds perceptions and other various factors that 
affect the teachers’ decisions the steps of the decision-making 
process of choosing and using comprehension strategies will 
be covered. The following research questions will guid this 
study: (1) What reading comprehension strategies do the two 
teachers use in the elementary classroom with their d/Dhh 
students? (2) What processes do the two teachers follow while 
selecting appropriate reading comprehension strategies? 
What rationale do these teachers give for their decisions?

The primary sources of data for this qualitative case study 
are participants’ responses to semi-structured interviews 
field notes generated through classroom observations and 
information will be collected through the teacher’s use of 
Experience-Sampling Methodology (ESM). The case study 
approach- a particular methodology within qualitative 
inquiry – will be used in order to answer this study’s 
research questions by investigating an instructional process/
phenomenon involving selected teachers working in the 
natural settings of their schools.

سياسة عثمان بن عفان رضي الله عنه الشرعية في 
مواجهة اخلارجني عليه

رقم الدعم

The policy of Uthman ibn Affan may Allah 
be pleased with him legitimacy in the 
face of the outsiders

9373/02/2018

فيصل عبدالرحمن سعد الشدي
   Faisal Abdulrahman Saad Alshaddi

ملخص البحث
احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله وبعد : 

فكرة البحث تتناول سياســات اخلليفة الراشــد عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فــي مواجهــة فتنة اخلارجني عليه ، حيث إنهــا أول فتنة خروج عامة في األمة 
وتعامل معها خليفة راشد مهدي سنته متبعة بنص حديث رسول الله صلى الله 
عليه وســلم ) عليكم بســنتي وسنة اخللفاء الراشــدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ ..( وتعامل عثمان رضي الله عنه مع هذه الفتنة تأتي أهميته أيضاً من 
حيث إنه كان مبحضر من صحابة رســول الله صلى الله عليه وســلم وإقرارهم 

لكثير مما عمل جتاه الفتنة .
ولذا ســأتناول في البحث جميع األســاليب التي انتهجها عثمان رضي الله عنه 
كسياسة شرعية أعمل فيها القواعد الشرعية في املصالح واملفاسد في مواجهة 
هذه الفتنة لبيان املنهج الشــرعي السياســي في مواجهــة اخلارجني ، ولتجلية 
موقف عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحيح من الفتنة الذي شــوهته بعض 
الكتب التاريخية، وأظهرت عثمان رضي الله عنه مبشــهد الضعيف املستســلم 

وحاشاه رضي الله عنه. 
 

Abstract 

Prayer and peace be upon the Messenger of Allah and after: 
The idea of the research deals with the policies of Caliph 
Uthman ibn Affan may Allah be pleased with him in the 
face of the sedition of the outsiders as it is the first sedition 
of the public exit in the nation and treated with it Khalifa 
Rashid Mahdi Sintah followed by a modern text Messenger 
of Allah peace be upon him .. Osman may Allah be pleased 
with him this sedition is also important that it was a record 
of companions of the Messenger of Allah peace be upon him 
and their approval of many of the work towards sedition.

Therefore I will discuss in the research all the methods adopted 
by Osman may Allah be pleased with him as a legitimate 
policy in which I work the rules of legitimacy in the interests 
and evil in the face of this sedition to demonstrate the legal 
political approach in the face of the outsiders and to reflect 
the position of Osman bin Affan may Allah be pleased with 
him the correct sedition distorted by some historical books 
‘Othman (may Allaah be pleased with him) showed the sight 
of the weak one who surrendered and Hahashah (may Allaah 
be pleased with him). 

ملخصات البحوث االنسانية

التسلســل االفتتاحــي للهواتف احملمولــة والعبارات 
الروتينية في اللغة العربية عند السعوديني

رقم الدعم

Mobile Phone Opening Sequences and 
Ritual Expressions in Arabic between Saudis

9379/02/2018

محمد عبده محمد محزرى
Mohammad Abdoh Mohammed Mahzari 

 
هارون ال صقر   

Harron Al-Saqr

ملخص البحث
يهــدف هذا البحث إلى دراســة التسلســل االفتتاحــي والعبــارات الروتينية 
املســتخدمة في محادثات اجلوال غير الرســمية بني الســعوديني لتحديد ما 
إذا كانــت هذه التسلســالت االفتتاحية للهاتف احملمول مشــابهة أو مختلفة 
عــن الهاتف الثابت، وتوجد الكثير من  الدراســات الســابقة على احملادثات 
االفتتاحية على محادثات الهاتف الثابت، ولكن الدراسات على الهاتف النقال 
قــد حظيت باهتمام أقل )وخاصة علــى اللغة العربية( من قبل الباحثني على 
الرغــم مــن هيمنة الهواتف احملمولــة على حياتنا االجتماعية، ولهذا ســوف 
ســيتم تســجيل ثالثــني مكاملة هاتفيــة صوتية وعمــل الكتابــة الوصفية لها 
كمصدر للبيانات لهذه الدراســة، وسيتم حتليل البيانات نوعا وكما باستخدام 
منهجية حتليل احملادثات، علما بان نتائج الدراســة احلالية ســوف تسهم في 
إثــراء مجال »حتليل احملادثــات واللغة والثقافة« حول كيفيــة تركيبة محادثة 
مكاملــات الهاتف احملمول في اللغة العربية وكيف ميكن لها أن تعكس اجلانب 

االجتماعي والثقافي للسلوك اللغوي عند السعوديني. 
 

Abstract 

This study aims to examine the opening sequences and ritual 
expressions of informal mobile phone conversations between 
Saudis to identify whether the opening sequences of mobile 
phone are similar or different from landline telephone. Much 
work of studying opening conversations has been conducted 
on landline telephone conversations; whereas’ mobile phone 
conversations have received less attention’ especially in 
Arabic’ by researchers despite of its dominance in our social 
life. Therefore’ thirty audio mobile phone calls will be recorded 
and transcribed and served as the data source for this study. 
Data will be analyzed qualitatively and quantitatively by 
using CA methodology. The results of the current study will 
contribute to the field –conversation analysis and language 
and culture- about how mobile phone calls are structured 
in Arabic and how the structure of talk can reflect the socio-
cultural side of the linguistic behavior of Saudis. 

االنتمــاء واالختالف دراســة سوســيولوجية ثقافية 
في)رملة تغسل املاء( للشاعر حيدر العبدالله

رقم الدعم

A Sociological Cultural Study in (Ramla 
Waterwashing) of the poet Haider Al 
AbdullahAffiliation and difference

9919/02/2019

عبدالرحمن يحيى حسين الحازمي
Abdulrahman Yahya Hussain alhazmi

 

ملخص البحث
احلمد لله والصالة والسالم على رسول الله.        أمــــا بعد،

اإلنسان ابن بيئته، يظل ينهل من معينها منذ طفولته حتى هرمه، من زمانها ومكانها 
وثقافتها الدينية واالجتماعية، ال تنفك تلك املقومات عن ذاته إال أن تكون حاضرة في 
مقوالته وأدبه، واخلطاب الشعري أرقى إنتاج ميكن أن يصدره إنسان، لهذا يسعى فيه 
أن يبعده عن العزلة داخل ثقافة واحدة ومجتمع واحد ومكان وزمان معينني، وأن يكون 

منطلق الشعر من ذاته وأثره عام في كل الثقافات واالجتاهات الفكرية.
لكن هل ميكن للشــاعر أن ينأى بشعره عن ظروف النشأة الفكرية والثقافية؟ هذا ما 
ا من الشعر  ترفضه بعض االجتاهات الواقعية في دراسة األدب التي تقف موقًفا ضّدً
الصافي ومدرسة الفن للفن، باعتبار أن األدب جزًءا من كينونة اإلنسان ووجوده، وأن 
شــعره سيشتمل حتًما على أنساق وكلمات ولدت داخل ثقافته التي نشأ عليها فيأتي 

بها دون وعي منه.
وليس لهذه الكينونة التي تظهر مالمحها عيب على الشعر، لكنها محاولة لفهم الذات 
الشاعرة، وفهم البيئة التي نشأ فيها النص الشعر، ومن بعد فهم أثر هذه البيئة على 
التجربة الشــعرية إيجاًبا وســلًبا، خاصة إذا قرأناه وهو ينتمي للثقافة ويختلف معها 

في آن واحد.
والشــاعر حيدر العبدالله من الشــعراء الشباب الذين بلغوا شــعبية كبيرة في الفترة 
األخيرة، وبالنظر إلى ديوانه )رملة تغســل املاء( جند حرصه في أن ينطلق شــعره في 
اجتاهات بعيدة عن كل حســابات الثقافة االجتماعية والدينية، وبخاصة في قصيدة 
الوطنيــة التي حتمل عنوان الديوان نفســه، لذا رأيته مدونة مناســبة لقراءته ثقافًيا 

ونسقّيًا. 

Abstract 

Praise be to God and prayer and peace be upon the 
Messenger of Allah. However The human being is the son 
of his environment. He continues to enjoy his life from his 
childhood until his pyramid from its time place and religious 
and social culture. These elements do not cease to exist but 
to be present in his words and literature. The poetic discourse 
is the finest product that a human can produce. Within one 
culture one society a particular place and time and to be the 
origin of poetry of itself and its impact in all cultures and 
intellectual trends.

But can the poet to distance his hair from the conditions of 
intellectual and cultural development? This is rejected by 
some realistic trends in the study of literature which stands 
against the net poetry and the school of art for art as literature 
is part of the existence of human existence and that his poetry 
will inevitably include the patterns and words generated 
within the culture that he came up without it.
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ملخصات البحوث االنسانية

It is not an entity whose features show a flaw on poetry but 
an attempt to understand the poet’s self to understand the 
environment in which the text originated poetry and to 
understand the effect of this environment on the experience 
of poetry positive and negative especially if we read it belongs 
to culture and disagree with them at the same time.

It is not an entity whose features show a flaw on poetry but 
an attempt to understand the poet’s self to understand the 
environment in which the text originated poetry and to 
understand the effect of this environment on the experience 
of poetry positive and negative especially if we read it belongs 
to culture and disagree with them at the same time.

The poet Haider Al-Abdullah is one of the young poets 
who have become very popular in recent times. In view 
of his poetry A blog suitable for reading it culturally and in 
coordination.

القواعــد والضوابط الفقهية عند قضاة وزارة العدل 
في قضايا البيوع

رقم الدعم

Rules and rules of jurisprudence in the judges 
of the Ministry of Justice in cases of sales

9868/02/2019

محسن عايض غالم المطيري
Mohsen Ayidh Ghulam Ghulam

عادل عبد الفضيل عيد
Adel Abdelfadiel Eid Balik

 

ملخص البحث
موضوع البحث: القواعد الفقهية عند قضاة وزارة العدل في قضايا البيوع.

ويهــدف هذا البحــث إلى إبراز أهميــة القواعد الفقهية فــي إصدار األحكام 
القضائية من خالل جمع ودراســة القواعد الفقهية التي احتج بها القضاة في 
أحكامهم القضائية، وهو في الوقت نفســه يســاهم في اإلعداد العلمي للقضاة 

اجلدد، واحملامني، وطالب الكليات الشرعية واحلقوقية.
 
 

Abstract 

Subject of the research: Rules of jurisprudence in the judges 
of the Ministry of Justice in cases of sales. This research aims 
to highlight the importance of jurisprudential rules in the 
issuance of judicial rulings by collecting and studying the 
jurisprudential rules invoked by the judges in their judicial 
rulings while at the same time contributing to the scientific 
preparation of new judges lawyers and students of Islamic 
and legal faculties.

رقم الدعمابن طفيل األندلسي دراسة عقدية

ibn tufail al-andaluse study in aqeedah11265/02/2019

عبير عبداهلل سالم القصيمي 
abeer abdalah salm algaseemy

 

ملخص البحث
ابن طفيل األندلسي أحد أبرز الفالسفة الذين اشتهروا في الفكر الغربي، وهو 
من املتأثرين بابن ســينا وأراءه اإلحلادية،  وأســاس  شــهرته حكايته الفلسفية 
)حي بن يقظان( احلكاية التي جسد ابن طفيل في هذه احلكاية آراءه ونظرياته 
املصادمة للشــرع والوحــي جاء هذا البحث لبيان  أراء ابــن طفيل حول الكون 
واحلياة واإلنســان وما أثر هــذه اآلراء على املفكرين، وبيان عقيدته في أمهات 
مســائل االعتقــاد، واإلجابــة عنها باألدلة الشــرعية، وبيان مــآالت القول بها 
حلماية العقيدة وصونها عن أيدي العابثني الذي يفســدون عقائد أهل االسالم 

بهذه الفلسفات املضللة واملصادمة لثوابت هذا الدين احلنيف.
 
 

Abstract 

The son of Tufail Andalusian one of the most prominent 
philosophers who were famous in Western thought and those 
influenced by Ibn Sina and his views atheism and the basis of 
his fame philosophical story (neighborhood of Yazzan) story 
that embodied the son of Tufail in this story and his theories 
and theories of the clash of law and revelation

 This research is based on the views of Ibn Tufayl on the 
universe life and man and the impact of these views on the 
thinkers the statement of his beliefs in the mothers of the 
issues of belief This is the true religion.

رقم الدعماملنافسات األدبية احلديثة وأثرها على ازدهار األدب

Modern literary competitions and their 
impact on the flourishing of literature

10651/02/2019

محمد عامر سعد الصويغ 
  Mohamed Ameer Saad Alswigh

 

ملخص البحث
يتناول البحث املنافســات األدبية احلديثة عارضــا بعض مناذجها ، ذاكرا أبرز 
مالحظاتهــا النقديــة التي حالــت دون تأثيرها، خامتا بأمنــوذج فريد معاصر 

للمنافسات األدبية وهو )أمير الشعراء(.
ويهدف البحث إلى التعريف بأبرز املنافسات األدبية احلديثة، وأبرز املالحظات 
النقدية فيها، كما يهدف إلى إبراز منافسة )أمير الشعراء( التي أسهمت إسهاما 

النظير له في العصر احلديث.
  

ملخصات البحوث االنسانية

Abstract 

The research deals with modern literary competitions 
presenting some of its models mentioning the most critical 
observations that prevented them from being influenced by 
a unique contemporary model of literary competition the 
Prince of Poets. The aim of the research is to identify the most 
prominent modern literary competitions and the most critical 
observations in it and aims to highlight the competition 
(Prince poets) which contributed to the counterpart in the 
modern era.

رقم الدعماحلوثيون وخطرهم على املجتمع

Houthis and their danger to society10627/02/2019

نعيمه محمد ناصر السنيد
  Naima Mohamad Naser AlSENAID

 

ملخص البحث
يتناول هذا البحث التعريف بحقيقة احلوثيني، ونشأتهم، وبيان ضالل عقيدتهم، 
وفســاد أهدافهــم التي متتد إلى الســيطرة على العالم  اإلســالمي، والقضاء 
على الســنة واجلماعة، كما يكشــف عــن مختلف أســاليبهم امللتوية في تنفيذ 

مخططاتهم، وإن تستروا بالعمل اخليري والنشاط االجتماعي.

  
Abstract 

This research investigates the reality of the Houthis, their 
origins, the manifestation of their faith and the corruption of 
their goals, which extend to the control of the Islamic world 
and the elimination of the Sunnis and the community, and 
reveal their various twisted methods in implementing their 
plans.

رقم الدعمدور اجلامعة في التربية الوقائية من األفكار اإلحلادية

The role of the university in preventive 
education from atheistic ideas

10608/02/2019

فليان شبيب مسلط السبيعي
Fallayn Sheebeb Mosalt Alsabie

 
محمد سيد محمد عبداللطيف

  Mohamed Sayed Mohamed Abdellatif
 

ملخص البحث
يتنتهدف الدراســة احلالية إلى التعــرف على دور اجلامعة في التربية الوقائية 
من األفكار اإلحلادية، وعلى أســباب اعتناق بعض الطالب لألفكار اإلحلادية، 

واملقترحات التي تسهم في تفعيل دور اجلامعة في التربية الوقائية من األفكار 
اإلحلادية. وســوف يقوم الباحث بإعداد اســتبانة. وبعد التأكد من خصائصها 
السيكومترية سيقوم بتطبيقها على عينة ممثلة من طالب اجلامعات السعودية، 
وســوف تتم معاجلة البيانات بالوســائل اإلحصائية املناسبة، وسوف يستخدم 
الباحث املنهج الوصفي واملتمثل في مســح أفراد عينة البحث للتعرف على دور 
اجلامعة في التربية الوقائية من األفكار اإلحلادية، وعلى أســباب اعتناق بعض 
الطالب لألفكار اإلحلادية، واملقترحات التي تسهم في تفعيل دور اجلامعة في 
التربية الوقائية من األفكار اإلحلادية. وذلك من خالل حتليل البيانات إحصائياً 

وتفسيرها و التوصل إلى نتائج وتوصيات البحث.

  
Abstract 

This study aims to identify the role of the university in 
preventive education from atheistic ideas, to identify the 
reasons for the conversion of some students to atheistic ideas, 
and to identify the proposals that contribute to activating the 
role of the university in preventive education of atheistic ideas. 
The researcher will prepare a questionnaire, and the researcher 
will process the data by the appropriate statistical means. The 
researcher will use a descriptive approach to identify the role 
of Saudi universities in the preventive education of atheistic 
ideas and the reasons for the adoption of some Students of 
atheistic ideas, and proposals that contribute to activating 
the role of the university in preventive education of atheistic 
ideas. Through analyzing the data statistically and explain, to 
reach results and recommendations of the research .

رقم الدعمالترفيه في العصر احلديث دراسة حديثية موضوعية

Modern-day entertainment a modern 
and objective study

10545/02/2019

سعد عبيد مطلق الرفدي
  Saad Obaid Mutlaq Al - Refdi

 

ملخص البحث
مما الشــك فيه أن هذا البحث يهدف إلى ابراز جانب من اجلوانب املهمة في 
حياة اإلنســان وهــو الترفيه باألمور املباحة التي جاء بهــا ديننا احلنيف وحث 
عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله »ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا 
فسحة«، والشك أن االنسان في هذه احلياة يصيبه امللل والتعب فيحتاج إلى ما 
يســليه ويروح عن نفسه فجاءت هذه الدراسة  مشاركة في بيان مفهوم الترفيه 
وأهميتــه وخصائصه والضوابط الشــرعية التي ينبغــي مراعاتها عند مزواله 
الترفيه دون افراط أو تفريط مع االشارة إلى بعض وسائل الترفيه التي حدثت 
فــي عهــد النبي صلى الله عليه وســلم وصحابته من بعده كالرمي والســباحة 

ورمي السهام وغيرها.

  
Abstract 

There is doubt that the research aims to highlight one 
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of the most significant sides in the human’s life which is 
Entertainment, absolutely with allowed stuffs which was 
stated in our noble religion, and was urged by Prophet 
Muhammed Peace and blessings be upon him, in his saying 
“ Let the Jews and the Christians know that there is space in 
our religion”. And without a doubt the human in gets bored 
and tired in his life, so he is in a greet need to what may make 
him joyful and help him let off steam. So, this study came to 
describe the concept of Entertainment and its importance and 
characteristics, and Shariah rules which must be considered 
when doing entertaining stuffs with no excess or negligence, 
with reference to some of the recreational activities that 
were common at the time of the Prophet Muhammed Peace 
and blessings be upon him and his fellows after him such as 
throwing, swimming, throwing arrows and others.

رقم الدعمحتقيق مثنى املنشي

Muthanna Al Manshi Investigation10183/02/2019

لفاي الفي مذخر السلمي
  LAFAI LAFY MAZKAR ALSULAMI

 

ملخص البحث
الهــدف مــن حتقيق هذا املخطــوط؛ هو إضافــة معجم لغوي جديــد للمكتبة 
العربية؛ إذ إن »معجم املنشى«، فريد من نوعه، فقد اعتمد مؤلفه على املثنيات 
في اللغة، وهذا النوع من املعجمات يعد نادًرا؛ ألن املعجمات العربية لم تقتصر 
على ألفاظ معينة محدودة كما فعل املنشى في معجمه، غير أن هذا املخطوط 
لــم يحقــق من قبل، مما دفع الباحــث القتنائه والرغبة فــي حتقيقه، كما يعد 

إضافة جديدة لسلسة النشر العلمي في جامعة األمير سطام.
وقد عثر الباحث على نســختني من مخطوط مثنى املنشــى، ملؤلفه: محمد بن 
بدر الدين محمود الصاروخاني املنشــى املتوفي )1000( للهجرة، أحدها بخط 

املؤلف.
وســيعمل الباحــث على حتقيق املخطوط، ونســبة شــواهد الشــعر واحلديث 
واألمثــال، وتوثيق األقوال، بالعودة بها إلى املصــادر األصلية، والتعليق على ما 
يحتاج إلى تعليق. كما ســيكتب الباحث تعريًفا شــامال مبؤلف املعجم، يشــمل: 

حياته، ومؤلفاته، ونسبة املعجم له.

  
Abstract 

The aim of this manuscript is to add a new lexicon to the Arabic 
library. The “Muthanna Al Manshi Investigation” is unique. Its 
author relied on the language. This type of translation is rare 
because Arabic translators were not restricted to specific 
words, Al-Manshi’s work in his dictionary, but this manuscript 
did not achieve before, which prompted the researcher to 
acquire and achieve, and is a new addition to the basket of 
scientific publication at the University of Prince Sattam.

التطرف الفكري العوامل واســتراتيجيات العالج من 
وجهة نظر طالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

رقم الدعم

Intellectual Extremism and Remedial 
strategies from Prince Sattam bin Abdulaziz 
University students' perspectives

10196/02/2019

عيسى خلف سعد الدوسري
Essa Khalaf saad aldossri

 
احمد حسن محارب حراحشة

   Ahmad Hasan Muhareb Harahsheh
 

ملخص البحث
التطــرف الفكري العوامل واســتراتيجيات العالج من وجهة نظر طالب جامعة 

األمير سطام بن عبدالعزيز
 تهدف الدراســة إلى التعرف على العوامل املؤثرة في انتشــار ظاهرة التطرف 
الفكري، واســتراتيجيات العالج للحد من هذه الظاهرة، باإلضافة إلى التعرف 
علــى معنويــة الفروق للعوامل، واســتراتيجيات العالج تبعا ملتغيرات الدراســة 
الدميغرافيــة )اجلنس، مســتوى دخل األســرة ( من وجهة نظــر طالب جامعة 

األمير سطام بن عبدالعزيز.
وسيشــمل مجتمع الدراســة طالب اجلامعة، وسيستخدم الباحث مقياسني من 
إعداده: األول: مقياس عوامل التطرف الفكري، والثاني: مقياس استراتيجيات 

العالج، وستجرى للمقياسني دالالت الصدق والثبات املناسبة.
وســتتم املعاجلــات اإلحصائية للبيانات في هذه الدراســة باســتخدام الرزمة 
اإلحصائيــة للعلوم االجتماعيــة )SPSS(، وتعرض النتائج وتفّســر وفق املنهج 

البحثي الالزم. 
  

Abstract 

Intellectual Extremism and  Remedial   strategies from Prince 
Sattam bin Abdulaziz University students’ perspectives

The study aims to identify the factors affecting the spread of 
the phenomenon of ideological extremism, and strategies to 
reduce the phenomenon of treatment, as well as to identify 
the moral differences of factors, and treatment strategies 
depending on variables Demographic Survey (sex, family 
income level) from the viewpoint of Prince Sattam bin 
Abdulaziz University students.

The study will include community college students, and 
researcher will use two of the preparation: The first measure 
of intellectual extremism factors, and the second: Treatment 
Strategies scale, and will be held for the two measures 
appropriate semantics honesty and consistency.

It will be the statistical processing of the data in this study 
using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and 
the results are presented and interpreted in accordance with 
the research methodology needed.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

الكتابة اإلجنليزية االكادميية على املستوى اجلامعي 
باململكة العربية السعودية: ماذا يجب أن نعرف؟

رقم الدعم

English Academic Writing at the University 
Level in the Saudi Context: What Should 
We Know?

10596/02/2019

محمد هذال زيد الدوسري
  Mohammed Hathal Zaid Aldawsari 

 

ملخص البحث
تعد الكتابة اإلجنليزية االكادميية من املهارات اللغوية املهمة التي يسعى الطالب 
الذين يدرســون اللغة اإلجنليزية إلجادتها. اللغــة اإلجنليزيةأاصحبت اآلن لغة 
التدريــس في الكثير من اجلامعات الســعودية. لذلك يطلــب من الطلبة الذين 
يدرســون في تخصصات مختلفة تســليم أعمالهم الفصليــة وواجباتهم باللغة 
اإلجنليزيــة. لكن املشــكلة هــي أن كتابة الطالب األكادمييــة باللغة اإلجنليزية 
لطاملا وصفت بأنها ضعيفة في كثير من األحيان )روبرتس و سيماسكو 2008(. 
ضعــف احملتوى وانعــدام الترتيب املنطقي لألفكار يعتبران من بني املشــكالت 
الرئيســية التي تعاني منهــا كتابة الطالب األكادميية. تطبيــق منهجية الكتابة 
املرحليــة تعــد من الطرق التي تــؤدي إلى رفع جودة كتابــة الطالب األكادميية 
)ليفكوتس 2009(. يهدف هذا البحث لدراسة الوضع احلالي للكتابة االكادميية 
باللغة اإلجنليزية عند الطلبة السعوديني في املرحلة اجلامعية. سيجري البحث 
دراســة تطبيقيــة تركز على منهجيــة الكتابة املرحلية بطريقة تعزز اســتخدام 
املراحل اثناء الكتابة بشكل منتظم والذي من املفترض أن يؤدي إلى حتسن في 

جودة كتابة الطالب األكادميية.
  

Abstract 

Academic English writing is a crucial language skill that many 
ESL/EFL students strive to master.  In the present time, English 
is becoming a medium of instruction in growing number 
of Saudi universities. Therefore Students studying in the 
different departments in Saudi universities are required to 
submit course work and assignments in English. However ESL 
students writing is described to be poor in many ways (Roberts 
and Cimasko, 2008). The weakness of content and the lack of 
coherence and cohesion constitute the main weaknesses in 
the writing of ESL students (Ibid). Applying process-writing 
approach is believed to be effective to improve the ESL 
students writing quality (Lefkowitz,2009). Accordingly, this 
research aims to explore the current situation of Saudi EFL 
students writing at the university level. It seeks to implement 
an empirical study focusing on process-writing approach 
that leads to a systematic and consistent application of the 
different writing processes.

قــراءات الضحاك بن مزاحم في القراءات الشــاذة 
وتوجيهها النحوي

رقم الدعم

Dhahak bin Muzahm readings in abnormal 
readings and their grammatical guidance

11107/02/2019

سحر حسين جار اهلل المالكي 
  Sahar Husein Jarallah Almalki

 

ملخص البحث
يســتهدف البحث احلالي إلى اســتخراج القراءات الشــاذة في القرآن الكرمي، 
وتوجيــه كل قــراءة توجيًها نحوًيا من ســورة الفاحتة إلى ســورة الناس باعتبار 
أن القــرآن الكرمي هو املرجع الرئيســي لعلم القــراءات وجلميع العلوم األخرى 
وألنه النهج املناسب لكل زمان ومكان، فإن هذا البحث يسلط الضوء على هذه 

القراءات الشاذة وتوجيهها توجيًها نحوًيا.
  

Abstract 

The current research aims at extracting the abnormal 
readings in the Holy Quran and directing each reading 
logically from Surah Al-Fatha to Surah Al-Nas considering that 
the Holy Quran is the main reference for the readings science 
and all other sciences. It is the appropriate approach for every 
time and place this research sheds light on these abnormal 
readings And directing them grammatically.

دور متكــني املــرأة الســعودية في تعزيز املســؤولية 
االجتماعية في ضوء رؤية 2030

رقم الدعم

The Role of Empowering Saudi Women in 
Promoting Social Responsibility in Light of 
Vision 2030

9749/02/2019

هدى مطر علي الهذلي
  Huda Mutter Ali Alhothali

 

ملخص البحث
يهــدف البحــث إلــى معرفة واقــع متكني املــرأة الســعودية وواقع املســؤولية 
االجتماعيــة لــدى املــرأة الســعودية ودور متكني املرأة الســعودية فــي تعزيز 
املســؤولية االجتماعيــة. وتســتخدم الباحثة املنهــج الوصفــي التحليلي الذي 
يُعتبــر من أكثــر املناهج البحثية مالءمًة للبحث احلالــي، العتماده على وصف 
الواقع احلقيقي للظاهرة املدروســة . ويتكــون مجتمع البحث من القياديات  ) 
وكيــالت جامعة-عميدات - وكيالت كليات- رئيســات أقســام( في اجلامعات 
احلكوميــة في اململكة العربية الســعودية ، إذ ســوف يتم اختيــار عينة البحث 
بالطريقة العشوائية . وستستخدم الباحثة أداة االستبانة ، وسيتم حساب صدق 
أداة االســتبانة وثباتهــا من حســاب  الصدق الظاهــري )اخلارجي( والداخلي  
لالســتبانة حيث ســوف يتم  عرض االســتبانة على محكمني من ذوي اخلبرة 
واالختصــاص في  دراســات  املــرأة  وعلم االجتماع واصحــاب القرار . وبعد 
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التأكــد مــن الصدق اخلارجي حملكمــي األداة، مت اســتخراج الصدق الداخلي 
مــن خــالل تطبيق األداة على عينة عشــوائية من خارج عينــة البحث حيث مت 
حســاب معامــل االرتباط بيرســون، بني كل فقــرة والبعد التابع لــه. وأما عن 
أساليب املعاجلة اإلحصائية  فسوف تستخدم الباحثة في حتليل بيانات البحث 
مجموعة من األســاليب اإلحصائية مثل حساب املتوسط احلسابي، واالنحراف 
املعياري لتحديد استجابات أفراد مجتمع البحث إزاء محاور االستبانة  وحتليل 
التبايــن األحادي لتحديد داللة الفروق، الســتجابات أفراد مجتمع البحث على 
محاور األداة، باختالف املتغيرات واختبار »ت« إليجاد الفروق بني املتوســطات 

احلسابية.
  

Abstract 

The research aims at identifying the reality of the 
empowerment of Saudi women and the reality of social 
responsibility in Saudi women and the role of empowering 
Saudi women in promoting social responsibility. The 
researcher uses the analytical descriptive approach which is 
one of the most appropriate research methods suitable for the 
current research to be based on describing the real reality of 
the phenomenon studied. The research community consists 
of the leaderships (the undersecretaries of the university - 
the deans of the colleges - the heads of departments) in the 
public universities in the Kingdom of Saudi Arabia as the 
sample will be randomly selected.

The researcher will use the questionnaire tool and the validity 
and reliability of the questionnaire will be calculated from 
the external and external truth account. The questionnaire 
will be presented to experienced and competent arbitrators 
in women’s studies sociology and decision-makers. After 
verifying the external honesty of the tool’s arbitrators 
the internal truth was extracted by applying the tool to a 
random sample from outside the research sample where 
Pearson correlation coefficient was calculated between each 
paragraph and its dimension.

As for the statistical methods of analysis the researcher will 
use a number of statistical methods such as computation 
of the arithmetic average and the standard deviation to 
determine the responses of the research community towards 
the axes of the questionnaire and the analysis of the single 
variance to determine the significance of the differences. 

التنمر االلكتروني وعالقتــه باألمن  الفكري واألمن  
النفســي في ضوء بعض املتغيرات الدميغرافية لدى 
طلبة جامعة األمير ســطام بــن عبد العزيز -اململكة 

العربية السعودية

رقم الدعم

Cyber-bullying in relation to psychological 
security and intellectual security in light 
of some demographic's variables on 
students of Prince Sattam bin Abdulaziz 
University- Kingdom of Saudi Arabia

10014/02/2019

أسماء مصطفى علي الشخيبي 
Asmaa Mostafa Ali Elshokheby

أميره محمد حسين الجيزاني
Amyrah Muhamad Husayn Aljizani

 

ملخص البحث
يهــدف البحــث الراهن إلى دراســة العالقة بــني التنمــر اإللكتروني وعالقته 
باألمن  الفكري واألمن  النفسي لدى عينة من طالب جامعة األمير سطام في 
اململكة العربية الســعودية. وكذلك الكشف عن التنمر اإللكتروني وفقاً للجنس 
والتخصص )علمية -إنســانية( واملســتوى األكادميي )بكالوريوس - دراســات 
عليا(، وسوف تتكون عينة الدراسة من طلبة )ذكور -اناث( كليات جامعة األمير 
ســطام وســوف تقوم الباحثة ببناء مقياس التنمــر اإللكتروني، ومقياس األمن  

الفكري ومقياس األمن  النفسي مبا يتناسب مع الثقافة السعودية.
  

Abstract 

The current study aims to identifying the relation to 
psychological security and intellectual security in light of 
some demographic’s variables on students of Prince Sattam 
bin Abdulaziz University- Kingdom of Saudi Arabia. The study 
aims to investigating the existence of cyber-bullying by the 
sample consisted of male and female students Specialization 
(scientific-human) and academic level (Bachelor – post 
graduate) cyber-bullying Scale, psychological security 
and Scale intellectual security scale will construct by the 
researcher.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

التدخــني بني طالب املدارس في محافظة األفالج : 
األسباب وطرق املكافحة

رقم الدعم

Smoking among school students in Aflaj 
governorate: the reasons and struggle rules

10180/02/2019

راشد محسن عبداهلل اللحيان 
 rashed mohsen abdullah alluhian

 
محمود صالح

  Mahmoud Saleh
 

ملخص البحث
التدخــني مــن األخطار الرئيســة التــي تؤثر على صحة اإلنســان اجلســمية 
والنفســية، وال جدال أن هناك أســباباً كثيرة ومتباينة تؤدي إلى انتشــار هذه 
العادة السيئة، وهذه األسباب تختلف من شخص إلى آخر، ومن بيئة إلى أخرى. 
ومبعرفة هذه األسباب نستطيع توعية األسرة واملجتمع باألساليب التي تساعد 

في احلد من انتشار هذه الظاهرة.
وانطالقــا من أهداف جامعة األمير ســطام بن عبدالعزيــز في خدمة املجتمع 
احمللــي واحلفاظ على صحة أفراد األســرة واملجتمع من آفة التدخني وخاصة 
فئة الشباب ، مت إعداد هذا املشروع البحثي. فمن خالل هذه الدراسة سنتعرف 
على نســبة التدخني بني طالب املراحل املتوسطة والثانوية )بنني( في محافظة 
األفــالج ، كما ســنلقي الضــوء على أهم األســباب املؤدية إلى ممارســة عادة 
التدخني بني طالب هذه املراحل.  ومن اجل هذا الغرض سيتم تصميم استبانة 
تــوزع على طــالب مدارس احملافظة املتوســطة والثانوية، وســيتم اســتخدام 
األســاليب اإلحصائية املناسبة لتحليلها واســتخالص النتائج ومعرفة األسباب 
احلقيقية النتشــار هذه العادة وتقدمي الطرق املناســبة ملكافحتها إلى  اجلهات 

املختصة للحد من انتشار هذه الظاهرة اخلطيرة على صحة أبناء احملافظة.

  
Abstract 

Smoking is one of the main dangers that affect the physical 
and psychological health of the human being. There is no 
doubt that there are many different reasons that lead to the 
spread of this bad habit and these reasons vary from one 
person to another and from one environment to another. 
Knowing these reasons we can educate the family and society 
about methods that help them to reduce the spread of this 
phenomenon. Based on the goals of the Prince Sattam bin 
Abdulaziz University in serving the local community and 
preserving the health of family members and society from the 
scourge of smoking especially youth this research project was 
prepared. Through this study we will identify the smoking 
rate among middle and secondary school students (boys) in 
Aflaj province. We will also shed light on the main reasons for 
the smoking habit among students of these stages. For this 
purpose a questionnaire will be designed for the students of 
the middle and secondary schools. The appropriate statistical 
methods will be used to analyze the results draw conclusions 
and find out the real reasons for spreading this habit and 
provide appropriate methods to combat it.

التحديات التي تواجــه كلية املجتمع في األفالج في 
ظــل وجــود كلية التقنيــة في نفــس احملافظة ودور 

اجلامعة في مواجهة تلك التحديات
رقم الدعم

Challenges Facing the Community College 
in Aflaj in the presence of the Faculty of 
Technology in the same governorate and the 
role of the university in facing these challenges

10188/02/2019

لفاي الفي مذخر السلمي 
Lafai Lafy Mazkar Alsulami

 

ملخص البحث
انطالقاً مــن اهتمام وزارة التعليم بتحليل واقع كليات املجتمع وآليات تطويرها 
وتوصيــات ورش العمل الســابقة التي ُعقــدت في العديد مــن كليات املجتمع 
باململكة العربية السعودية، والتي دعيي إليها خبراء من الدول الغربية والواليات 
املتحــدة األمريكية، والتي كان من أهــم أهدافها تقومي واقع كليات املجتمع في 
اململكة العربية الســعودية، والتعــرف على التحديات والصعوبــات التي تواجه 
كليــات املجتمع وســبل معاجلتها، والتعرف على مــدى مواءمة مخرجات كليات 
املجتمع الحتياجات سوق العمل، وتبادل اخلبرات بني كليات املجتمع، واالطالع 
علــى التجارب العامليــة لكليات املجتمــع لتطوير التجربة احملليــة. وإمياناً من 
الباحــث بأهمية دور كليات املجتمع في امتصاص الفائض من خريجي الثانوية 
العامة الذي ال تســتوعبه اجلامعات، وهو مــا يفتح لكثير من هؤالء اخلريجني 
أبواب األمل نحو اســتكمال دراستهم اجلامعية أو االقتصار على الدبلوم وطرق 
أسواق العمل من خالله، ومساهمة منا في حتديد التحديات التي تواجه كليات 
املجتمع في ظل وجود برامج مشابهة بكليات التقنية في نفس احملافظة، وبيان 
دور اجلامعة في مواجهتها تأتي أهمية هذه الدراســة والتي تهدف إلى حتديد 
أهــم التحديات التــي تواجه كلية املجتمع في محافظــة األفالج في ظل وجود 
كلية التقنية من وجهة نظر عينة من طالب وطالبات كليتي املجتمع والتقنية في 
محافظــة األفالج وبيان دور اجلامعة في مواجهتها باإلضافة لبعض املقترحات 
والتوصيات. ولتحقيق هذا الهدف، ســيتم تصميم اســتبانة موزعة على أربعة 
محاور رئيســية، تخص املناهج وطرق التدريــس وعمليات توظيف اخلريجني، 
وســيتم اختيــار عينة الدراســة من الطــالب والطالبات املنتظمــني في كليتي 
املجتمع والتقنية في محافظة األفالج، من مختلف املســتويات الدراسية، سيتم 
اختيارهــم عشــوائياً، إلبداء آرائهم حــول الصعوبات التــي يوجهونها في كلية 
املجتمــع والتي تدفعهم إلى االلتحاق بكلية التقنية بدياًل عن كلية املجتمع. كما 
ســيتم اســتخدام اختبارات الفروض اإلحصائية ملعرفة مدى وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بني استجابات عينة الدراسة )طالب وطالبات( على التحديات 

التي تواجه كلية املجتمع.
  

Abstract 

Based on the interest of the Ministry of Education to analyze 
the reality of community colleges and mechanisms of 
development and recommendations of previous workshops 
held in several community colleges in Saudi Arabia which 
was invited by experts from Western countries and the United 
States of America which was one of the most important 
goals to assess the reality of community colleges in Saudi 
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Arabia. To identify the challenges and difficulties faced by 
the community colleges and ways to address them and 
to identify the compatibility of the outputs of community 
colleges to the needs of the labor market and exchange 
experiences between community colleges and to learn 
about the global experiences of community colleges to 
develop the experiment Locally. The author belief that the 
importance of the role of community colleges in absorbing 
the surplus of high school graduates who are not absorbed 
by the universities which opens many of these graduates the 
doors of hope towards completing their university studies or 
only the diploma and methods of labor markets through it 
and contribution to identify the challenges facing faculties. 
The importance of this study which aims to identify the 
most important challenges facing the community college 
in the province of Aflaj in the presence of the Faculty of 
Technology from the point of view of a sample of students. 
In order to achieve this goal a questionnaire will be designed 
and distributed on four main axes: curriculum teaching 
methods and recruitment processes. The study sample will be 
chosen randomly from students (males and females) in the 
community and technical colleges in Aflaj Which they direct at 
the Community College and which prompts them to join the 
Technical College as an alternative to the Community College. 
The statistical hypotheses tests will be used to determine the 
extent of significant differences between the responses of the 
study sample (males and females) on the challenges facing 
the community college in Al-Aflaj Governorate.

دور اجلامعــات الســعودية في تفعيل ثقافة املســئولية 
املجتمعيــة لــدى الشــباب اجلامعي ملواجهــة األفكار 
املتطرفة »جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز أمنوذجاً«

رقم الدعم

The role of Saudi universities in activating 
the culture of social responsibility among 
university youth to confront extremist ideas 
“Prince Sattam University of Abdul Aziz model

10401/02/2019

السيد إبراهيم رضوان سليم
ElSayed Ibrahim Radwan Selim

 
عيد رجب عبدالفتاح أبو عز

eyd rajab ebdalftah 'abu eaza 

سامي عبد الحميد محمد عيسى  
Sami Abdelhamid Mohamed issa

 

ملخص البحث
يســعى البحث احلالي إلى تفعيل املســئولية املجتمعية لدى الشــباب اجلامعي 
باعتبارهم عماد التنمية وأفضل االســتثمارات التي تســعى الدول املتقدمة إلى 
االســتفادة منها، وفي ظل انتشــار األفكار املتطرفة واجلماعات اإلرهابية التي 
تهدد أمن واســتقرار الدول يجب التوجه إلى حتصني الشباب ضد تلك األفكار 

واجلماعات من خالل ترســيخ ثقافة املســئولية املجتمعية لديهم واحساســهم 
بقيمــة أوطانهم وحتملهم مســئولية الدفــاع عنه، ولدور اجلامعــات املؤثر في 
عقــول واجتاهات الشــباب خالل املرحلة اجلامعية فقد هــدف البحث لتفعيل 
تلك الثقافة لدى الشــباب من خالل بعض اإلجراءات األساسية، ولتحقيق هذا 
الهدف ســيتم تطبيق اســتبانات لواقــع أداء اجلامعات فيما يتعلق باملســئولية 
املجتمعية »جامعة األمير ســطام بن عبدالعزيز أمنوذجاً«، ثم وضع تصور كامل 
لســبل تفعيل دور اجلامعات في زيادة املسئولية املجتمعية لدى الشباب ملواجهة 
األفكار املتطرفة، ويتم تطبيق املنهج الوصفي التحليلي ملناسبته ألدوات البحث، 

ثم استخالص النتائج والتوصيات التي يُسفر عنها القيام بإجراءات البحث.
  

Abstract 

The Current Research seeks to activate the Social Responsibility 
of the University Youth as the foundation of Development and 
the best Investments that Developed Countries seek to Benefit 
from. In light of the Spread of Extremist ideas and Terrorist 
Groups that threaten the Security and Stability of Countries. 
The Youth must be Immunized against these Ideas and 
Groups And the role of Universities in the minds and Attitudes 
of Young People During the University Stage has been the 
Goal of Research to Activate the Culture of Young People 
through some Basic Procedures and to achieve this The aim 
of the Questionnaire will be to Implement the Questionnaires 
on the Reality of University Performance in terms of Social 
Responsibility Prince Sattam bin Abdulaziz University Model 
and then Develop a full Vision of ways to activate the Role of 
Universities in Increasing the Social Responsibility of Young 
People to Counter Extremist ideas. The analytical Descriptive 
approach is applied to its Relevance to research tools And 
the Recommendations Resulting from Conducting Research 
Procedures.

) من بالغة النظم القرآني في اهتمامه باألســرة ... 
)سورة التحرمي أمنوذجا(

رقم الدعم

The eloquence of the Qur’an systems in 
the interest family ... (Tahrim model)

10408/02/2019

صبحي إبراهيم عفيفي المليجي
sobhy ibrahim afifi elmeligy

 

ملخص البحث
يعنــى البحث الذي نحن بصدده ببيان أســرار التعبيــر القرآني وأوجه إعجازه 
البالغي وهو يتحدث عن مشكلة وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، وانشغل 
بها املجتمع املســلم حينا من الزمن، وكان لها أثر كبير في نفس الرسول املكرم 
صلى الله عليه وســلم، حيث هجر نســاءه بسببها شــهرا، وقد ترتب على ذلك 
أن نزلت هذه الســورة موجهة نســاء بيت النبوة وكل نســاء العاملني إلى بعض 
اآلداب التي يجب اتباعها، لتسود املودة واحملبة بيوت املسلمني، ولترفرف عليها 
السعادة الدائمة، ومن ثم فإن هذا البحث سيحاول إبراز اهتمام الذكر احلكيم 

باألسرة املسلمة من خالل ما يلي:
أوال: اإلطاللة على ســورة التحرمي ببيان ســبب نزولها، وتفصيل موقعها على 

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

مدرجتي السياقني الترتيلي والتنزيلي، مع بيان مقصودها األعظم،
ملا لذلك من أثر في التحليل والتأويل.

ثانيا: تقســيم السورة إلى أربعة مقاطع، ثم الوقوف مع كل مقطع منها بالدرس 
والتحليــل الكاشــف عن مقاصد الذكر احلكيم من توجيــه بيت النبوة بخاصة، 
وبيوت املسلمني بعامة، من خالل ما اشتملت عليه من أساليب بالغية، وطرائق 

أسلوبية.
ثالثا: إبراز الفروق التعبيرية بني كل مقصد من املقاصد التي نزلت السورة من 
أجلها، كإبراز الفوارق التعبيرية بني احلديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، 
واحلديــث إلى نســائه، والفوارق بــني النصح والتهديد، وبني التوجيه املباشــر 

وغير املباشر.
رابعــا: الربط بني ما نزلت الســورة من أجله، وبني عمــوم ما فيها من تنبيهات 
وشــمولها لألســرة املســلمة في أي زمان ومكان، ألن العبرة بعمــوم اللفظ، ال 

بخصوص السبب.
خامسا: إثبات ما توصل إليه البحث من نتائج وتوصيات.

  
Abstract 

The research that we are concerned with reveals the secrets 
of the Quranic expression and its miraculous verses and 
it speaks of a problem that occurred in the Prophet (peace 
and blessings of Allaah be upon him) And was occupied 
by the Muslim community sometimes of time and had a 
significant impact on the same Prophet peace be upon him 
where he abandoned his women because of it Months. As 
a result this verse was revealed to the women of the House 
of Prophethood and all the women of the world to some of 
the customs that must be followed. And love the homes of 
Muslims and wavering to permanent happiness and then this 
research will try to highlight the attention of the wise male 
Muslim family through the following:

First: The view of Surat al-Tahrim explaining the reason for its 
descent and its detailed location on the tarmac and Tanzanian 
tracks Because of this effect in analysis and interpretation.

Second: To divide the sura into four sections and then stand 
with each section of the study and analysis revealing the 
purposes of the wise male guidance of the House of Prophecy 
In particular and the homes of Muslims in general through 
many rhetorical methods and stylistic methods.

Thirdly: To highlight the expression differences between 
each of the purposes for which Sura was revealed such as 
highlighting the expressive differences between the hadeeth 
and the Prophet sallallaahu ‘alayhi wa sallam Peace be upon 
him and talk to women and the differences between advice 
and threat and direct guidance and indirect.

Fourthly: the connection between what the surah has 
revealed for it and the generality of its warnings and its 
coverage of the Muslim family at any time and place because 
the lesson in general Verbal not about the reason.

Fifth: To prove the findings and recommendations of the 
research.

أثر وسائل التواصل االجتماعي علي تهديد األمن  الفكري 
لطالب جامعة األمير سطام بن عبد العزيز أمنوذجا

رقم الدعم

The Effect of Social Networking Sites 
on threatening the intellectual security 
of the Prince Sattam Bin Abdualziz 
University students

10726/02/2019

ياسر محمد علي الهبول
YASSER Muhammed Ali ALHABBOUL

 
السيد محمد علي اسماعيل

Ali Ismail alsyd muhamad
 

ملخص البحث
تســعي الدراســة جاهدة إلى التعــرف علي التهديدات التي تشــكلها وســائل 
التواصــل االجتماعــي علي األمن  الفكري لدي الشــباب الســعودي وذلك من 
خالل دراســة ميدانية تعتمد علي توزيع خمســمئة استبانة علي طلبة وطالبات 
جامعة األمير ســطام والتي تســعي  إلى التعرف علي مفهوم الطالب لوســائل 
التواصل االجتماعي، وكيف يتعامل الطالب مع تلك الوســائل ومدي ارتباطهم 
بهــا، وكيف تؤثر علي أمنهم الفكري وما هو مفهوم الطالب عن األمن  الفكري 
ذاته وهل يســتطيع الطالب التعرف علي التقنيات اخلداعية التي تســتخدمها 
وســائل التواصل االجتماعي في تهديد أمنهم الفكري أم يقعون فريســة سهلة 
لها وما يرونه ضروري ألجل التعامل السوي مع تلك الوسائل و كيف يرون دور 
اجلامعة في حمايتهم من األفكار التي تهدد أمنهم الفكري  ثم حتلل الدراســة 
اســتجابات الطالب علي االســتبانات املوزعة لديهم مستخدمة منهجية حتليل 
اخلطــاب النقدي  وقد واظهرت نتائج  الدراســة  التأثيرات البالغة لشــبكات 
التواصــل علي األمن  الفكري لــدي عينة الطالب املختارة والذي بدورة يوضح 
بشــكل أساســي أهمية توعية الطــالب بالتهديدات احملتملــة ملواقع التواصل 
االجتماعي وكيفية استخدامها بصورة صحيحة وكيف يستطيع الطالب التعرف 
علــي االنحرافات الفكريــة واملغالطات املنطقية التي تنشــرها مواقع التواصل 
االجتماعــي في ظل انعــدام الرقابة علي تلك املواقع ممــا يتطلب خلق مفهوم 
جديدا للرقابة الذاتية والذي يتطلب ضرورة تدريب الطالب معرفيا علي اليات 
التفكير الناقد وكيفية التفريق بني االفكار املنحرفة املســتترة في صورة أفكارا 

منطقية واألفكار املنطقية.
  

Abstract 

The proposed study seeks to identify the threats posed by 
the social networking sites on the intellectual security of 
Saudi students through a field study that is based on the 
questionnaire   distributed to  500 hundred students include 
males and females. The questionnaire is aimed at identifying 
the students’ concept of intellectual security how they can 
deal with the social networking sites to what extent they are 
attached to these sites and whether they are able to know 
the deceptive techniques used by these sites for controlling 
their minds and threatening  their intellectual security. The 
study applies critical discourse analysis for   analyzing the 
students’ response. The study reached the findings that 
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the social networking sites poses a major threats on the 
intellectual security of the Saudi youth which largely stresses 
the importance of raising the awareness among the students 
of the potential threats of the social networking sties that use 
logical fallacies for deceiving the students and changing their 
minds and their attitudes. It is also important to draw the 
attention of the students toward the importance of knowing 
how logical fallacies could control; and manipulate their 
minds which can be achieved through  learning more about 
the tools of the critical thinking. 

الشــائعات الكاذبة وعالقتها بأمن املجتمع من وجهة 
نظر طالبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

رقم الدعم

False rumors and their relationship to 
the security of society from the point of 
view of students of Prince Sattam bin 
Abdulaziz University

10739/02/2019

أحمد حسن محارب حراحشه
ahmad hasan muhareb harahsheh

 

ملخص البحث
تهدف الدراسة إلى التعرف على مستويات انتشار الشائعات الكاذبة، ومجاالت 
اإلشــاعة األكثــر انتشــار، ومــدى تأثير اإلشــاعة فــي تغيير وجهــات النظر، 
ومســتويات الشــعور باألمن  املجتمعي وعالقته االرتباطية بالشائعات الكاذبة 

لدى طالبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.
   وسيشــمل مجتمع الدراســة طالبات اجلامعة، وسيستخدم الباحث مقياسني 
مــن إعــداده: مقياس الشــائعات الكاذبــة بأبعــاده املختلفة، ومقيــاس األمن  
املجتمعي ومجاالته. وســتجرى للمقياســني دالالت الصدق والثبات املناســبة. 
وســتتم املعاجلــات اإلحصائية للبيانات باســتخدام الرزمــة اإلحصائية للعلوم 

االجتماعية )SPSS(، وتعرض النتائج وتفّسر وفق املنهج البحثي املالئم.

  
Abstract 

The aim of the study is to identify the levels of spread of false 
rumors the most prevalent rumors the extent of the impact of 
the rumor in changing viewpoints levels of social security and 
its correlation with false rumors among students of Prince 
Sattam bin Abdulaziz University.

The study population will include the university students. 
The researcher will use two measurements: the scale of 
false rumors with its different dimensions and the scale of 
social security and its fields. The measurements will have the 
implications of honesty and consistency. Statistical analyzes 
of the data will be conducted using the Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS). The results will be presented 
and interpreted according to the appropriate research 
methodology.

أهم املشــاكل التي تواجه قطاع ريادة األعمال في اململكة 
العربية السعودية )دراسة تطبيقية على محافظة اخلرج(

رقم الدعم

The main problems facing the 
entrepreneurship sector in the Kingdom 
of Saudi Arabia (applied (An Applied 
Study on Al-Kharj Governorate

10970/02/2019

والء عبداهلل إبراهيم عمارة
walaa abdallah ibrahim omara

 
إيمان محمد إبراهيم يوسف

Eman Mohamed Ibrahim Youssef 
 

ملخص البحث
ميثــل القطــاع الريادي أهــم القطاعــات االقتصادية الداعمة جلهــود التنمية 
املســتدامة في اململكة العربية الســعودية ،ورمبا  تزايــدت أهمية هذا القطاع 
فــي الوقــت الراهن نظراً للمشــاكل التي يواجهها القطــاع النفطي في اململكة 
العربيــة الســعودية  للتقلبات التي تنتــاب هذا القطاع في الســوق العاملي في 
الوقت الراهن ، ومن هنا فقد كانت توجهات صانع القرار في اململكة تتجه نحو 
تنويــع الهيكل االقتصادية وتقليل االعتماد علــى القطاع النفطي والتركيز على 

القطاعات األخرى ومن بينها قطاع ريادة األعمال . 
 وتتمثل املشكلة البحثية : في أن الدور الذي يقوم به القطاع الريادي في دعم 
االقتصادي الوطني أقل من املســتوى املأمول ورمبا يعزى ذلك لوجود عدد من 
املشــاكل أو املعوقــات التي تعترض تنمية هذا القطــاع وحتول دون تفعيل دوره 

املأمول في دعم جهود التنمية املستدامة في اململكة العربية السعودية .
 وفيمــا يتعلــق بأهداف البحث : فإن البحث احلالــي يهدف إلى حتقيق هدف 
رئيس يتمثل في الوقوف على طبيعة الدور الذي يؤديه القطاع الريادي في دعم 
االقتصاد الوطني  السعودي ، مع رصد املشاكل التي تعترض تنمية هذا القطاع 
، ووضــع التصورات واحللــول املثلي لعالجها مبا يفعل من دور هذا القطاع في 
دعم جهود التنمية املستدامة  خاصة ما يتعلق بتنويع الهيكل االقتصادي ويدعم 

تنفيذ خطة اململكة 2030.
وفيما يتعلق مبنهجية الدراســة : فســوف تعتمد الدراســة في حتقيق أهدافها 
على املنهج االحصائي الوصفي التحليلي و التي يعتمد على نوعني من البيانات 
األول : ويتمثــل في البيانات الثانوية وســوف يركز علــى املتغيرات االقتصادية 
وغيرهــا والتــي تعكــس واقع القطاع الريــادي في  محافظة اخلــرج  في اهم 
جوانب التنمية املســتدامة  وسيمتد ليشمل الفترة الزمنية 2000-2019) وفقا 
للمتاح منها (،  أما النوع الثاني :  يتمثل في البيانات امليدانية و سيتم احلصول 

عليها من خالل استبانات سيتم تصميمها مبا يحقق أهداف الدراسة .
وفيما يتعلق مبجتمع الدراسة : فهو ميتد ليشمل القطاع الريادي في محافظة 

اخلرج  مع التركيز على أهم مكونات هذا القطاع .
وفيما يتعلق بتحديد حجم العينة :  فســوف يتم حتديده باســتخدام البرنامج 

. Sample Size Calculator اإلحصائي
وفيمــا يتعلــق بــأدوات جمــع البيانــات : فهي تتنوع بــني االســتبيان واملقابلة 
الشــخصية  واملناقشــات اجلماعة ودراســة احلالة واحلصر الشــامل لبعض 
املتغيرات االقتصادية وفيما يتعلق بالبرامج  اإلحصائية : فسوف يتم  استخدام  
برنامج  SPSS25 ، ومن املتوقع أن تسفر الدراسة احلالية عن عدد من النتائج 
الهامة التي ستدعم من دور القطاع  الريادي في  دعم جهود التنمية املستدامة 

وتنوع من الهيكل االقتصادي للمملكة  ودعم تنفيذ خطة اململكة 2030.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

Abstract 

The entrepreneurship sector represents the most important 
economic sectors which support the efforts of sustainable 
development in the Kingdom of Saudi Arabia. Perhaps the 
importance of this sector has increased at the present time 
due to the problems facing oil sector in Saudi Arabia in view of 
fluctuations in this sector in international market. That is why the 
decision makers in the Kingdom are moving towards diversifying 
the economic structure reducing dependence on the oil sector 
and focus on other sectors including the agricultural sector which 
provides the population with all their needs of vegetables, fruits, 
milk, eggs and other different products.

The research problem is represented in the role played by the 
entrepreneurship sector in supporting the national economy is less 
than the expected level and that is may be due to the existence 
of a number of problems or obstacles that stand in the way of 
development of this sector and prevent the activation of its role in 
supporting the efforts of sustainable development in Saudi Arabia.

The present research aims to achieve the main objective which 
is identifying the role played by the entrepreneurship sector in 
supporting the national economy of Saudi Arabia. Also it aims to 
monitor the problems in the development of this sector develop 
perceptions and ideal solutions to solve them in a way that 
can activate the role of this sector in supporting the efforts of 
sustainable development.

In achieving its objective the study will depend on analytical 
descriptive statistical approach which relies on two types of data 
(preliminary and secondary). The preliminary data will focus on 
economic variables that reflect the reality of the agricultural 
sector in Al-Kharj Governorate in the most important aspects of 
sustainable development and will extend to the period 2000-2019 
(As per its availability). The second type of data is represented in 
the field data which will be obtained through questionnaires that 
will be designed to achieve the objectives of the study.

The study population includes entrepreneurship sector in Al-
Kharj Governorate with focus on the most important components 
of this sector. The sample size will be determined using the 
statistical program “Sample Size Calculator” which is available 
on the following link: http://www.macorr.com/ss_calculator.htm 
with a confidence level of 95% based on the official statistics of 
the most important components of entrepreneurship sector in 
Al-Kharj Governorate. The data collection tools vary between the 
questionnaire personal interviews group discussion case study and 
comprehensive inventory of some economical variables.

The SPSS25 program will be used. The present research is 
expected to contribute to get a number of important outcomes 
that will support the decision maker in the field of development 
of entrepreneurship sector and activate its role in the field of 
sustainable development especially in Al-Kharj Governorate. Also it 
will monitor the main obstacles that may prevent the activation of 
the role of this sector with developing some strategies or making 
some policies that will ensure to activate this role leading to a 
significant diversity in the National Economy in the light of the 
Kingdom’s Vision 2030.

دور إدارة التعليــم اجلامعــي فــي تدعيم األمــن  الفكري 
للطالب باجلامعات السعودية- دراسة ميدانية

رقم الدعم

The Role university administration in 
promoting Intellectual Security among 
Students in Saudi Universities - Field Study

10992/02/2019

مجدي مليجي عبدالحكيم مليجي
magdy meligy abdelhakim meligy

 
نصر طه حسن عرفه

Nasr Taha Hassan Arafa 
 

ملخص البحث
تهدف الدراسة احلالية إلى التعرف على دور إدارة التعليم اجلامعي في تدعيم 
األمن  الفكري للطالب. ويتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته لطبيعة 
الدراســة. وســوف يعتمد الباحثان على الدراســة امليدانيــة في حتقيق هدف 
البحــث حيث يتم اســتطالع رأى عينــة من القيادات في اجلامعات الســعودية 
بشــأن مــدى إدراك الطــالب ملعني األمن  الفكــري، والصعوبــات التي تواجه 

اجلامعة في تعزيز األمن  الفكري، ودور اجلامعة في توفير بيئة آمنة فكرًيا.

  
Abstract 

This study aims to identify the role of the university 
administration in strengthening the intellectual security of 
students. The analytical descriptive approach will be used as 
it suit the nature of the study. to achieve the objective of the 
research the field study will be used to obtain perspectives 
of a sample of leaders from Saudi universities about the 
students’ understanding of intellectual security the difficulties 
facing the university in enhancing intellectual security and 
the role of the university in providing an environment that is 
intellectually secure .

رقم الدعماالنضباط الفكري وآثاره األمن ية على املجتمع

Intellectual discipline and its security 
effects on society

11133/02/2019

عمرأبوالمجد حسين قاسم محمد
Omaraboualmajd Hussain Qasem Moahmad

 

ملخص البحث
األمن  والفكر ثنائيان يشــغالن األمم واملجتمعات منذ الِقدم، نظراً الرتباطهما 
الوثيق ببعضهما، وملا لهما من نتائج واقعية سريعة الظهور على احلياة املجتمعية، 
لــذا اجته الباحث إلى النظر في قضيــة االنضباط الفكري تأصياًل لها، وبيان 
أطرها الشــرعية، ثم ثنى على ذلك بدراســة حتدد نتائج ذلك االنضباط األمن 
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يــة من حيث إنه غاية مجتمعية رئيســة، مع إيراد الوقائــع العملية الدالة على 
ذلك من حياة املجتمعات اإلسالمية، ثم خلص إلى أبرز النتائج والتوصيات.

  
Abstract 

Security and thought have been at the heart of the attention 
of nations and societies since ancient times because of their 
close association with each other and because of their realistic 
and rapid effects on community life. Therefore the researcher 
aimed to consider the issue of intellectual discipline and its 
religious legal framework. Then to investigate the outcomes 
of that security discipline as it is a major community goal 
on one hand and an explanation of the practical facts that 
indicate the life of Muslim communities on the other hand. 
The research finally concluded the most important findings 
and recommendations.

أثر التغيرات املناخية على األمن  الغذائي باململكة العربية 
السعودية: خارطة طريق استدامة الزراعة واملياه

رقم الدعم

Impact of Climate Change on Food 
Security in Saudi Arabia: A Roadmap to 
Agriculture-Water Sustainability

11185/02/2019

محمد إمداد الحق
Mohammad Imdad ul Haque

محمد رياض الدين خان
Mohammed Riyazuddin Khan

 

ملخص البحث
تعد اململكة العربية الســعودية إحدى أكثر دول العالم جفاًفا وأشــدها حرارة، 
إال أن املنطقة الشــمالية باململكة قد شــهدت على مدار العقود الســابقة تغيًرا 
واضًحــا فــي هذا النمط املناخي، حيث اجلو اللطيــف بالليل والنهار، في حني 
ســاد طقس دافئ باقي املناطق خالل فترة الليل. وتشــير النماذج املناخية إلى 
زيــادة عامــة في درجــات احلرارة في فصــل الصيف، مما يزيــد من احتمال 
الشعور بالدفء وليس البرد خالل تلك الفترة، في حني توضح درجات احلرارة 
املتوقعة باململكة زيادة تصل إلى 4 درجات مئوية، وهي الزيادة التي تعد األعلى 
في التغيرات التي تشــهدها منطقة الشــرق األوسط. وعلى صعيد آخر، تعاني 
اململكة من تدني في نسبة هطول األمطار، مع استمرار هذا الوضع في الفترة 
القادمة. ومن املتوقع أن تتســبب هذه التغيرات املناخية في انخفاض مســتوى 
إنتاجيــة احملاصيل الغذائية األساســية، ليمثل بذلك تهديــًدا، ليس فقط على 
مســتوى معيشــة العاملني بقطاع الزراعة، بل ســيكون له عواقب غير محمودة 
على األمن  الغذائي الوطني بصفة عامة. ولقد أفادت التقارير أن زيادة درجة 
احلرارة تقلل من إنتاجية احملاصيل الســعودية بنسبة تتراوح ما بني 5 – ٪25، 
خاصــة وأن أبــرز احملاصيل التي تنتجهــا اململكة هي القمح والشــعير والذرة 
الرفيعــة والدخــن والتمر واخلضــراوات واملوالح، تصل نســبة احملاصيل التي 
تعتمــد على مياه الري منها إلى 90٪، األمــر الذي ينجم عن انخفاض إنتاجية 
احملصول بنســب تتراوح ما بني املتوســطة والعالية إذا لم تتوفر املياه اجلوفية 

للري في ظل هذه التغيرات املناخية، مما يعني ارتفاع أســعار الســلع الغذائية 
وغير الغذائية نتيجة انخفاض إنتاجية احملصول، ليصبح األمن  الغذائي قضية 
هامة تؤرق متخذي القرار، ال ســيما وأن معظم الســلع الغذائية مســتوردة من 
دول أخــرى فــي ضوء عدم كفاية اإلنتاج احمللــي لالحتياجات الوطنية. وعليه، 
تعمد الدراسة احلالية إلى حصر آثار التغيرات التي طرأت على أمناط درجات 
احلــرارة وهطول األمطار على اإلنتاج الغذائي وإنتاجية احملصول واســتهالك 
امليــاه ومدى توافرها باململكة العربية الســعودية، مما يعني على رســم خارطة 

طريق للعالقة بني الزراعة واملياه باململكة، وضمان حتقيق األمن  الغذائي.
  

Abstract 

The Kingdom of Saudi Arabia is one of the driest and hot 
countries in the world. In the last some decades Kingdom 
has witnessed a lesser number of cooler days and nights 
in its northern part and a higher number of warmer nights 
throughout its territory. Climate models show an overall 
rise in summer temperatures making the incidence of warm 
summer temperatures more common and cold summer 
temperatures less common. The anticipated increase in 
temperature for the Kingdom is up to 4°C. This is headed 
for the high-end of changes in the region of Middle East. 
The Kingdom is having low precipitation and is likely to 
experience decreases in precipitation. With climate change 
yield and production of staple food crops will be lower and 
uncertain which will threaten the livelihood of farming 
population and adversely affect national food and nutrition 
security. It has been reported that the increase in temperature 
could reduce the crop yields by 5–25% in the Kingdom. 
The main agricultural crops of the Kingdom are wheat 
barley sorghum millets, dates, vegetables and citrus fruits. 
More than 90% of the harvest in the Kingdom is irrigated 
thereforemedium to high losses in crop yield is probable if the 
need for groundwater is not provided for owing to adverse 
climatic changes. Thus a significant reduction in crop yields 
and production will cause a rise in prices of food and non-
food commodities. Thereforefood security is a great matter of 
worry for policymakers. Moreover most of the food supplies in 
the Kingdom are imported as local production is insufficient 
to meet the domestic demands. Therefore we propose a 
study on quantifying the effects of changing patterns in 
temperature and precipitation on food production yield and 
water consumption and availability in the Kingdom. This will 
help in preparing a roadmap for agricultural-water nexus in 
Saudi Arabia for food and nutrition security.

النظــرة احلرفية للنصــوص وســلبياتها على األمن  
الفكري املجتمعي

رقم الدعم

The literal view of texts and their 
intellectual and societal implications

11229/02/2019

عبدالرحمن عبيد مطلق الرفدي
Abdalrahman Obed Mutlaq Alrafdy

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

ملخص البحث
للنصوص الشــرعية جوانب عديدة تساعد على الفهم الصحيح ملراد الشريعة، 
ولكن ظاهرة احلرفية كونت إشــكالية فكرية وثقافية أضرت باملســلمني قدمياً 
وحديثــاً، والبحــث هنا يعنى برصد هــذه الظاهرة في املاضــي واحلاضر من 
خالل النماذج األكثر ظهوراً، ويدرس عدداً من تلك الطروحات دراسة تأصيلية 
ومعاصرة تبني إشــكالية هذا التوجه، وانعكاساته السلبية على التكوين الفكري 
لدى املســلمني، وكذا ســلبياته التطبيقية على املجتمع. ثم يخلص من ذلك إلى 

النتاج والتوصيات في اخلامتة.
  

Abstract 

The study here is concerned with monitoring this 
phenomenon in the past and present through the most visible 
forms and studying a number of these proposals a thorough 
and contemporary study showing the problem of this trend 
And its negative impact on the intellectual composition of 
Muslims as well as its negative aspects applied to society. 
Then he concludes with the conclusion and conclusions.

رقم الدعمتعزيز األمن  الفكري لدى الشباب

Enhancing intellectual security among 
young people

11298/02/2019

عثمان خالد محمد الطاهات
othman khaled muhamed altahat

 
ماجد شتيوي دخيل القريات

majid shtiwy dkhyl alqaryat

ملخص البحث
يعالج هذا البحث موضوع األمن  الفكري عند الشباب، وطرق تعزيزه، وحمايتهم 
من االفكار املضللة التي تقودهم إلى االنحراف عن جاّدة الصواب، ويسعى إلى 
غرس القيم اإلســالمية والوطنية في نفوســهم، مما يخلــق جيال واعيا يعرف 

واجبه جتاه دينه ووطنه.
  

Abstract 

This research addresses the issue of intellectual security 
among young people ways of enhancing it protecting them 
from misguided ideas that lead them to deviate from the right 
path and seeks to inculcate Islamic and patriotic values in 
them. This creates a conscious generation that knows its duty 
towards its religion and homeland.

اخلواء الفكري وعالقته باألمن  االســري من وجهة 
نظر طلبة اجلامعة

رقم الدعم

Emotional vacuum and its relation to 
family security from the point of view of 
university students

11417/02/2019

زهيه صالح محمد زيتون
Zaheah Saleh Mohammad Zaitoun

 

ملخص البحث
ســتقوم الدراسة ببحث يهدف إلى معرفة مســتوى اخلواء الفكري لدى الطلبة 
اجلامعيني وأسبابه وأثره على األسرة واملجتمع في ضوء بعض املتغيرات ولذلك 
ســوف نقوم الباحثة ببناء أدوات الدراسة واستخراج الصدق والثبات وحتليلها 
إحصائيــا للحصول علــى النتيجة وســتقوم الباحثة مبناقشــة النتائج ومن ثم 

اخلروج مبجموعة من التوصيات قابلة للتطبيق.

  
Abstract 

The study will investigate the level of intellectual emptiness 
of university students and its causes and impact on the family 
and society in the light of some variables. Therefore the 
researcher will build the tools of study and extract honesty 
and consistency and analyze them statistically to get the 
result The researcher will discuss the findings in the light of a 
set of recommendations.

مقتــرح لتفعيل دور القيم األخالقيــة لتحقيق األمن 
الفكــري لطالب املرحلة املتوســطة باململكة العربية 

السعودية »محافظة اخلرج أمنوذجاً«
رقم الدعم

Activating the Role of Moral Values to 
Achieve Intellectual Security for Middle 
School Students in Saudi Arabia، “Al-
Kharj Province Model”

9585/02/2019

سامي عبدالحميد محمد عيسى
Sami Abdelhamid Mohamed issa

 
أحمد علي علي لقم

Ahmed Ali Ali Loukam
 

ملخص البحث
يهدف البحث احلالي إلى تفعيل دور القيم األخالقية في حتقيق األمن الفكري 
لــدى الطــالب باعتبارهم احملرك األســاس لعجلة التنمية داخــل املجتمعات، 
وتكتسب القيم أهميتها في أنها حتمي الشباب من األفكار املنحرفة التي تنتشر 

حاليا وتُعتبر مدخاًل لتدمير املجتمع.
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ويتــم خــالل البحــث تقدمي مقتــرح لتنمية القيــم األخالقية لطــالب املرحلة 
املتوسطة أماًل في الوصول »لألمن الفكري«، حيث متثل مرحلة التعليم األساس 
حلقــة الوصل بني مرحلــة الطفولة وعدم اإلدراك واملرحلــة الثانوية التي يبدأ 
التعــرف فيها على املســتجدات احلديثــة والتقنية، مما يخلــق الفرصة لتأثير 

العوامل اخلارجية على الفرد.
ويُســتخدم لتحقيق ذلك أداتني هما: »قائمــة القيم األخالقية الالزمة للطالب 
خــالل املرحلة املتوســطة«، »التصور املقتــرح لتفعيل القيــم األخالقية وصوالً 
لألمــن الفكــري لطالب املرحلة املتوســطة«، وســيتم تطبيق أســلوب »دلفاي« 

بجوالته املتعددة على »التصور املقترح«.
   ويتبع البحث املنهج الوصفي لعرض الدراســات املرتبطة والســابقة وتطبيق 
االستبانات وحتليلها للحصول على النتائج وصياغة التوصيات، ويتوقع الباحث 
الوصــول إلــى مقترح متكامــل لتحقيق األمن الفكــري للطــالب بتنمية القيم 

األخالقية لديهم. 

  
Abstract 

The current research aims to activate the role of moral values 
in achieving intellectual security of the students as the main 
engine to the wheel of development within the communities 
and values are gaining importance in that it protects the 
youth from deviant ideas which are currently deployed and is 
considered a gateway to the destruction of society.

This is through research to submit a proposal for the 
development of the moral values of middle school students in 
the hope of reaching “intellectual security” which represents 
the basic education stage of the link between childhood and 
lack of awareness of the secondary phase which begins to 
identify where the modern technical developments which 
creates the opportunity for the impact of external factors on 
the individual.

It is used to achieve this two tools: “List necessary for student’s 
moral values during the middle stage” “perception proposed to 
activate the moral values and the way of intellectual security 
for middle school students” will approach “Delphi” multiple 
tour of duty on the “proposed visualization application.”

The research follows a descriptive approach to display 
associated with the previous and the application of 
questionnaires and analyzing studies to get the results and 
formulate recommendations and is expected researcher access 
to an integrated proposal to achieve intellectual security to the 
students the development of moral values they have.

أثر متكني املرأة السعودية العاملة واملرونة الوظيفية 
فــي تقييــم أدائهــا في ضوء رؤيــة اململكــة العربية 

السعودية 2030 )دراسة ميدانية(
رقم الدعم

The Impact of Empowering Working 
Saudi Women and Functional Flexibility in 
Assessing Their Performance in perspective 
of Saudi Arabia 2030 Vision (Field Study)

10110/02/2019

خالد أحمد عبدالعال إبراهيم
Khaled Ahmed AbdelAal Ibrahim

سالمه عقيل سالمه المحسن
  Salameh Aqeel Salameh Almouhsin 

 

ملخص البحث
تُعــد قضية متكني املرأة ومدى مشــاركتها في احليــاة االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية باملجتمع السعودي مشكلة بحثية تستحق الدراسة، ذلك ملا للمجتمع 
السعودي من سيسيولوجيا خاصة،  وأن قضية التمكني للمرأة تزداد بشكل واضح 
فــي ظــل بعض املجتمعات التــي حتصر دور املرأة في اإلجناب، وإدارة  شــؤون 
املنزل.   ويهدف البحث احلالي إلى  معرفة أثر متكني املرأة الســعودية العاملة 
واملرونة الوظيفية في تقييم أدائها في ضوء رؤية املمكلة العربية السعودية 2030 
مــن أجل خدمــة وتنمية مجتمعها. ومن أجل حتقيق هذه األهداف سيســتخدم 
الباحثون املنهج املســحي االجتماعي الذي يتم عن طريقه دراسة الظاهرة كميا 
وكيفيا، وذلك بتحليل الظاهرة وكشــف العالقات بني أبعادها املختلفة، وســيتم 
اختيار عينة الدراســة بالطريقة العشــوائية العنقودية. وســيقوم الباحثون ببناء 
أدوات الدراسة املتمثلة مبقياس متكني املرأة والذي سيشمل ابعاد الهمة والقوة 
وااللتــزام والثقافة ،  ومقياس املرونة الوظيفية ومقياس تقييم األداء . وســيتم 

تطبيق األدوات على عينة الدراسة وحتليل النتائج ومناقشتها.
  

Abstract 

The issue of women’s empowerment and their participation in 
the economic social and political life of the Saudi society is a 
research problem worth study. This is because the Saudi society 
has special sociology and the issue of empowering women 
is clearly increasing in some societies that limit the role of 
women in procreation and housekeeping. The current research 
aims to identify the impact of Saudi women’s empowerment 
and functional flexibility in evaluating their performance in 
perspective of Saudi Arabia 2030 Vision to serve and develop 
their society. In order to achieve these goals the researchers 
will use the social survey method which can be done by 
studying the phenomenon quantitatively and quantitatively 
by analyzing the phenomenon and revealing the relations 
between its different dimensions.  The sample of the study will 
be chosen in a cluster randomized manner. The researchers 
will design the study tools of the women’s empowerment scale 
which will include dimensions of activity strength commitment 
and culture functional flexibility scale and performance 
evaluation scale. The tools will be applied to the study sample 
and the results will be analyzed and discussed.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

أثــر الصراع القيمي في تهديــد األمن الفكري لدى 
الشباب في األسرة السعودية

رقم الدعم

The impact of the value struggle on 
intellectual security threat among youth 
in the Saudi family

10126/02/2019

سالمه عقيل سالمه المحسن
Salama Aqeel Salama Almehsin

خالد احمد عبد العال ابراهيم
  Khaled Ahmed AbdelAal Ibrahim 

 

ملخص البحث
تهدف هذه الدراســة إلى الكشــف عــن أثر الصراع القيمي فــي تهديد األمن 
الفكري لدى الشــباب في األسرة السعودية ، ولتحقيق أهداف الدراسة سيقوم 
الباحثــون ببنــاء مقياس  للصراع القيمي يعتمد علــى مجموعة من االبعاد هي 
) العوامــل االجتماعيــة،  والعوامل الثقافية والفكريــة و العوامل االقتصادية و 
العامل السياسي(  ، وسيقوم الباحثون ببناء مقياس لألمن الفكري يعتمد على 
مجموعــة من االبعاد وهي )بعــد العمل التطوعي وبعد الوحــدة الوطنية وبعد  
ثقافــة املواطنة و بعــد مواجهة التطرف وبعد  الوعــي االنتخابي وبعد ظاهرة 
حمل الســالح ( وسيقوم الباحثون بعرض املقاييس على مجموعة من احملّكمني 
من ذوي االختصاص ، وسيقوم الباحثون بتحديد مجتمع الدراسة وهو الشباب 
الســعودي مــن ميثلون االعمار من )18-24( ســنة . وتطبيق أدوات الدراســة 

عليهم. واستخراج النتائج وتفسيرها.
  

Abstract 

This study aims to reveal the impact of the value struggle on 
intellectual security threat among youth in the Saudi family. 
In order to achieve the objectives of the study the researchers 
will design value conflict scale which is based on a range of 
dimensions (social cultural intellectual economic and political 
factors) The researchers will build a measure of intellectual 
security based on a set of dimensions namely: (volunteering 
work dimension national unity dimension culture of citizenship 
dimension and confrontation of extremism dimension election 
awareness dimension and phenomenon of carrying weapons 
dimension).  The researchers will present the scales to a 
group of professional .The researchers will identify the study 
population which is the Saudi youth who represent the ages of 
18-24 years and the application of the study tools on them and 
the extraction and interpretation of the results

التعصــب الرياضي وخطورته علــى الفرد واملجتمع 
دراسة حالة املالعب السعودية

رقم الدعم

Sports intolerance and its danger to the 
individual and society Study of Saudi 
stadiums

10941/02/2019

علي منصور عثمان حبيب
  ALY MANSOUR OSMAN HABIB

 

ملخص البحث
التعصب الرياضي وخطورته على الفرد واملجتمع

دراسة حالة املالعب السعودية   
حتظــى الرياضــة فــي العصــر احلاضــر باهتمام بالــغ لدي جميع الشــعوب 
واملجتمعــات، وال يقتصر االهتمام بالنشــاط الرياضي على فئة دون أخرى من 
فئات املجتمع، ومع التغير امللحوظ في ســلوكيات األفراد واجلماعات والتطور 
املتسارع في وسائل اإلعالم علقت بالرياضة بعض الظواهر السلبية،  ومن أبرز 
تلــك الظواهر )التعصــب الرياضي(، حيث يعد التعصــب الرياضي من أخطر 
الظواهــر الســلبية التي تعصف باملنظومة الرياضية وتهدد النشــاط الرياضي 
بأسره، وذلك ملا ينطوي عليه هذا التعصب من آثار وخيمة تلحق الضرر واألذى 
بكل املشــاركني في النشــاط الرياضي من العبني وإداريني ومشجعني، بل رمبا 
ميتد هذا األثر الســيء إلى خارج املنشأة الرياضية محدثا الكثير من التخريب 

والتدمير في املمتلكات العامة واخلاصة.
وتعاني مالعب اململكة العربية السعودية كغيرها من املالعب من حاالت الشغب 

الرياضي الناجت عن التعصب الرياضي.
األمــر الــذي يفرض على الباحثني واملتخصصني ضرورة دراســة املشــكلة من 
جميــع جوانبها بغية وضع احللول الوقائية لهــا، وكذلك معاجلة اآلثار الناجتة 

عن هذه الظاهرة اخلطيرة. 
  

Abstract 

The sport of the present age is of great interest to all peoples 
and societies. Sports activity is not confined to any other group 
of society. With the noticeable change in the behavior of 
individuals and groups and the rapid development of the media 
sport has been suspended by some negative phenomena )
Where sports intolerance is one of the most serious negative 
phenomena that affect the sports system and threaten the 
sport activity as a whole because of the implication of this 
intolerance of the effects of severe damage and harm to all 
participants in the activity of sports players and administrators 
and fans and may extend this effect Bad outside the sports 
establishment causing a lot of vandalism and destruction in 
public and private property.

Which requires researchers and specialists to study the problem 
in all its aspects in order to develop preventive solutions as 
well as to address the consequences of this phenomenon is 
dangerous. 
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الــدور التربوي لألســرة فــي تعزيز قيــم االعتدال 
الفكري لدى أفرادها مــن وجهة نظر خبراء التربية 

بجامعات اململكة العربية السعودية.
رقم الدعم

The educational role of the family in 
promoting the values of intellectual 
moderation among its members from 
the viewpoint of education experts in the 
universities of the Kingdom of Saudi Arabia

10972/02/2019

خالد مطر سمير السهلي
Khalid Matar Sameer Alshli

 
هدي مطر الهذلي

  Huda Mutter Ali Alhothali 
 

ملخص البحث
تعد األســرة واحدة من أهم املؤسســات واحملاضن التربوية التي متكن املجتمع 
مــن حتقيق أهدافه املنشــودة ، وترجمــة قيمه ومبادئه إلــى واقع ملموس بني 
أفــراده ، كما أن لها  دور مهماً وحيوياً في ضبط ســلوكيات األفراد وأفكارهم 

التي تنعكس بدورها على قوة املجتمع  ومتاسكه .
 فالتركيز على الدور التربوي لألسرة هو الطريق األجنع  لصد األفكار املتطرفة 
والتي بدأت آثارها السلبية تظهر في املجتمعات العربية ؛ حيث أضحى أسلوب 
التخريــب واإلقصاء وســيلة اإلصالح لدى البعض في مفارقــة عجيبة ال يكاد 

يصدقها عقل وال يقبلها منطق.
وال شــك أنــه ال ميكن أن يتحقق األمن احملســوس ملجتمع مــا دون وجود وعي 
فكري يســتظل أفراده بظالله ويكون سبباً رئيسياً حللول األمن  مبعناه الشامل 

واملتكامل. )الشدي ،1425هـ، ص:15(
ولــذا فإن الســبيل األمثل لتعزيز قيم االعتدال الفكري في ممارســات األفراد 
ال يســتقيم إال من خالل االســتثمار األمثل بغرس القيم اإلســالمية في نفوس 
النشء وتنميتها لتثمر فكراً معتدالً يشــمل القيم اإلسالمية التي جاء بها الدين 

اإلسالمي احلنيف.
وال ميكــن أن يتحقــق ذلــك إال باالســتفادة القصوى من الــدور التربوي الذي 
ميكــن أن تقدمه األســرة، ومزاياه وتأثيراته في وقاية املجتمع من الســلوكيات 
املنحرفــة بشــكل عام ومن بــذوره الفكرية بشــكل خاص؛ حيث أن مســؤولية 
مواجهة السلوكيات املنحرفة ال تقع على عاتق أجهزة األمن فقط ، وإمنا تتعدى 
مســؤولياتها إلى جميع مؤسســات املجتمع ومن أهمها األسرة وذلك من خالل 
إســهامها في غرس القيم الروحية واألخالقية للفكر اإلســالمي الصحيح مبا 

يتضمنه من وسطية و تسامح واعتدال.
وتعــد األســرة واحدة من أهم الركائز التي يعتمــد عليها املجتمع في احملافظة 
على قيم االعتدال الفكري املنبثقة من تعاليم ديننا اإلسالمي؛ من خالل غرس 
وتنميــة تلكم القيم األصيلة ، والعمل على تربية واعية متكاملة ومعتدلة ألفراد 

املجتمع .
ونظــراً ألهمية الدور التربوي  الذي تقوم به األســرة في تعزيز األمن  الفكري  
وقائياً وإمنائياً  فإن الدراسة احلالية ستسعى إلى التعرف على : الدور التربوي 
لألسرة في تعزيز قيم االعتدال الفكري لدى أفرادها ،وذلك من خالل: معرفة 
واقع الدور التربوي لألســرة  في تعزيز قيم االعتدال الفكري، وبيان الوســائل 
الداعمــة لتعزيز ذلك الــدور ، وحتديد املعوقات التي تعرقل قيامها بهذا الدور 

من وجهة نظر خبراء التربية باجلامعات في اململكة العربية الســعودية، وصوالً 
لتقدمي حلول مقترحة لتفعيل األدوار التربوية لألســرة في تعزيز قيم االعتدال 

الفكري لدى أفرادها.
ولتحقيــق أهداف الدراســة واإلجابة عن أســئلتها سيســتخدم الباحث املنهج 
الوصفــي التحليلــي الــذي يُعتبر مــن أكثر املناهــج البحثية مالئمًة للدراســة 
احلاليــة، العتمــاده على وصف الواقــع احلقيقي للظاهرة املدروســة، ومن ثم 
حتليل النتائج وبناء االســتنتاجات في ضوء الواقع احلالي، وســيتم اســتخدام 
هذا املنهج في هذه الدراسة للتعرف على الدور التربوي لألسرة في تعزيز قيم 
االعتــدال الفكري لدى أفرادها من وجهة نظر خبراء التربية بجامعات اململكة 

العربية السعودية. 
  

Abstract 

The family is one of the most important institutions and 
educational incubators that enable the society to achieve its 
desired goals and translate its values and principles into reality 
among its members. It also has an important and vital role 
in controlling individuals’ behavior and ideas which in turn 
reflects the strength and cohesion of society.

Focusing on the educational role of the family is the most 
effective way to repel extremist ideas whose negative effects 
have begun to appear in Arab societies. The method of 
vandalism and exclusion has become a means of reform for 
some in a strange paradox that is almost unbelievable and 
unreasonable.

There can be no doubt that the tangible security of a society 
can not be achieved without the existence of an intellectual 
awareness whose members will be overshadowed and that will 
be a major cause of security solutions in its comprehensive and 
integrated sense. (Shadi 1425p. 15)

Therefore the best way to promote the values of intellectual 
moderation in the practices of individuals is only true through 
the optimal investment to instill Islamic values in the minds 
of young people and develop them to produce a moderate 
thought that includes the Islamic values that came from the 
Islamic religion.

This can only be achieved by making the best use of the 
educational role that the family can offer and its advantages 
and effects in protecting the society from deviant behaviors 
in general and from its intellectual roots in particular. The 
responsibility to confront deviant behaviors lies not only with 
the security services To all the institutions of society and the 
most important of which is the family through its contribution 
to inculcating the spiritual and moral values of the true Islamic 
thought including its moderation tolerance and moderation.

     The family is one of the most important pillars on which 
the society depends on preserving the values of intellectual 
moderation emanating from the teachings of our Islamic 
religion through the implantation and development of these 
values and the work on a conscious and integrated education 
for the members of society.

    In view of the importance of the educational role of the 

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

family in promoting intellectual security preventive and 
developmental the current study will seek to identify: the 
educational role of the family in promoting the values of 
intellectual moderation among its members by: knowing the 
reality of the educational role of the family in promoting the 
values of intellectual moderation And to identify the obstacles 
that hinder the implementation of this role from the point of 
view of education experts in universities in Saudi Arabia in 
order to provide solutions proposed to activate the educational 
role of the family in promoting the values of intellectual 
moderation among its members.

    In order to achieve the objectives of the study and answer 
its questions the researcher will use the analytical descriptive 
method which is one of the most appropriate research 
methods for the present study to be based on describing the 
real reality of the phenomenon studied and then to analyze the 
results and build conclusions in light of the current reality. P. 
113) on the study of reality

Or the phenomenon as it is and is concerned as an accurate 
description and expressed in quantitative expression or 
quantitative expression and will be used in this study to study 
the educational role of the family in promoting the values of 
intellectual moderation among its members from the point of 
view of education experts in the universities of Saudi Arabia.

زيــادة الوعي بالــوزن الزائد بني الســعوديني باســتخدام 
شــبكات التواصل االجتماعي املختلفة مثل ســناب شــات 
وتويتر: القضية تدرس على مستشفى جامعة األمير سطام

رقم الدعم

Increasing the Awareness of Overweight 
among Saudi People Using Different 
Social Media Networks Such as Twitter 
Snapchat: A Case of PSAU Clinic

11356/02/2019

أنس عبدالستار محمد سالمه
Anas Abdelsatar Mohammad Salameh

 
أنيسلي علي حبيب حبيب علي

  Anisali Ali Habib Habib Ali
 

ملخص البحث
في الوقت احلاضر، تلعب وســائل اإلعالم االجتماعية دوراً رئيســًا في إيصال 
املعلومات إلى االشــخاص فــي جميع أنحاء العالم والقيام بشــكل واضح بدور 
حيــوي في زيادة التفاعل والوعي بطريقــة حيوية. في الوقت احلاضر، اختفى 
الوعي عن األمراض باستخدام أساليب جديدة مثل استخدام وسائل مثل تويتر، 
ســناب شات، أو حتى فيس بوك. مواقع الشــبكات االجتماعية مثل هذه لعبت 
دورا مهمــا فــي تغيير مفاهيم إيصــال املعلومات، فهي تلعــب دوًرا متفوًقا في 
هذا املجال. ســوف يقوم هذا البحث بتشخيص العوامل الرئيسية املهمة والتي 
ميكن أن تزيد الوعي بني السعوديني جتاه األمراض وكيفية حلها، ونظرا لندرة 

الدراســات التي أجريــت في هذا املجال، نتيجة لذلك، ســوف يلقي ويســلط 
الباحثون الضوء نحو هذه املسألة.  

Abstract 

Social media play a key role in communicating information 
to people around the world and clearly playing a vital role in 
increasing interaction and awareness. At present awareness of 
diseases has disappeared with new methods. Social networking 
sites like Twitter Snapchat and Facebook to change the roles 
the meanings of information delivery it playing a superior in 
that scope. This research will investigate the main factors that 
can increase awareness among Saudis toward diseases and 
how to solve it scarce studies held in this field because of that 
the researchers will shed light more about this issue.

أثر الرفاهية النفسية على الفاعلية الذاتية والتفكير 
اإليجابي لدى طلبة جامعة سطام بن عبد العزيز

رقم الدعم

the effect of psychological well-being 
on self efficacy and positive thinking for 
prince sattam university student

11259/02/2019

مها احمد حسين الخطيب
Maha Ahmed Hussien Alkhatib

 
أميرة محمد الجيزاني

Amira mohammad algizani
 

ملخص البحث
تهدف الدراســة إلى التعرف على أثر الرفاهية النفســية بأبعادها السته )تقبل 
الذات - االســتقاللية - العالقات  اإليجابية مع االخرين - النمو الشــخصي 
- التمكــن مــن البيئة - الهدف مــن احلياة( على التفكيــر اإليجابي والفاعلية 
الذاتيــة لــدى طلبة جامعة األمير ســطام وفق عدة متغيــرات دميغرافية وهي 
)اجلنس )ذكور - اناث( ، التخصص )إنسانية - تطبيقية (، املستوى االكادميي 
)بكالوريوس - دراســات عليا (، سيتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة الطبقية 
العشوائية بحيث متثل العينة 3/1 عدد طلبة اجلامعة املسجلني للعام اجلامعي 
1440-1441هـ ، ســيتم تطبيــق مقياس الرفاهية النفســية ومقياس الفاعلية 
الذاتية الذي ســيتم بناءهما ألغراض الدراســة ،كما ســيتم استخدام مقياس 
التفكيــر اإليجابــي املقنن للبيئة الســعودية ،ســيم اســتخدام املنهــج الوصفي 
التحليلي ومن ثم حتليل نتائج العينة باستخدام معادالت كودر ريتشاردسون 20 
وكودر ريتشاردسون 21 ،واستخدام حتليل ANOVA وMANOVA للتوصل إلى 

طبيعة العالقة بني املتغيرات في الدراسة. 
  

Abstract 

The aim of the study is to identify the impact of psychological 
well-being in its six dimensions (self- acceptance, 
independence, positive relationships with others personal 
growth empowerment of the environment life goal) positive 
thinking and self-efficacy  among the students of Prince 
Sattam University The study sample will be chosen in a random 
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stratified manner. The sample will represent 1/3 the number of 
university students enrolled for the academic year 1440-1441. 
The measure of psychological well-being and the self-efficacy 
measure to be constructed for the study purposes will be 
applied. A positive measure of positive thinking will be used for 
the Saudi environment. The analytical descriptive method will 
be used. The results of the sample will then be analyzed using 
the equations of Kuder Richardson 20 and Kuder Richardson 21 
and the use of ANOVA and MANOVA analysis to determine the 
nature of the relationship Among variables in the study.

استراتيجية مقترحة لتحويل اجلامعات السعودية إلى 
جامعات ريادية في ضوء خبرات بعض الدول املتقدمة

رقم الدعم

A strategy proposes to transform the 
Saudi Arabia universities into pioneer 
universities in light of some developing 
countries experiences

11256/02/2019

سحر حسني أحمد السيد نايل
Sahar Hosni Ahmedelsayed Nayel

 

ملخص البحث
يســتهدف البحــث احلالــي وضــع اســتراتيجية مقترحة لتحويــل اجلامعات 
الســعودية إلــى جامعات ريادية فــي ضوء خبرات بعض الــدول املتقدمة، من 
خالل عرض إطار مفاهيمي لريادة األعمال واجلامعات الريادية، وعرض ألهم 
اخلبرات لبعض الــدول املتقدمة في مجال اجلامعات الريادية، والوقوف على 
واقع التعليم لريادة األعمال باجلامعات السعودية، ولتحقيق هذا الهدف سوف 
يعتمد البحــث على املنهج املقارن مبدخله الوصفي التحليلي ملالءمته ألهداف 
البحث وطبيعته، كما سيســتخدم البحث االستبانة التي ستطبق على عينة من 
أعضــاء هيئة التدريــس والقيادات باجلامعات الســعودية، وذلك للوصول إلى 

استراتيجية مقترحة لتحويل اجلامعات السعودية إلى جامعات ريادية. 
  

Abstract 

This research proposes a strategy to transform the Saudi 
Arabia universities into pioneer universities in light of some 
developing countries experiences through   introducing a 
conceptual frame of the very modern affairs and the pioneer 
universities as well as introduce some of the most important 
experiences of some developing countries and also expose 
the education reality in the domain of the pioneer affairs 
in the Saudi Universities. In order to achieve this goal this 
research will depend upon the comparative curriculum 
with its analytical descriptive method that suits both of 
the research aim and nature. This research also will use the 
questionnaire which will be applied to a sample that includes 
members of the teaching assembly and some leaders in the 
Saudi universities aiming at formulate a strategy proposed 
to higher the rank of the Saudi universities universally and 
transform them into pioneer ones.

األحكام الفقهية املتعلقة بالعمالت الرقمية )دراســة 
فقهية مقارنة(

رقم الدعم

The rulings of the jurist concerning the 
digital currency study of the juristic 
comparison

11218/02/2019

نجالء إبراهيم بركات عبدالمجيد
najlaa Ibrhaim Barakat abdalmaged

 

ملخص البحث
انتشــر التعامل بالعمــالت الرقمية في كثير من دول العالــم ،وهي من النوازل 
احلادثة التي يســأل عنها كثير مــن الناس ،وهى عمالت ليس لها وجود مادى، 
يتم تداولها في اإلنترنت فقط ،وتوليدها من خالل برامج خاصة في احلاســب 
اآللــي ،وال يــزال غالبية األفــراد غير ملمني بخصائص ومزايــا ومخاطر هذه 
العمــالت ،ولذا فقد هدف البحث لبيان حقيقة العمــالت الرقمية ، وأنواعها، 
وخصائصها، واألحكام الفقهية املتعلقة بها من جريان علة الثمنية على العمالت 
الرقميــة، وحكــم إصدار النقــود بدون إذن احلاكــم ، وجريــان الربا في هذه 
العمــالت ،وحكــم املضاربة بها ، وحكم إخراج الزكاة على هذه العمالت ،وحكم 

التعدين في العمالت الرقمية ، وحكم التجارة بأدوات التعدين . 
  

Abstract 

Dealing with digital currencies has spread. It is one of the most 
common calamities that many people ask about. They are 
currencies that have no physical presence. They are traded only 
in the Internet and are generated through special programs in 
computers. Most people are still unaware of the characteristics 
And the advantages and risks of these currencies and therefore 
the purpose of the research to show the reality of digital 
currencies types and characteristics and jurisprudential 
provisions related to the flow of expensive currency on digital 
currencies and the issuance of money without the permission 
of the ruler and run Rba in these currencies and the rule of 
speculation On these currencies the rule of infringement in 
digital currencies and the rule of trade in mining tools.

رقم الدعماالصطالحية كحاجز لتعلم اللغة

Idiomaticity as a Language Learning Barrier9439/02/2019

عبداهلل الخير محمد عمر
abdalla Elkheir mohammed omar

 

ملخص البحث
يســتقصى هــذا البحث مدى تأثيــر »االصطالحية« على تعلــم اللغة و إلى أي 
مــدى ميكن أن تكون  عائقا لتعلم اللغة. كما يقتفى أثر »االصطالحية« في لغة 
املتعلمني من خالل دراسة املشاكل التي تواجه طالب تخصص اللغة اإلجنليزية 
بجامعة ســلمان بن عبدالعزيز-فرع األفالج في مواجه العبارات االصطالحية 

االجنليزية.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

   ويهــدف البحــث إلى توفيــر وصفا حتليليــا للخصائص النحويــة والداللية 
للتعابير االصطالحية اإلجنليزية.

  يقــدم اإلطــار النظــري لهــذا البحث وصفــا للخصائــص العامــة للتعابير 
االصطالحية اإلجنليزية ، كما يبني عالقة »االصطالحية« بالنظرية اللغوية.

 يتبنى هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي . ســوف يتم اختيار عينة عشوائية 
متثل الطالب الســعوديني في تخصص اللغة اإلجنليزية. و ستتلقى هذه العينة 
املختارة تدريســا رســميا عن »االصطالحية« . وســيتم تصميم مادة دراســية 
تتناســب مع الغرض املســتهدف. بحلول نهاية فترة التدريس سوف تعطى هذه 
العينــة من الطالب اختبارا يحتوي على قائمة من األســئلة التي يتعني اإلجابة 
عليها. وســيتم حتليل اإلجابات إحصائيا. وســيتم حتليــل البيانات الكمية من 

. ) SPSS( خالل برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

  يتوقع أن توفر نتائج هذا البحث معلومات مفيدة لبعض الفئات املشــاركة في 
عمليــة تعلم اللغة مثل األســاتذة والباحثني و مصممــي املناهج  و غيرهم. كما 

ميكن أن تساهم في توفير املعلومات للباحثني املستقبليني . 
  

Abstract 

This research  investigates the impact of idiomaticity on 
language learning and the extent to which it can be a

Language learning barrier. It traces idiomaticity in learners’ 
language by investigating the problems that face Saudi English 
language majors when they encounter idiomatic expressions.      

The research aims at providing an analytical description of 
the syntactic and semantic properties of the English idiomatic 
expressions.

The theoretical framework of this research provides a 
description of the general characteristics of the English idioms 
and shows relevance of idiomaticity to linguistic theory.                                                       

The research will adopt the Descriptive Analytic Method. 
Saudi students majoring in English language will randomly be 
selected. The selected sample will receive a formal instruction 
on idiomaticity. An appropriate material will be designed to 
fit the target purpose. By the end of the instruction period 
this sample of students willbe given a test containing a list 
of questions to be answered. The answers will be statistically 
analyzed.The quantitative data will be  analyzed through the

Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS). 

The findings of this research are expected to provide useful 
information to certain groups involved in the language 
learning process such as teachers, scholars, syllabus designers, 
publishers etc. Findings could provide future researchers with 
baseline information.

قيــاس القيمة العادلة في اململكة العربية الســعودية 
وتأثيرها املتوقع: تركيز خاص على قطاع التأمني

رقم الدعم

Fair Value Measurement in Saudi Arabia 
and its Expected Impact: A Special Focus 
on the Insurance Sector
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ملخص البحث
هنــاك نقــاش دائر فــي العالم فيما يتعلــق بتثمني وقياس األصــول بالتكلفة 
التاريخيــة أو القيمة العادلة. وقد أوضح املعيــار رقم 13 من املعايير الدولية 
إلعداد التقارير املالية )IFRS( طريقة احملاســبة عــن القيمة العادلة، والذي 

ينص على إطار واحد لقياس القيمة العادلة واإلفصاح عنها.

إن تبني محاســبة القيمة العادلة لألصول الثابتة امللموسة وغير امللموسة في 
جميع الشركات في اململكة العربية السعودية والتي وردت في معايير احملاسبة 
الدوليــة رقــم 16 و 38 و 40 واملعيــار رقــم 13 من املعاييــر الدولية إلعداد 
التقارير املالية هي قيد النظر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني 
 ،)CMA( ومؤسســة النقد العربي الســعودية وهيئة السوق املالية ،)SOCPA(
ولكن مؤسسة النقد العربي طلبت من قطاعي املصارف والتأمني إتباع املعايير 

الدولية إلعداد التقارير املالية.

وهناك دراسات تشرح أهمية إتباع طريقة القيمة العادلة على طريقة التكلفة 
التاريخية في تثمني األصول والتي أجريت في عدد من البلدان ، مثل اململكة 
املتحــدة، ماليزيا، األردن، نيجيريا، وغيرها، ولكــن هذا املجال يبدو أنه غير 

مستكشف في اململكة العربية السعودية.

وعــالوة على ذلك، فإن املؤسســات والهيئــات املهنية، مثل الهيئة الســعودية 
للمحاســبني القانونيني وهيئة ســوق املال ومؤسســة النقد العربي السعودي 
تعمل على مراجعة السياسات الرامية إلى تبني معايير التقارير املالية الدولية 

في اململكة حيث تلعب طريقة القيمة العادلة دورا هاما فيها.

لذلــك تهدف هــذه الدراســة إلى دراســة التأثيــر املتوقع حملاســبة القيمة 
العادلــة علــى البيانات املالية للشــركة فــي قطاع التأمني باســتخدام منوذج 
حتليل البيانات لقياس كفاءة طريقتي احملاســبة، أي طريقة محاسبة التكلفة 
التاريخية وطريقة محاسبة القيمة العادلة. إن استخدام طريقة القيمة العادلة 
فــي قطاع التأمني فــي اململكة قد يكون وضعه مختلف عن نظرائه في الدول 

األخرى من دول الشرق األوسط.

وعلى الرغم من أن هناك بعض السياســات التي قد تعترض اعتماد محاسبة 
القيمة العادلة من قبل الشــركات، و مبــا أن املعايير الدولية إلعداد التقارير 
املالية أكثر شــموال مقارنة باملعايير الســعودية، فمن املتوقع أن اعتمادها قد 

يعزز مستوى إعداد التقارير املالية في اململكة العربية السعودية.
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Abstract 

There is an ongoing debate in the world regarding valuing the 
assets at their historical cost or at the fair value measurement. 
The fair value measurement has been explained under 
Standard 13 of International Financial Reporting Standards 
(IFRS) which provides a single framework for measuring fair 
value and its disclosures. The adoption of fair value accounting 
in all the companies for plant property equipment and 
investment property and intangible assets as per IAS 16, IAS 
38, IAS 40 and IFRS 13 in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) 
is under consideration by Saudi Organization for Certified 
Public Accountants (SOCPA) Saudi Arabian Monetary 
Authority (SAMA) and Capital Market Authority (CMA), but 
allowed in banking and insurance sectors. The Saudi Arabian 
companies might achieve several benefits in adopting 
the IFRS framework and also revaluing the assets, such as 
land, building, plant, equipment, marketable securities etc. 
according to fair value measurement. Hence the current study 
assesses the expected effect of fair value measurement on 
the companies’ financial statements in the insurance sector. 
The Data Envelopment Analysis will be used to measure the 
efficiency of two methods of accounting i.e. the historical cost 
accounting method and the fair value accounting method. 
Even though there are policy issues that might hinder the 
adoption of fair value accounting by the companies but since 
IFRS is more comprehensive compared to Saudi standards 
it is expected that the adoption may enhance the reporting 
standards in KSA.

املعتقــدات الالعقالنية واســتراتيجيات التحكم في 
الفكــر كمنبئات بالضغوط النفســية لــدى عينة من 

طالبات رياض األطفال بجامعة األمير سطام
رقم الدعم

Irrational beliefs and thought control 
strategies as Predictors of Psychological 
Stress in a Sample of Kindergarten Students 
at Prince Sattam University.
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ملخص البحث
 Psychological تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بني الضغوط النفسية
distress  وكل مــن املعتقــدات الالعقالنيــة Irrational beliefs  ، واســتراتيجيات 

التحكم في الفكر Thought control strategies ،  وســتتكون عينة الدراســة من 
)250( طالبة بكلية التربية بقسم رياض األطفال بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز، 
فرع وادى الدواســر ،  وســيعتمد الباحثة علــى املقاييس التاليــة : مقياس الضغوط 
 Cohen، S.، Kamarck، T.،(إعداد )Perceived stress scale (PSS النفسية املدركة

Memelstein،R &.،1983(  ) ترجمــة الباحثة ( ، ومقيــاس املعتقدات الالعقالنية 
Irrational  Beliefs Scale  ) إعــداد Koopman et al ( ترجمــة  وتقنني الباحثة، 

 Thought )1994 ،Wells & Davies( ومقيــاس اســتراتيجيات  التحكم في الفكــر
Control Strategies( ) تعريب اخلولى،2008، 2014( ، وستســتخدم الباحثة عدداً 

من األســاليب اإلحصائية مثــل معامل االرتباط ، وحتليل االنحــدار املتعدد ، وحتليل 
املســار. ، وستحاول هذه الدراسة الكشــف عن إمكانية التنبؤ الضغوط النفسية لدى 
عينــة من طالبــات رياض األطفــال بكلية التربية مــن خالل املعتقــدات الالعقالنية 
واســتراتيجيات التحكم في الفكر ، وصوالً إلى منوذج تنبوئي يوضح طبيعة العالقات 
بــني الضغوط النفســية وكل من املعتقــدات الالعقالنية واســتراتيجيات التحكم في 

الفكر، حتى ميكن استخدامها في املنهج اإلمنائي والوقائي والعالجي .

Abstract 

This study aims to identify the relationship between 
psychological stress, Irrational beliefs and thought control 
strategies. The sample of the study will consist of (250) 
students in the Faculty of Education at the Department of 
Kindergarten at Prince Sattam bin Abdulaziz University Wadi 
Al-Dawasir Branch. The following measures: Perceived stress 
scale (PSS) (Cohen S. Kamarck T. & Memelstein R. 1983) as 
well as Irrational Beliefs Scale (prepared by Koopman et al.) 
Translation and standardization of the researcher and the 
measure of thought control (Wells & Davies 1994) (Thought 
Control Strat egies) (Taranslated by al-Kholy 2008 2014) The 
researcher will use a number of statistical methods such as 
correlation coefficient multiple regression analysis and path 
analysis. This study will attempt to detect the psychological 
stress of a sample of female kindergarten students in the 
Faculty of Education through irrational beliefs and thought 
control strategies. This study leads to a predictive model 
that illustrates the nature of relations between psychological 
stress and irrational beliefs and thought control strategies. 
Developmental preventive and curative approach.

مراعاة املناســبة فــي الفواصــل القرآنية، دراســة 
تركيبية داللية

رقم الدعم
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ملخص البحث
من أبرز السمات األسلوبية التي اختص بها القرآن الكرمي أن طبيعة االختيار 
في فواصل آياته إمنا تأتي بحسب النظم والداللة، ال بحسب الشكل واجلرس، 
وهــذا ال مينع أن يكــون هناك توافق بني جانبي اجلرس والداللة، وإمنا يبقى 
االختيــار الداللي مقدًما إذا انعدم التوافق املوســيقي في الفواصل القرآنية. 

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

وال شــك أن للفاصلة القرآنية جوانب جمالية وفنية تسهم في تأثير كالم الله 
عز وجل في نفس السامع وتوجه اهتمامه لتدبر معاني هذا الكتاب اخلالد.

وهذا البحث يهتم بدراســة الفواصل القرآنيــة وأنواعها املختلفة، مركًزا على 
الفواصــل التي حدث فيها اختالف عن النســق لعلة داللية، ويهدف من وراء 
هذه الدراســة إلى الكشــف عن بعض جوانب اإلعجاز اللغوي للقرآن الكرمي، 
وربــط التــراث العربي اإلسالمي بالدراسات اللغوية احلديثة ، عن طريق  

تطبيق املناهج والنظريات الداللية احلديثة على النص القرآني.

ومن خالل الدراســة ســوف يحاول البحث اإلجابة عن كثير من األسئلة وحل 
كثيــر من املشــكالت في هذا اجلانب، ومن أبرزهــا العلل الداللية لالختالف 
في اســتخدام الفواصل القرآنية، ومــدى مراعاة القرآن للمعنى في الفواصل 

القرآنية.

ومــن املتوقــع أن يخــرج البحث بكثيــر من النتائــج واملخرجــات، أبرزها أن 
اســتخدام الفاصلة القرآنية ليس ملجرد مراعاة الشــكل أو التوافق املوسيقي 
بني اآليات فقط، وإمنا ملراعاة اجلانب الداللي مبا يقتضيه الســياق القرآني 

في املقام األول.

وســوف يستعني البحث في تفسير ذلك مبعطيات علم التراكيب وعلم الداللة 
ونظرياته احلديثة، وأهمها نظرية السياق، ونظرية التحليل التكويني للمعنــى؛ 
لبيان بعض أوجه البالغة القرآنية واإلعجاز اللغوي للفواصــل فــي القرآن 
الكرمي، ولذلك يكتســب البحث أهمية كبيرة من جهة اتصاله بالقرآن الكرمي 
أرفــع نــص لغوي قيمًة فنيًة وقداســًة روحيًة، ومن جهة اتصاله بالدراســات 

اللغوية احلديثة.

Abstract 

One of the most salient stylistic features of the Holy Quran is 
that the nature of choice in the Interludes of its verses comes 
according to the system and significance not according to 
the shape and bell and this does not prevent that there is a 
consensus between the sides of the bell and significance But 
the semantic choice remains in advance if there is no musical 
harmony in the Quranic Interludes. There is no doubt that 
the Quranic Interlude has aesthetic and artistic aspects that 
contribute to the influence of the word of God in the same 
listener and directed his attention to the meanings of this 
immortal book.

This research is intended to study the different Quranic 
Interludes and their different types focusing on the Interludes 
in which there is a difference in the pattern for Semantic 
reason The aim of this study is to uncover some aspects of 
the linguistic miracle of the Holy Qur’an and to link the Arab-
Islamic heritage with modern linguistic studies by applying 
modern semantic theories and theories to the Qur’anic text.

Through the study the research will attempt to answer many 
questions and solve many problems in this aspect. The most 
prominent of these are the semantic signs of the difference 
in the use of the Quranic passages and the extent to which 
the Qur’an takes into account the meaning of the Qur’anic 
passages. The study is expected to produce many results and 
outputs the most prominent of these is that the use of the 

Qur’anic passage is not merely to take account of the musical 
form or harmony between the verses but to take into account 
the semantic aspect of the Qur’anic context in the first place. 
The search will help to explain the data of the science of Syntax 
and semantics and modern theories the most important of 
which is the theory of context and the theory of formative 
analysis of the meaning to show some aspects of Quranic 
rhetoric and The linguistic miracle of the Quranic Interludes.

مواقع التواصــل االجتماعي )SNSs( كأداة تعليمية: 
خاصية انشــاء مجموعة فيســبوك كبديــل ألنظمة 

إدارة  التعلم )LMS( في التعليم والتعلم
رقم الدعم

Social Networking Sites as an Educational 
Tool: the Facebook Group Feature as an 
Alternative to Learning Management 
Systems in Teaching and Learning

11032/02/2019
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hamad abdullah motlag algomaizy

 
طلحه عبداهلل حسين الشرادقة

Talha Abdullah Hussein AlSharadgah
 

ملخص البحث
إن االســتخدام املتزايد ملواقع التواصل االجتماعي )SNSs( يجعل منها مواقع 
أكثــر فاعلية للتعلم الهادف في على مســتوى التعليم العالي. بناًء على ذلك ، 
تهدف هذه الورقة إلى اســتقصاء تصورات أعضــاء هيئة التدريس والطالب 
حــول خاصية انشــاء مجموعة فيســبوك ودورها كبديل لنظــام إدارة  التعلم 
)LMS(. لذلك ، ســتقوم هذه الدراسة مبراجعة األدبيات احلالية التي تبحث 
في دور خاصية املجموعة في الفيســبوك فــي التعلم والتعليم. باإلضافة إلى 
ذلك ، ســتقارن هذه الدراســة بني اخلدمات التي تقدمها خاصية املجموعة 
فــي الفيســبوك وخدمات نظــام إدارة  التعلم الذي توفره اجلامعات. ســيتم 
جمع البيانات الكمية عن تصورات أعضاء هيئة التدريس والطالب من خالل 

دراسة مسحية توزع عن طريق االنترنت.

Abstract 

The ever growing use of social networking sites (SNSs) 
makes them potentially effective for meaningful learning in 
higher education. Accordingly this paper investigates faculty 
members’ and students’ perceptions of the Facebook group 
feature as a potential alternative platform to the current 
traditional learning management system (LMS). Therefore 
this study will review the present literature on the potential 
of the Facebook group feature in teaching and learning. 
Also this paper will compare and contrast the merits of the 
Facebook group feature and the LMS services offered by 
universities. Quantitative data about faculty members and 
students’ perceptions will be collected via an online survey.
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الضوابــط القانونيــة لنــدب املوظــف العام فــي األنظمة 
اخلاصة )دراسة مقارنة بني النظامني املصري والسعودي(

رقم الدعم

The legal Controls for the Secondment 
Procedures and Policies of the Public Servants 
in Special Regulations A comparative study 
between the Egyptian and Saudi Systems

9493/02/2019

شادي محمد عرفه حجازي
shady mohamed arafa hegazy

 

ملخص البحث

ســنعرض في بحثنا هذا للتعريف بالوظيفة العامة، واملوظف العام، واملقصود 
باملوظــف العام في األنظمة اخلاصة، واملقصود بالندب ومتييزه عن غيره من 
مصطلحات شــبيهه، مثل: اإلعارة، النقل. وســنعرض كذلك لواجبات وحقوق 
املوظــف العام، لكــون الندب من املوضوعات التي تشــتمل على مجموعة من 
احلقوق يســتحقها املوظف العــام املنتدب، وواجبات تقع علــى عاتقه. أيضاً 
سنعرض لضوابط الندب في الوظيفة العامة في ضوء أنظمة اخلدمة املدنية 

بصفة عامة في النظامني املصري والسعودي.

كذلك سنعرض لندب املوظف العام في األنظمة اخلاصة، وهل أجازت األنظمة 
والقوانني في النظامني املصري والســعودي ندب هذه الفئات اخلاصة؟ وفي 
حالة إجازتها، سنعرض ألحكام وضوابط ندب هذه الفئات، وما هي السلطات 
املختصة بإصدار قرارات الندب في كل حالة على حدة، وحقوق وواجبات كل 
منهــم خالل فترة الندب، وكيفية مســألتهم تأديبياً خــالل فترة ندبهم، كذلك 

ضمانات مسألتهم تأديبياً، واآلثار املترتبة على الندب.

Abstract 

This study is concerned with defining the civil service function 
the public servant the public servant in the special systems and 
the concept of secondment. It also outlines the related concepts 
of assignment and transfer. The study will investigate and review 
the duties and rights of the public servant since secondment 
is one of the issues that involves a range of rights and duties 
of the public servants who are subject to secondment periods. 
It will also discuss the secondment controls and regulations 
in the public service in the light of the civil service laws and 
regulations in both the Egyptian and Saudi systems. 

Finally The study will examine the issue of the secondment 
of public servants in the special regulations and whether the 
laws and regulations in the Egyptian and Saudi systems have 
authorized the assignment and secondment of these special 
categories to other positions or employments. In this regard the 
study will define and explore 

The rules and regulations for the assignment of these categories 
the authorized bodies and authorities to approve secondment 
cases the rights and obligations of personnel assigned during 
the period of secondment and how they are disciplined during 
this period of assignment as well as the guarantees of their 
disciplinary matters and the implications of secondment.

مكافحــة جرمية االجتــار باألعضاء البشــرية من املنظور 
الدولي دراسة حتليليه مقارنه

رقم الدعم

Anti-crime of trafficking of human 
organs from an international perspective 
Comparative analytical study

10966/02/2019

صفا عبدالحي محمد عزام 
   safa abdelhie mohamed azam

 

ملخص البحث

فــي اآلونــة األخيرة ازدادت حجم جتارة األعضاء البشــرية حول العالم، مما 
جعلها من أهم املوضوعات التي فرضت نفسها على املجتمع الدولي، باعتبارها 
ظاهرة اجراميــة عامليه حتولت جلرميه منظمه عابره للحدود الوطنية، حيث 

انها تعد انتهاك صارخ لكرامة االنسان وتعدي علي حقوقه اإلنسانية.

وهنا كان البد من املســاهمة في ســن تشريع رادع لضعاف النفوس الذين قد 
يدفعهم الفقر واجلهل إلى تعريض انفســهم خلطر الهالك والسماسرة الذين 
قــد يدفعهم الطمع إلى االجتار غير املشــروع بأعضاء ضحاياهم املغرر بهم، 
وكذلك االطباء الذين يحنثون قسم مهنتهم ويقومون بإجراء مثل هذه العمليات 

وفي اماكن غير مجهزه طبيا.

وبرغــم اجلهود التي تبذلهــا األمم املتحدة مازالت اجلهود الدولية التي تعالج 
هذا النوع من اجلرائم قليله جدا فقواعد القانون الدولي اليزال يفتقد اجلزاء 
الرادع والسلطة الدولية املهيمنة، حيث تأخذ معظم اعمال املؤمترات الدولية 
شــكل توصيات غير ملزمة للدول التي ترفض تنفيذها مما يجعلها حبرا علي 
ورق غيــر قابل للتطبيــق العملي، وهنا جند أن مكافحتها ال تتحقق اال بوجود 
تعاون دولي بني الدول. ومن هذا املنطلق، مت التطرق لهذا النوع من اجلرمية 
حيث تكون البحث من ثالثة مباحث ومبحث متهيدي تناول املبحث التمهيدي 
ماهية جتارة األعضاء البشــرية، واملبحث االول التشريعات العربية ومكافحة 
جرمية االجتار باألعضاء البشــرية واملبحث الثاني اجلهــود الدولية ملكافحة 
جرميــة جتــارة األعضاء البشــرية. واملبحث الثالث التعــاون الدولي ملكافحة 

جرمية جتارة األعضاء البشرية.

Abstract 

The volume of Trafficking in Human organs has increased 
around the world making it one of the most important issues 
that imposed itself on the international community as a 
global criminal phenomenon that has become a transnational 
organization’s crime as it constitutes a flagrant violation of 
dignity and infringement of human rights.

There most be a contribution to enacting deterrent legislation 
for the weak souts who may be driven by poverty and 
ignorance to Exposing themselves to dangers of destruction 
and the brokers who may be driven by greed to the illegal 
trafficking in human organs of their victimized as well as 
doctors who swear defy their oath of profession and conduct 
such operations in places that are not medically equipped.

Despite the efforts exerted by the United Nations international 

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

efforts dealing with this type of crimes are still very few. The 
rules of international law still lack the deterrent punishment 
and the dominant international authority.

Where most international conferences take the form of non-
binding recommendations may countries refuse to implement 
them? Making it an ink on paper that is not actually executable 
in Practice and finding it to be combating can only be achieved 
by the existence of international cooperation between States. 
In this regard this type of crime was discussed the research 
consists of three sections and a preliminary the preliminary 
study deals with the Definition of trafficking human organs 
and the first topic is the Arab legislation and combating the 
crime of human trade. The second topic is the international 
efforts to combat the crime of trafficking human organs. The 
third topic is the international cooperation to combat the 
crime of trafficking human organs.

حياة املسلمني في أدب اخليال بعد أحداث أحداث احلادي 
عشر من سبتمبر : دراسة استكشافية

رقم الدعم

Muslim Lives in the post-9/11 Fiction: An 
Exploratory Study

10944/02/2019

شوكت أحمد تلواني
Shouket Ahmad Tilwani

محمد سالم كيزهاتا
    Muhammed Salim Keezhatta

 

ملخص البحث

تهدف هذه الدراســة إلبراز تداعيات أحداث احلادي عشــر من سبتمبر على 
حياة املســلمني عقــب الهجوم اإلرهابي مــن خالل استكشــاف أدب اخليال 
املكتوب بعد تلك األحداث، إذ أن تلك اجلوانب من هذا احلدث اجلم لم حتظ 
مبناقشة وافية .تشكل أحداث احلادي عشر من سبتمر مرحلة تاريخية مهمة 
وكبيرة ألقت بظاللها على الضمير اإلنســاني لفترة طويلة. وكما يؤكد األدب 
املكتوب بعد األحداث؛ فإن أصابع االتهام وجهت ظلما وزورا للمســلمني. من 
اجللي أن للهجوم أثرا موهنا على املشــهد النفسي األمريكي إذ ذهب ضحيته 
أكثــر من ثالثة آالف أمريكــي، وبقي املكلومون يتجرعون مــر فراق أحبابهم 
مــدى العمر. ســلط اإلعالم واألدب الضوء على هذا املشــهد بصورة مكثفة. 
ولكن املسلمني عانوا كثيرا جراء هذه األحداث إذ ُشوهت صورتهم، وُشيطنَت 
ثقافتهم، وخلقت لنا ظاهرة اإلسالمفوبيا، وُفقَدت جراءها الكثير من األرواح.

اختــار أدب اخليــال الذي نتج بعد أحداث احلادي عشــر من ســبتمبر هذا 
احلدث اجلــم كخلفية لقصصه اخليالية إلبراز مختلــف جوانبه دون تصوير 
مباشر للمشاهد املريعة الحتراق البرجني واألرواح املعذبة التي بثتها شاشات 
التلفــاز، ومن تلك الروايات على ســبيل املثال ال احلصــر »الظالل احملترقة« 
لكاملــة شمســي ، و »األصولــي املتــردد« حملســن حميد، و “الفتــى احمللي« 

لناقڤي. 

فمــن جانب حاولت تلك األعمال توثيق فظاعة تلك األحداث التي تركت ندبة 
على النفســية األمريكية والعاملية والتي راح ضحيتها أكثر من 3000 أمريكي، 
ومــن جانب آخــر وثقت تلك األعمال تلك املشــاهد املؤرقة لتعذيب وســجن 
املســلمني لوقوعهــم في دائرة الشــك حول العالم. يقوم هــذا البحث بإجراء 
دراسة استكشافية -على هذا مثل هذه األعمال األدبية- حلياة املسلم ين في 

أدب اخليال بعد أحداث احلادي عشر من سبتمبر.

Abstract 

The study aims at underlining the lives of Muslims in the wake 
of the 9/11 deplorable incident through the exploration of 
post-9/11 fiction as these aspects of the colossal event have 
not been discussed properly. The terrorist attack of 9/11 
has been abominably gigantic and overwhelming historical 
juncture that hovered like a ghost on human consciousness 
for a very long period. Muslims have been falsely implicated 
as the post 9/11th literature underline. Evidently the attack 
has been very corrosive in terms of its impact on the 
psychological landscape of America. The incident took more 
than three thousand American lives. Many people have been 
deprived of their loved ones whose untimely death would 
haunt the bereaved families for the remaining part of their 
lives. Media and literature do highlight this very intensely. But 
the Muslims who suffered the most because of the terrorist 
incident is many times more corrosive than the former one 
as it disfigured the image of Muslims demonized their culture 
and created an ethics of Islamophobia in the world besides 
taking a big number of lives.

Post 9/11 Fiction like Kamila Shamsie’s ‘Burnt Shadows’ 
Mohsin Hamid’s ‘The Reluctant Fundamentalist’ Home Boy by 
HM Naqvi etc chose the big event as backdrop of its fictional 
stories to underline its various aspects without directly and 
openly portraying the burning towers and anguished souls 
as the television footage presented. It seems that these 
fictional works on the one hand tried to document horrors of 
the horrible incident which created a kind of scar not only on 
American psyche as it took more than 3000 American lives but 
also of the whole world particularly the Muslim world which 
suffered the most because of the incident. In addition to this 
these record the haunting hunting imprisonment and torture 
Muslims had to undergo because of the suspicious position 
Muslims all over the world got in because of the incident. 
Focusing on these sort of fictional works this research tries 
to conduct an exploratory study of the lives of Muslims in 
the post 9/11 fiction using different reading techniques and 
theories.
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أثر اســتخدام اســتراتيجية التســاؤل الذاتي في حتصيل 
طالبات الصف األول متوسط في مقرر التفسير

رقم الدعم

The impact of the use of the self-
questioning strategy in the achievement 
of the preparatory first grade female 
students in the interpretation curriculum

10921/02/2019

ريم عبدالعزيز محمد العلي
reem abdulaziz Mohammed alali

 
خالد عبداهلل المقرن

   khalid eubdallah almuqaran
 

ملخص البحث

يهدف البحث إلى دراســة أثر اســتخدام اســتراتيجية التســاؤل الذاتي في 
حتصيــل طالبات الصف األول متوســط في مقرر التفســير. ولتحقيق هدف 
البحث سوف تستخدم الباحثة املنهج شبه التجريبي ملعرفة أثر املتغير املستقل 

)استراتيجية التساؤل الذاتي( على املتغير التابع )التحصيل(.

 وســوف تتكــون عينــة البحث مــن)50 طالبــة( تقريباً من طالبــات الصف 
األول متوســط مبحافظة اخلرج ، حيث ســيتم تقســيمهم بطريقة عشــوائية 
إلــى مجموعتني جتريبية وضابطــة، ولتحقيق هدف البحث ســتقوم الباحثة 
بإعــداد أداة البحث )االختبار التحصيلــي( وتطبيقها قبلياً للتحقق من تكافؤ 
املجموعتني ومن ثم يتم تدريس املجموعة التجريبية باســتخدام اســتراتيجية 
التســاؤل الذاتي واملجموعة الضابطة باســتخدام الطريقة التقليدية. ثم يتم 
تطبيــق االختبــار التحصيلي بعدياً. وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة، ســيتم 

إجراء األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات ومن ثم تفسير النتائج.

Abstract 

The research aimed at studying the impact of the use of 
the self-questioning strategy in the achievement of the 
preparatory first grade female students in the interpretation 
curriculum. To achieve the research objective the researcher 
will use the semi-experimental method to study the effect of 
the independent variable (self-questioning strategy) on the 
dependent variable (achievement).

The research sample consisted of (50) female students 
of the first grade students in the preparatory stage in Al-
Kharj governorate as they were divided randomly into two 
experimental and control groups. In order to achieve the 
research objective the researcher prepared the research 
tool (Achievement Test) and applied it beforehand to verify 
the equivalence of the two groups. The experimental group 
is then taught using the self-questioning strategy and the 
control group using the traditional method. The test is then 
applied periodically. After the experiment is completed 
statistical methods will be performed to analyze the data and 
then interpret the results.

مســؤولية مراجعــي احلســابات عــن كشــف االختالس: 
مقارنة تصورات مراجعي احلسابات مع تصورات املديرين 
، واحملاســبني ، واملستثمرين ، و مستخدمي القوائم املالية 
األخرين في اململكة العربية السعودية ؛ هل هناك فجوة؟

رقم الدعم

Auditors Responsibility for Fraud Detection: 
Auditors’ Perceptions vs Managers, 
Accountants, Investors and Other Financial 
Statements’ Users’ Perceptions in Saudi 
Arabia; Is There a Gap?

10901/02/2019

أحمد عبداهلل سعد الضبيبي 
    Ahmed Abdullah Saad Aldhubaibi

 

ملخص البحث

هــذا املقتــرح البحثي ميثــل خطة لدراســة علمية تهدف إلــى فحص ما إذا 
كان هناك فجوة في التوقعات فيما يتعلق مبســئولية احملاسبني القانونيني أو 
املراجعني اخلارجيني عن اكتشــاف الغش أو االختالس عند مراجعة القوائم 
املالية للشركات في اململكة العربية السعودية. تهدف الدراسة إلى استكشاف 
مختلــف التوقعات والتصورات لدور ومســئولية مراجعي احلســابات عن أي 
احتيــال أو غش لم يتم اكتشــافه عند مراجعة القوائــم املالية من وجهة نظر 
مراجعي احلســابات ومديري الشركات واحملاسبني واملستثمرين ومستخدمي 

القوائم املالية اآلخرين.

وعالوة على ذلك، ســتحاول الدراســة معرفة األســباب والنتائج املترتبة على 
االختالفات التباينات في توقعات مســتخدمي القوائم املالية فيما بات يعرف 
باســم » فجوة التوقع«. ستحاول الدراسة بعد ذلك تقدمي التوصيات واحللول 
لسد فجوة التوقعات ومن ثم خلق التقارب في آراء مستخدمي القوائم املالية 
بشــأن عمل ومســئولية مراجعي احلســابات عن االختالســات والتحريفات 
اجلوهريــة املتعمدة عند مراجعة القوائم املالية. ومن املتوقع أن تؤدي احللول 
والتوصيات املقترحة بواســطة هذه الدراسة إلى فهم متبادل لعمل املراجعني 
اخلارجيــني من قبــل األطــراف ذات العالقــة بالطريقة التي تســهل عملية 

املراجعة وحتسن جودتها.

Abstract 

This research proposal is a plan for a study that aims to 
examine whether there is an expectation gap with respect to 
the responsibility of the CPAs or external auditors for fraud 
detection during the audit of companies’ financial statements 
in Saudi Arabia. The study will explore the various expectations 
and understandings of the role and responsibility of auditors 
for any undetected financial statements’ fraud from auditors’ 
point of view companies’ managers and accountants 
investors and other financial statements’ users’ point of 
views. Furthermore the study will attempt to find out the 
causes and consequences of the differences and variations 
of financial statements’ users’ expectations that are known as 
“expectation gap”.

The study then will attempt to introduce recommendations 
and solutions to bridge the gap and create convergence in 
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the financial statements’ users’ views about the work and 
responsibility of auditors. Such recommendations and 
solutions are expected to result in a mutual understanding of 
auditors’ work and responsibility by related parties in the way 
that facilitates and improve audit quality.

حقوق األشــخاص ذوي االعاقة فــي اخلدمات العامة في 
النظام القانوني السعودي

رقم الدعم

The Rights of Persons with Disability in 
Basic Services in Saudi Legal System

9547/02/2019

إمام محمد محمود قزاز
Imam Mohammed Mahmoud Qazzaz

 

ملخص البحث

تهدف الدراســة إلى عرض اإلجراءات القانونية التي اتخذتها اململكة العربية 
السعودية لضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على حقوقهم في اخلدمات 

األساسية.

اإلجراءات القانونية املشار إليها في الدراسة ترتبط بالتشريعات التي صدرت 
في مجال اخلدمات األساسية لألشخاص ذوي اإلعاقة ، مثل الصحة ، التعليم 
، التأهيل املهني واالجتماعي ، العمل ، النشاط الرياضي، التقاضي، الضمان 
االجتماعي والتقاعد املدني، باإلضافة إلى خدمات النقل والوصول الشــامل. 
كذلك ، فإن التشــريعات التي ســيتم عرضها في هذه الدراسة تتعلق باللوائح 
اخلاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ، واللوائح العامة التــي تتضمن مقاالت 
مرتبطة باألشخاص ذوي اإلعاقة ، والقرارات الوزارية أو التعميمات الصادرة 
عــن الــوزارات العامة ذات الصلة باخلدمات األساســية فــي اململكة العربية 
الســعودية. وستشمل الدراسة أيضا االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة التي صدقت عليها اململكة العربية السعودية في عام 2008 ، وبالتالي 

أصبحت جزءا من النظام القانوني في الدولة.

Abstract 

The study aims to display the legal procedures which Saudi 
Arabia has been taken to guarantee that the persons with 
disability have been gotten their rights in the basic services.

The legal procedures which have been indicated related to 
legislations that issued in the basic services for persons with 
disability such as health education vocational and social 
rehabilitation labor sports activity litigation social security 
civil retirement as well as transport services and universal 
access.  Also the legislations which will be displayed in this 
study related to the special regulations for persons with 
disability the public regulations which included articles 
linked with persons with disability and the ministerial 
decisions or circulars that issued by the public ministries 
related to basic services in Saudi Arabia. The study also will 
include the International Convention on the Rights of Persons 
with Disability that Saudi Arabia ratified in 2008, therefore it 
became a part of the legal system in the state.

لغــة االحتجاج ومعايير التحليل النفســي اللغوي والتغطية 
املوضوعاتية في الرواية السعودية املعاصرة

رقم الدعم

Language of Anger, Psycholinguistic 
Parameters and Thematic Coverage in the 
Contemporary Fiction of Saudi Writers

10894/02/2019

غسان نواف جبر الحمود 
 ghassan Nawaf Jaber alhomoud

السيد محمد علي
 alsyd muhamad eali

 

ملخص البحث

اعتمــادا علي حقيقة مفادها أن الرواية الســعودية أقــل جذبا للترجمة ومن 
ثــم فــال تصل إلى العاملية  عــن مثيالتها  من الروايات  العربية األخرى   لذا 
فأن هذه الدراســة تهدف إلى استكشــاف املعايير النفســية اللغوية والتغطية 
املوضوعاتية للروايات الســعودية الغير مترجمة إلى االجنليزية حيث  حتاول 
الدراســة الوقوف علي  االســباب التي حتــول دون االنتشــار العاملي للرواية 
الســعودية وذلك  من خالل اســتخدام نظرية علم النفس اللغوي  . وانطالقا 
مــن الفرضية بأن املعايير النفســية اللغوية والتغطيــة املوضوعاتية للروايات 
املترجمــة مقارنة بالروايات الســعودية الغير مترجمة تأتــي بصورة متباينة: 
لذا فأن الدراســة احلالية ســتقوم مبقارنة احملتوى اللغوي الذي يتمحور في 
مجموعتني  متباينتني  علي النحو التالي: نصوص عربية أصيلة مقتبســة من 
بعض  الروايات السعودية  وبعض الترجمات املختارة لبعض األعمال الروائية 
الســعودية املترجمة . وستقارن الدراســة النتائج ألجل الوصول إلى الطرائق 

املمكنة لصناعة ترجمة الروايات السعودية.

Abstract 

Given that contemporary Saudi fiction is less appealing 
unlike other peer Arabic fiction to the English translators 
this study aims at exploring the main psycholinguistic 
parameters and thematic coverage of non-translated Saudi 
fiction with emphasis on anger expression. Postulating 
that psycholinguistic parameters and thematic coverage of 
translated versus non-translated Saudi fiction can remarkably 
differ; we study two comparable corpora which represent two 
groups: original Arabic texts and English translations of some 
Saudi fiction works.   We compare the findings to implicate 
on the possible agenda of selecting specific products for 
translation industry. 

Language of Anger Saudi fiction Translation agenda 
Psycholinguistic literary linguistics Saudi Writers.
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رقم الدعمالدراسات االستشراقية وأثرها على املفكرين العرب

Orientalist studies and their impact on 
Arab thinkers

10851/02/2019

مشرف أحمد جمعان الزهراني
  Moshref ahmed gamaan alzahrani

 

ملخص البحث

ينطلــق مشــروع البحث من فكرة التأثــر الثقافي والفكري بــني احلضارات، 
واختص بالدراســات االستشراقية التي أخذت منحى علمياً منظماً في أوربا 
وغيرهــا، وظهــرت في قالــب أدبي وفكــري انعكس على شــريحة كبيرة من 
مثقفــي العرب ومفكريهم وبخاصة في نهايات القرن التاســع عشــر والقرن 
العشــرين، فكانوا بني مرحب وساخط، وأيا كان األمر فقد تسللت إلى الفكر 
العربي والدراســات الصادرة عنه، والبحث يرصد تلك الدراسات املستشرقة 
والشرقية ضمن إطار تاريخي وآلية حتليلية تستنطق احلقائق واآلثار، وصوالً 
إلى وضع تصور عام حلال تلك الدراســات، مع طرح عالجي يسهم في وقاية 

الفكر اإلسالمي والعربي، تلخصه النتائج والتوصيات في اخلامتة.

Abstract 

The research project is based on the idea of cultural and 
intellectual influence among civilizations. It is specialized 
in orientalist studies which took a scientific and organized 
approach in Europe and elsewhere and emerged in a literary 
and intellectual form that reflected a large segment of Arab 
intellectuals and thinkers especially in the late nineteenth and 
twentieth centuries. It has infiltrated into Arab thought and 
studies and the research monitors these oriental and oriental 
studies within a historical framework and an analytical 
mechanism that investigates the facts and effects leading 
to a general perception of the status of these studies with a 
therapeutic approach that contributes to the prevention of 
Islamic and Arab thought. Recommendations in conclusion.

حتليل لغوي اجتماعي آلثار استخدام اللغة االجنليزية 
كلغة عاملية علي الهوية اللغوية: اللغة العربية في دول 

اخلليج منوذجا
رقم الدعم

A Sociolinguistic Analysis of the 
Implications of Global English on Language 
Endangerment and Linguistic Identity: The 
Case of Arabic in the Arab Gulf States

10846/02/2019

ناصر محمد ناصر الزبن
 Naser Mohammad Naser Alzaben

عبد الفتاح عمر
 Abdulfattah Omar

 ملخص البحث

مع تزايد اســتخدام اللغــة اإلجنليزية كلغة عاملية وهيمنتهــا في جميع أنحاء 
العالــم، أصبح من الصعب جتاهل خطــورة موت العديد من اللغات وتعرضها 
خلطــر االنقراض فــي بقاع عديدة في أنحاء املعمــورة. إذ يقدر أن 600 لغة 
فقــط من أصل 6000 لغة في العالم هي في مأمن من خطر االنقراض. وإذا 
نظرنا إلى دول اخلليج العربي، على سبيل املثال ميكن القول بأن اللغة العربية 
قــد تفقد مكانتها كلغــة أولى في دول مثل قطر واإلمــارات والبحرين. حيث 
تشــير اإلحصائيات إلى أن عدد املواطنني أو الناطقني باللغة العربية أقل من 
غيرهم من املهاجرين والعمال ممن ال يتحدثون اللغة العربية كلغة أولى. ومن 
بني هذه املخاطر أن العربية نفســها قد تكون لغة مهددة باالنقراض أو حتى 
املوت علي أسوأ األحوال. ويكمن الهدف من هذه الدراسة في كيفية احلفاظ 
على اللغة العربية كلغة أولى في دول اخلليج العربي باستخدام األطر اللغوية 
االجتماعية للتخطيط اللغوي والسياســات اللغوية. حيث تســتعرض املشاكل 
والتحديــات التي تواجه اللغــة العربية في هذه البلدان. وتســتعرض خبرات 
البلدان األخرى التي اعتمدت سياســات التخطيط اللغوي التي ســاعدت في 
حفظ اللغة واســتمراريتها في هذه البلدان. وأخيراً ، تعرض الدراســة عددا 
من االستراتيجيات والسياسات للحفاظ علي اللغة العربية وحفظ مكانتها في 

دول اخلليج العربي بوصفها جزءا اصيال من الهوية.

Abstract 

With the increasing use of English as a global language and 
its dominance as a lingua franca all over the entire world 
it is becoming increasingly difficult to ignore the rapid 
endangerment and death of many languages across the 
world. It is estimated that only 600 out of 6,000 or so languages 
in the world are safe from the threat of extinction. In Arab 
Gulf countries, Arabic can lose its status as a first language 
in countries such as Qatar, Emirates, Bahrain and even Saudi 
Arabia. In Arab gulf counties, the number of nationals or the 
native speakers of Arabic is lower than other immigrants and 
workers whose first language is not Arabic. This problem 
becomes more complicated when we consider the fact that 
the use of Arabic in many contexts such as business and 
industry and even for communication becomes very low. This 
can lead to the idea that one day Arabic cannot be the first 
language in these or some of these countries. Arabic itself 
may be an endangered language in these countries and even 
may die. This study addresses the issue of how to maintain 
Arabic as the first language in Arab Gulf countries using 
the sociolinguistic frameworks of language planning and 
language policy. It investigates problems and challenges for 
Arabic in these countries. It introduces experiences of other 
countries which adopted language planning policies which 
helped in language maintenance in these countries. Finally 
it proposes strategies and policies for Arabic maintenance in 
Arab Gulf countries.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

فاعليــة برنامج التعلــم االلكتروني القائم على الويب 
في تنمية التحصيل املعرفي والتفكير البصري املكاني 

لدى التالميذ بطيئي التعلم في املرحلة املتوسطة
رقم الدعم

The effectiveness of the web-based 
e-learning program in the development 
of cognitive achievement and spatial 
visual thinking among students with slow 
learning in the intermediate stage

10842/02/2019

هاله خيري عبدالغني الجوهري
Hala Khairy Abdelghany Elgohary

هال خلف مترك الدوسري
  hla khalf matrak aldawsari

 

ملخص البحث
يتلخص البحث في اســتغالل إمكانيــات التعليم القائم على اإلنترنت والتقدم 
في تكنولوجيا الهايبرميديا، حيث أصبح البديل الشــائع للتعليم السائد وجها 
لوجه، وأدت إمكانية التعليم القائم على اإلنترنت إلى تغيير تركيز البحوث في 
فحص املتغيرات التي قد تساهم في جناح هذا النوع من التعليم، حيث تكمل 
قــدرات التعليم القائم على اإلنترنت في التفاعــل الالخطي، وإن الال خطية 
فــي التعليم القائم على اإلنترنت من املعتقد أنها تزود األفراد بتعلم القرارات 
التي تســمح لهم بالتحكم في تسلسلهم وســرعتهم أثناء تعلم املادة املستهدفة 
وهــو األمر الذي يجعلهم أكثــر اندفاًعاً للتعلم فاإلمكانية الالخطية لشــبكة 
االنترنت لها جهد عظيم في التعليم بسبب الفرص التي تقدم لألفراد للتحكم 
فــي تعلمهم. ويكون لها القــدرة أيضا على حتديد ماذا وكيف ميكن للتعلم أن 
يجعل خبرة التعلم تصبح ذات مغزى للمتعلمني. لذلك جند أن بعض املتعلمني 
لم يهيؤوا لبناء املســارات اخلاصة بتعلمهــم. لذلك توجد ضرورة وحاجة إلى 
االســتفادة من املداخل أو االســتراتيجيات اخلاصــة بتصميم واجهة التفاعل 

املتعلم وخاصة املتعلمني البطيئني.

Abstract 

The research on exploiting the potential of Internet-based 
education and advances in hypermedia technology has 
become a common alternative to education and face-to-face. 
The possibility of online education has changed the focus of 
research in examining variables that may contribute to the 
success of this type of education. The online-based nonlinear 
interaction though not linear in online education is believed 
to provide individuals with learning decisions that allow them 
to control their sequence and speed while learning the target 
material which makes them more learning-oriented. Written 
for the Internet has a great effort in education because of the 
opportunities offered to individuals to control their learning? 
They also have the ability to determine what and how to 
learn that makes learning experience become meaningful to 
learners. Therefore we find that some learners did not prepare 
to build the paths of learning.

Therefore there is a need and need to benefit from the 
approaches or strategies for designing the face of the learner 
interaction especially learners.

مــدى أحقيــة ولي االمر في العفو عــن اجلرائم في 
الشريعة اإلسالمية و النظام اجلزائي السعودي

رقم الدعم

The extent of the guardian's right to 
pardon crimes in the Islamic Sharia and 
the Saudi penal system

10825/02/2019

عبداهلل ماجد عبدالمطلب العكايله 
  abdailah majed abuelmutaleb alakayleh

 

ملخص البحث

حتدثــت الدراســة عن فكرة هامــة تتعلق مبــدى أحقية ولي األمــر في العفو 
عــن اجلرائم وفقاً ألحكام الشــرع والنظام اجلزائي الســعودي ضمن مبحثني 
مســتقلني. عاجلنا في املبحث األول عفو ولي األمر في الشــريعة اإلســالمية، 
وناقشنا فيه مدى جوازيه العفو عن جرائم احلدود وجرائم القصاص والديات 
وجرائــم التعازيــر، وقلنــا إن جرائم احلــدود ال عفو فيها إطالقــاً ال من ولي 
األمر وال من األفراد ، ســواًء في الشــرع أم في النظام .أما جرائم القصاص 
والديات فأحكام الشــرع والنظــام جاءت متوافقة بعدم أحقيــة ولي األمر في 
العفــو فيها، فحق العفو فيها مقصور على أولياء الدم إن كانت تتعلق بحقوقهم 
اخلاصــة دون احلقــوق العامة ، أما ولي األمر فأنــه ميلك العفو فيها اذا كانت 
تتعلق بحق الله تعالى ، ورأينا بشــكل خاص االختالف الفقهي حول أحقية ولي 
األمــر فــي العفو عن جرائم التعزير، فمنهم من أجــاز لولي األمر العفو املطلق 
فــي كافة اجلرائــم، ومنهم من قصر هذا احلق على طائفــة معينة منها. وجاء 
املبحث الثاني للحديث عن الشــروط واآلثار النظامية والشرعية للعفو الصادر 
من ولي األمر، وقلنا بأن الفقه اإلســالمي لم يضع شــروطاً لكيفية صدور ولي 
األمر للعفو، واستطعنا استخالص الشروط من خالل أقوال الفقهاء، بينما جاء 
النظام الســعودي محدداً لها بشــكل صريح، والعفو سواء في الشرع أو النظام 
خاصاً كان أم عاماً فإنه ال يؤثر على احلقوق الشخصية للمتضرر من اجلرمية. 

وانتهت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات أوردناها في نهاية البحث.

Abstract 

The study discussed an important idea concerning the extent 
of the guardian’s right to pardon crimes in accordance with 
the provisions of shari’a and the Saudi penal system within 
two independent studies that we dealt with in the first 
section of the amnesty of the guardian in the Islamic sharia. 
We discussed the extent of its permissibility for pardons 
the crimes of the border are not pardoned at all not by the 
guardian or by individuals either in Sharia or in the system 
.As for the crimes of qisas and diyyat the rulings of sharee’ah 
and the law are consistent with the lack of the right of the 
paternal guardian to pardons. The pardon is limited to the 
guardians of the blood if they are related to their own rights. 
The guardian is entitled to pardons if they concern the right 
of allaah. the guardian of the pardon for the crimes of taizir 
some of whom allowed the guardian absolute pardon in 
all crimes including the restriction of this right to a certain 
group.the second topic was to talk about the legal conditions 
and effects of the amnesty issued by the guardian. We said 
that Islamic jurisprudence did not set conditions for how 
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the guardian issued amnesty and we were able to draw the 
conditions through the sayings of the jurists. The system is 
special or general it does not affect the personal rights of the 
victim of the crime. The study concluded with a number of 
conclusions and recommendations that we mentioned at the 
end of the research.

الكلمــات املركبة في اللغة اإلجنليزية وكيفية اســتخدامها 
لتعزيــز كفاءة الطالب في تعلم مفــردات اللغة اإلجنليزية 

لدى طالب جامعة األمير سطام عبد العزيز
رقم الدعم

Blend Words as Discourse Markers for 
Enhancing Students’ Competency of 
English Vocabulary at Prince Sattam bin 
Abdulaziz University

10817/02/2019

محمد عبدالمالك عوض علي 
 Mohammed Abdulmalik Awad Ali

محمد الياس محمد ابراهيم
 Mohammed Ilyas

طارق رشيد عبدالرشيد
  Tariq AbdulRasheed

 

ملخص البحث

يهدف مشروع البحث هذا إلى تشخيص أمناط تعلم املفردات ومختلف املعيقات 
التي حتول دون عملية اكتســاب املفردات لدى املتعلمني السعوديني في تخصص 
اللغة اإلجنليزية في جامعة األمير سطام عبدالعزيز. حيث كشفت الدراسات أن 
القــدرات اللغوية ملتعلمي اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية أو ثانية التي تشــمل كال 
من القراءة والفهم والكتابة تعتمد اعتمادا كبيرا على معرفة املتعلمني للمفردات. 
ومن املمارســات الشائعة في تعلم املفردات هي القدرة على حتليل املفردات إلى 
الوحــدات املكونة لها وكذلك القدرة بنــاء املفردات من خالل الوحدات األصغر 
لتعطيهــا معان إضافية ذات عالقة أو معان جديدة كليا. وعلى الرغم من وجود 
العديد من األمناط النحوية والصرفية من أجل حتليل أو بناء املفردات، لكن من 
امللحــوظ وجود ضعف عام لدى طلبة اجلامعــات للقيام بتلك العمليات اللغوية. 
وتأتي هذه الدراســة للتعــرف على وحتديد بعــض أدوات حتليل اخلطاب التي 
من شــأنها أن تساعد على فهم تلك املعيقات والعقبات. وأحد هذه األدوات هي 
عمليات »اشــتقاق وبناء املفردات« التي يتم استخدامها في املجتمعات ثنائية أو 
متعددة اللغات على مدى عقود والتي لم تتلق الدراســة والتحليل الالزم واملنظم 
مــن حيث علــوم اللغة النحوية. و تتم عملية بناء املفــردات اللغوية املركبة مبزج 
بدايــة كلمة واحدة مــع اجلزء األخير من كلمة أخرى، فعلى ســبيل املثال، كلمة 
“وجبــة الغــداء brunch“»   مكونــة من اجلــزء األول لكلمة “ وجبــة الفطور” 
breakfast “  واجلــزء الثانــي لكلمــة ”lunch ”لتعني وجبــة الفطور املتأخر. 

وكذلك الكلمة املركبة ”smog ”مكونة من كلمة »دخان smoke »وكلمة »ضباب  
”fog »لتعنــي الضبــاب الدخاني. وعلى الرغم من أن املفــردات اللغوية املركبة 
قــد تبدو غريبــة إال انها متأصلة في اللغة وموجودة غــي املعاجم اللغوية وهذا 
يدعو إلى دراســتها من حيث تأثر بنائها بعلم اللغة النفســي وكذلك االجتماعي 

وانعــكاس ذلك على تعلمها من قبــل متعلمي اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية كما هو 
احلال لدى طالب اجلامعات اململكة العربية السعودية. إن هذه الدراسة ستبحث 
طرقــا جديدة في حتليل وبنــاء املفردات من حيث مكوناتهــا األصيلة )اجلذر( 
واإلضافات التي تقبلها. وبالتالي ستشــكل اضافة ممنهجة لدراســة علم نحت 
وتصريف اللغة في إطار علم اللغة النفسي وستساهم في تشكيل طرق فاعلة في 

تدريس املفردات لطالب اللغة اإلجنليزية في اجلامعات السعودية.

Abstract 

This project aims at diagnosing the vocabulary learning 
patterns and various barriers that prevent the vocabulary 
acquisition process in the Saudi learners majoring in English 
language at Prince Sattam Abdulaziz University. Studies have 
revealed that EFL/ESL language abilities that include both 
reading and wring comprehension are heavily dependent 
on learners’ vocabulary knowledge. A common practice in 
vocabulary learning is decoding and building vocabulary 
through word recognition and their meaning. However despite 
several syntactical and morphological patterns for decoding 
there exists a general weakness in decoding which proves a 
strong inhibitor to a Saudi learner. This study identifies a few 
discourse markers that would help understand such obstacles.   
One such marker is the “portmanteau” construction which has 
been in use in bilingual and multilingual situations for few 
years but has not been given adequate attention to study it 
under syntactic theories like linearization and phrase structure.  
Portmanteau is a type of blend word in which the beginning 
of one word is combined with the final part of another word 
e.g. “brunch” is a combination of “breakfast” and “lunch” and 
“smog” comes from “smoke” and “fog.” A portmanteau is not 
a linguistic jargon though its construction attracts attention 
due to its regular occurrence in various datasets and corpora. It 
calls for a conceptual analysis in line with psycholinguistics of 
bilingualism in general and socio-cultural analysis of learning 
patterns in the Saudi Arabian context in particular.  This study 
shall explore novel strategies to segment or categorize words 
according to their affixes and roots or morphemes. This will 
be a theoretical and a methodological contribution to the 
study of psycholinguistics and will also practically contribute 
to devising new teaching methodologies for the vocabulary 
instructors in the Saudi Universities.

تعديل املمارسات التدريسية املعتمدة داخل فصول تدريس 
القواعد النحوية في ضوء منوذج كولب الرباعي

رقم الدعم

Enlivening Pedagogical Practices in EFL 
Grammar Classrooms based on Kolb’s 
Four- Facet- Model

10775/02/2019

إيمان النبوي عبدالواحد شعالن
iman Elnabawi Abdelwahed Shalaan

محمد علي محمد قاسم 
Mohammad Ali Kassem

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

ملخص البحث

تســعى هذه الدراسة إلى الكشف عن املمارســات التربوية التدريسية التي تتم 
داخل الفصول الدراسية ملقرر القواعد النحوية بقسم اللغة اإلجنليزية، جامعة 
األمير ســطام بن عبــد العزيز، اململكة العربية الســعودية. وتعرض الدراســة 
انواًعا من طرق التدريس واألســاليب واألدوات التي قد تســاعد في حتســني 
وعي املتعلمني للقواعد النحوية. كما تفحص الدراســة مدى فاعلية اســتخدام 
طرق التدريس التربوية هذه في تعليم الطالب وفًقا لوتيرتهم وأســاليب التعلم 
املفضلــة لديهــم. كما تؤكد أيًضا على ضرورة أن يهتم املعلمون بأســاليب تعلم 
الطالب التي تلعب دوًرا في التحســني األكادميي. تعتمد الدراســة على نظرية 
التعلم التجريبي لـ Kolb التي تساهم في شرح تعقيدات التدريس في الفصول 
الدراســية. اتخذت الدراســة اثنني من الفصول الدراسية التي تدرس القواعد 
النحويــة كمجموعــة جتريبيــة وضابطــة. ولتحقيق أهداف الدراســة، ســيتم 
اســتخدام منهجية جتمع بني التطبيق والنظرية حيث ســيتم اســتخدام منوذج 
ELT واســتبيان لتوضيــح منــط التعلم لفهــم املراحل املختلفــة للتعلم والطرق 

املختلفــة التي يتلقى بها الطالب املعلومات اجلديدة ومعاجلتها. يشــدد منوذج 
ELT على احلاجة إلى مشــاركة املتعلمني في جميع األنشطة التعليمية، وتسعى 

الدراســة إلثبات ان التعلم بالتجربة يضفي معنــى لعملية التعليم والتعلم وذلك 
من خالل املمارســة والتجربة واكتســاب اخلبرة. ستســتمر التجربة ملدة ثالثة 
أشــهر. وبناًء على النتائج ، سيتم صياغة عدد من التوصيات واملقترحات ملزيد 

من الدراسات.

Abstract 

The present study seeks to reveal the teaching pedagogical 
practices adopted within grammar classrooms at the English 
Department Prince Sattam bin Abdul Aziz University KSA. It 
shows types of teaching pedagogies methods and aids that 
may help improve EFL learners’ grammatical awareness. The 
study also examines the effectiveness of using such teaching 
pedagogies in educating students according to their pace 
and their preferable learning styles. It also emphasizes that 
educators should be critically reflective to their students’ 
learning styles that has a role in academic improvement. The 
study is based on Kolb’s experiential learning theory that 
contributes to explaining the intricacies and complexities 
of classroom teaching. The study samples two grammar 
classrooms as control and experimental groups. To achieve 
the objectives of the study a triangulation of methodologies 
would be used where the ELT model and learning style 
inventory would be used to understand the various stages of 
learning and the different ways people receive and process 
new information. The ELT model emphasizes a need for learner 
involvement in all educational activities and addresses the 
concept of how experience makes learning meaningful. The 
experiment will last for three months. Based on the results 
a number of recommendations and suggestions for further 
studies will be formulated.

رقم الدعممبدأ التكافؤ في حتليل النصوص الشعرية

The principle of parity in the analysis of 
poetic texts

10725/02/2019

غادة محمد فتحي ابراهيم محمد
Ghada Mohamedfathy Ebrahim Mohamed

 

ملخص البحث

يهــدف البحــث إلى تطبيق مبــدأ التكافؤ عند هاريس في دراســة النصوص 
الشعرية . 

منهــج البحث : املنهــج الوصفي التحليلي أهم النتائــج: تترابط اجلمل داخل 
النصــوص الشــعرية وفق قوانــني تكافئية خاصة. يظهــر التكافؤ بني اجلمل 
على مســتوى احملور األفقي كما يظهر على مســتوى احملور العمودي للجمل 
املتعاقبة. إن مؤشــرات وقوانني انتظام اجلمل داخل النصوص ال يتشكل على 

نحو اعتباطي بل على نحو لغوي خاص. 

Abstract 

Applying the principle of parity at Harris Research Methodology: 
The descriptive analytical approach The most important texts: 
The text is interrelated Equivalence between the sentences at 
the level of the horizontal and automatic axis at the level of 
the float for consecutive sentences. Energies and regular laws. 

رقم الدعماملراجعة النقدية في علم القواعد الفقهية

Critical review of jurisprudential science10720/02/2019

مقدوده طيب أرزقي مناري
  Megdouda Tayeb Arezki Manari

 

ملخص البحث

إّن علــم القواعــد الفقهيــة، أكثر املعارف اإلســالمية حضورا على الســاحة 
العلمية، من جهة استجابته لبحث القضايا املعاصرة ، ومن جهة أّن الدراسات 
الفقهيــة املعاصرة قد اســتفاضت في بحث قضاياه تنظيرا وتخريجا، ســواء 
ما تعلق منها بالدراســة اإلجمالية ، أو ما اجته فيها إلى اســتخراج القواعد 
مــن املصنفــات الفقهية، أو ما اختــص منها ببحث قاعــدة بعينها، أو قواعد 
اخلادمة ملوضوع معني. ومجمل هذه الدراسات على إضافتها العلمية احملققة 
لــم ترق ألن تكون في نفس اخلــط البياني لنضج وتطور هذا العلم، فهو أكثر 
املعارف بحاجة إلى املراجعة النقدية لفتح أفاق لتجديده. ويطرح هذه البحث 
املستويات التي ميكن أن تخضع للمراجعة النقدية، كصياغة القاعدة واإلطار 

الكلي للقاعدة ، وحتديث الفروع املخرجة على القاعدة. 
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Abstract 

The knowledge of jurisprudential rules the most Islamic 
knowledge present in the scientific arena in terms of its 
response to the study of contemporary issues and on the 
one hand that contemporary jurisprudence studies have 
gone on in the consideration of issues of consideration and 
graduation whether related to the overall study or what he 
tended to extract the rules of works The most important of 
which is the need for critical review to open up horizons for 
its renewal. This research raises the levels that can be subject 
to critical review such as the formulation of the rule and the 
overall framework of the rule and the modernization of the 
branches on the base.

رقم الدعمعمل املرأة في ضوء مقاصد الشريعة

Work of Women in Light of Islamic Sharia10675/02/2019

محمد مقبل ناصر المقبل
  mohammd mqbl nasr almqbl

 

ملخص البحث

احلمد لله رب العاملني والصالة والســالم على نبينا محمد، وبعد: فإن كمال الشــريعة 
اإلســالمية وشــموليتها يقتضيان بالضــرورة العناية باملــرأة وكافة قضاياهــا الذاتية 
واملجتمعيــة، وقد كان لقضايا املرأة التي شــهدت هضماً أو إجحافــاً مزيد من العناية 

والتوضيح، وبخاصة القضايا املالية.

وتَُعــد نظرةُ اإلســالم إلى مشــكلة الفقــر ومنهجيته فــي معاجلتها مــن أجنح الطرق 
ِلع على حقيقة اإلسالم، وما جاء به من تعاليم  واألساليب في ذلك؛ حيث يدرك ذلك املطَّ
ومبادئ لتعطي األحكام وتبني التصورات ليس على الشــكل الظاهري لألمور فحســب، 
بــل متتد إلى عمقهــا، فتعالج القضايا من جذورها بشــمولية وتكامــل واتزان؛ وألجل 
ذلك متيز اإلسالُم عن غيره بعمق املعاجلة، وشمولية النظرة وتكاملها، واتزان الطرح.

وســترتكز الدراسة على املنظور الشــرعي للمرأة في اجلانب االقتصادي من حيث هو 
أحد أهم مجاالت احلياة، حيث تسعى الورقة إلبراز عالقتها به، ودورها فيه، واملقاصد 

الشرعية املعنية باملرأة اقتصادياً.

ومــع بالــغ أهمية هــذا املوضوع، فإن أكثر البحوث والدراســات تتكلــم عن عمل املرأة 
وحقوقهــا وواجباتها، وكذلــك في االقتصاد على نحو عام، غير أني لم أقع على بحوٍث 
علميــٍة مؤصلــٍة تتكلم عن املقاصد الشــرعية ألحكام عمل املرأة وأثــره في املعامالت 
املالية، ومن ثَّم فإن دراســة هذا املوضوع من خالل نصوص الشــريعة - في تقديري - 
بحاجة إلى أكثر من دراســة متخصصة، تســتنبط تلك املقاصد، وجتمع شتات مسائله 

في بحث مستقل.

Abstract 

Praise be to Allah the Lord of the Worlds and peace and blessings 
be upon our Prophet Muhammad. After that the perfection and 
comprehensiveness of Islamic Sharia her women have been dealt 
with injustice or unfairness; like their financial rights; have had 

more attention and clarification by the Islamic Sharia.

The problem of poverty has been addressed clearly and 
comprehensively by the Islamic Sharia.  The methodology of Sharia 
in dealing with this problem is one of the most successful and 
comprehensive models. Those who are familiar with the truth of 
Islam and its teachings realizes that Islam deals with this problem 
as well as well as other problems in a depth comprehensiveness 
integrity and balance this explains why Islam is distinguished 
from other religious and believes.

This study focuses on the legal perspectives of women as regard 
the economic aspect of life.  Possible women relation with 
economy their active role in it and   the Islamic legal constraints 
rights and duties all are highlighted in this study.

Despite the importance of this topic most of the available research 
studies address women’s work or women’s economy in general; 
their rights and duties toward work and economy.  Unfortunately 
there are no structured scientific researches addressed this issue 
and its economic impact in view of rules of Islamic Sharia. We 
believe that study of this issue through texts of Islamic Sharia is 
still in need for more work and studies to devote new purposes 
and rules and also to bring together all of the related findings and 
to offer this to all of those who are interested in this field.

ترجمة التعبيرات االصطالحيــة واللهجات بالرواية 
السعودية احلديثة

رقم الدعم

Translating Dialectal Expressions and 
Terms Embedded in Saudi Modern Novels

10671/02/2019

باسم عقلة سالمة الحوامدة
basem okleh salameh alhawamdeh

السيد محمد علي إسماعيل
  Alsyd Mohamed Ali Ismail

 

ملخص البحث

تســعي الدراســة جاهدة لترجمة التعبيرات االصطالحيــة واللهجات احمللية 
املطمــورة فــي الرواية الســعودية احلديثــة ، حيث تكمن إشــكالية  الكلمات 
والعبــارات املأخــوذة مــن اللهجات أنهــا عصية الفهم علــى  العرب من غير 
اجلنســية الســعودية وحتى داخل اململكة  يجد بعض الســكان إشــكالية فهم 
بعــض الكلمــات املتداولة في املناطق البعيدة جغرافيا ، لذا حتاول الدراســة 
اقتــراح بعض اإلســتراجتيات الضرورية لترجمة تلك الكلمــات املأخوذة عن 
اللهجات السعودية مع وضعها في إطارها النظري والتطبيقي ، وقد اعتمدت 
الدراســة املقترحة على تطبيق نظرية الغائية فــي الترجمة أو نظرية الهدف  
والتــي من خاللها يتم ترجمة اللهجات بطريقة توافقية مع اللغة املســتهدفة، 
وبصورة تبدو متجانســة مع النسق القيمي والثقافي واملعرفي للغة املستهدفة 
حتى ال تخرج الترجمة في صورة شاذة أو غير متجانسة مع النص املستهدف 

وحتى تصل إلى املتلقي من خالل األسلوب التواصلي الفعال.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

Abstract 

This paper attempts to translate the dialectal expressions 
and terms embedded in modern Saudi novels. These 
dialectal expressions may impede the non-Saudi readers 
from understanding the message of the author which would 
represent a major barrier for translating the Saudi literature 
into foreign languages. Accordingly the proposed study 
attempts to suggest translation strategies necessary for 
rendering the dialectal expressions which are often concealed 
in the modern Saudi novels. The Skopos theory is intended 
to be the methodology applied in the proposed study as 
the dialectal expressions would be translated in terms of the 
values norms and knowledge of the target text. As such the 
message of the dialectal expressions which are often difficult 
to render in Modern standard Arabic  can be communicatively 
translated into Foreign language.

التحليــل احلــواري: األدوار اخلتاميــة والتعبيــرات 
الروتينية السائدة في محادثات الهاتف اجلوال غير 

الرسمية بني السعوديني
رقم الدعم

Conversation Analysis: The Closing 
Sequences and Ritual Expressions of 
Informal Mobile Phone Calls between Saudis

10609/02/2019

محمد عبده محمد محزري
  Mohammad Abdoh Mohammed Mahzari

 

ملخص البحث

أُجريت كثير من األبحاث الســابقة على دراســة أساليب اســتهالل أو ابتداء 
محادثــات الهاتف والعبارات الروتينية املســتخدمة بها ولكن قلة منها تناولت 
دراسة أساليب إنهاء احملادثات وعباراتها الروتينية املستخدمة بها والذي يعود 
إلــى صعوبة التعرف على بدء إنهاء احملادثــة باإلضافة إلى بعض التعقيدات 
املوجودة بها. درست بعض اللغات أساليب إنهاء احملادثات وعباراتها الروتينية 
على الهاتف ولكنها لم تُْدرس حتى اآلن في اللغة العربية ســواء في الهواتف 
الثابتة أو حتى احملمولة، ولهذا تســعى هذه الدراســة للتعرف على التسلسل 
املستخدم في إنهاء احملادثات والعبارات الروتينية املستخدمة بها على الهاتف 
احملمول بــني األصدقاء واألقارب الســعوديني للوصول إلى اإلســتراتيجيات 
املستخدمة في إنهاء احملادثات غير الرسمية وذلك باستخدام منهجية حتليل 

احلوار لتحليل ثالثني محادثة هاتف جوال.

Abstract 

Much work has been conducted on studying telephone 
opening sequences and ritual expressions; whereas closing 
conversations in both sequences and ritual expressions have 
received less attention by researchers due to the complexity 
and difficulty of identifying the beginning of closing part in 
telephone conversations. Some languages have examined 
closing sequences and ritual expressions on telephone but 

Arabic has not been studied yet in landline telephone or 
mobile phone. Therefore this study seeks to identify the 
sequences and ritual expressions between Saudi friends and 
relatives to explore the strategies of closing informal mobile 
phone calls by using conversation analysis approach. Thirty 
audio mobile phone conversations will be transcribed as the 
data source for this study.

» اآلثــار اإليجابية لعمل املــرأة في محافظة األفالج 
على معدالت الطالق املختلفة في ضوء رؤية اململكة 

العربية السعودية 2030«
رقم الدعم

The positive impacts of women’s 
employment in Al-Aflaj governorate on 
divorce rates in view of the vision of the 
Kingdom 2030

10560/02/2019

كمال محمد حامد الفكي
  kamal mohamed ahmed alfaki

 

ملخص البحث

الطالق كلمة تصيب العائالت بالصدمة، ولألسف اآلن أصبحت مألوفة بشكل 
مثير للدهشــة. وكل يوم تطالعنا الصحف ببيانات إحصائية تشير إلى ارتفاع 
معدالت الطالق بشكل كبير، وكما يبدو أن معدالت الطالق تزداد في املجتمع 
الســعودي يوما بعد يوم. وفي الوقت احلاضر، نرى تخلى الزوج عن أســرته 
بســهولة وألتفه األســباب. وبعد إجراء مقابالت مع العديد من األشــخاص، 

توصلنا إلى عدد من األسباب املختلفة وراء ظهور هذه الظاهرة املزعجة.

وانطالقا من أهداف جامعة األمير ســطام بن عبدالعزيز في خدمة املجتمع 
احمللي واحلفاظ على اســتقرار األسرة في مجتمع محافظة األفالج وتوضيح 
اآلثار اإليجابية لعمل املرأة في التقليل من أســباب الطالق وخاصة األســباب 
االقتصاديــة، مت إعــداد هــذا املشــروع البحثــي. فمن خالل هذه الدراســة 
ســنتعرف علــى معــدل حدوث الطــالق في محافظــة األفالج، كما ســنلقي 
الضــوء على أهم األســباب املؤدية إلى حدوث الطــالق بني الزوجني وخاصة 
حديثــي الــزواج.  ومــن أجل هذا الغرض ســيتم تصميم اســتبانة توزع على 
النساء العامالت في اجلهات املختلفة، وسيتم استخدام األساليب اإلحصائية 
املناســبة لتحليلها واســتخالص النتائج ومعرفة األســباب احلقيقية حلدوث 
الطالق، واآلثار اإليجابية لعمل املرأة في تقليل أســباب الطالق االقتصادية، 
وتقدمي املقترحات والتوصيات املناســبة لتقليل آثار الطالق على تربية البناء 
وتقدميها إلى اجلهات املختصة للحد من انتشار هذه الظاهرة اخلطيرة على 

استقرار األسرة واملجتمع في محافظة األفالج.

Abstract 

The word divorce afflicts families with shock; unfortunately 
now it has become surprisingly familiar. Every day newspapers 
show a statistical data indicating that divorce rates are high 
and divorce rates are increasing in Saudi society day after day. 
At present we see that the husband has given up his family 
easily and for reasons unknown. After interviewing several 
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people we came up with a number of different reasons why 
this disturbing phenomenon emerged. Based on the goals 
of Prince Sattam bin Abdul Aziz University in serving the 
local community and maintaining the stability of the family 
in the Aflaj community and clarifying the positive effects of 
women’s work in reducing the causes of divorce especially 
economic reasons this research project was prepared. 
Through this study we will learn about the rate of divorce in 
Aflaj governorate  and we will highlight the most important 
reasons leading to divorce between spouses especially 
newlyweds. For this purpose a questionnaire will be designed 
to be distributed to women working in different areas. The 
appropriate statistical methods will be used to analyze them 
draw conclusions find out the real causes of divorce the 
positive effects of women’s work on reducing the causes of 
economic divorce. The suggestions and recommendations 
will be submitted to the competent authorities to reduce the 
spread of this phenomenon is dangerous to the stability of 
the family and society in the governorate of Aflaj.

رقم الدعمأدواء النحو العربي وسبل تيسيره

problems of Arabic grammar and ways to 
facilitate it

10559/02/2019

عبدالفتاح فرح ضو أحمد
          fattah farah daw ahmed

ياسر حميد العتيبي
  yasir hamid aleutaybi

 

ملخص البحث

يتنــاول هذا البحث أمراض النحو العربي وســبل تيســره ، فمعلوم أن النحو 
العربــي قد الزمته أدواء قعــدت به عن احلركة ، وقامت دعوات وحركات في 
ظاهرهــا اإلصالح وفي باطنها الهدم والتدميــر، ولكنها لم تفلح في القضاء 
على النحو العربي متاما، كما قامت محاوالت كان هدفها اإلصالح والتيســير 
فعال، ولكنها لم حتسم أمره متاما ؛ ألن باب اإلصالح غالبا ما يوصد أمامها 
، وفي هذا البحث نقدم وجهة نظرنا حول سبل النهوض بهذا النحو وحتريره 
من هذه القيود التي كبلته ردحا من الزمن ،وقد أسميناها وجهة نظر ، وذلك 
تأكيــدا على أنها ليســت األولــى ولن تكون األخيرة ، فقد ســبقنا في الدرب 
علمــاء أماجد أفرادا ومؤسســات ، في القدمي واحلديــث . وقد جاء البحث 
فــي مقدمــة ومبحثني وخامتة. املبحــث األول تناول تصحيــح البيئة اللغوية، 
واملبحــث الثاني تناول إصالح مادة النحو وإصــالح منهج تعليمها، ويتوقع أن 
يخــرج البحث بنتائج منها تصحيح البيئة اللغوية بتفنيد دعاوى تعقيد العربية 
وصعوبة رســم حروفها، وقصورها عن استيعاب علوم العصر. وإصالح النحو 
مــن خالل اختيار منوذج لغوي واحد الســتنباط القواعــد، وإعادة النظر في 
قواعد النحو في ضوء فهم جديد الســماع والقياس. واإلقالل من أثر العامل 
النحوي، وتخليص النحو من العلل الزائفة، وتنقية الشواهد القدمية، وتطويع 
طريقــة التأليف فــي النحو، وإصالح منهج تعليمه. وســار البــح على املنهج 

الوصفي في وصف الظاهرة م حتليلها.

Abstract 

This research deals with the problems of Arabic grammar 
and the means of facilitating it. It is known that the Arabic 
grammar has been necessitated by the rules of the movement 
and the calls and movements in the face of reform and in 
the interior of the demolition and destruction but did not 
succeed in eliminating the Arabic language completely and 
attempts were aimed at reform and facilitation already But 
it is not completely resolved because the door of reform is 
often blocked before it and in this research we present our 
view on ways to promote this and free of these constraints 
which has been a period of time we have called a point of 
view confirming that it is not the first and will not be the last  
We have preceded in the path scientists Amjad individuals 
Institutions in the ancient and modern. The research came in 
an introduction two papers and a conclusion. The first topic 
dealt with correcting the linguistic environment. The second 
topic dealt with reforming the grammar and reforming its 
curriculum. The research is expected to result in correcting 
the linguistic environment by refuting the claims of the 
complexity of Arabic and the difficulty of drawing its letters. 
Reforming grammar by choosing a single linguistic model 
to devise rules and revisit grammar rules in the light of a 
new understanding of hearing and measurement. Reducing 
the influence of the grammatical factor freeing the form of 
pseudo-ills purifying ancient evidence adapting the method 
of authorship in grammar and reforming the curriculum. The 
researcher went on the descriptive approach to describing 
the phenomenon.

تقييم فعالية البرامج التربوية املقدمة لذوي اإلعاقة 
مبحافظة وادي الدواســر في ضــوء املعايير العاملية 

للتربية اخلاصة.
رقم الدعم

Assessment the efficiency of educational 
programs for special needs under 
the international standards of special 
education in wadi al dawaser

10515/02/2019

سمر يوسف أحمد ميرغني
samar yousif Ahmed mirghani

هنادي عيسى مهنا
  Hanadi Issa Muhanna

 

ملخص البحث

هدفت الدراســة إلى التعرف على أنــواع اخلدمات والبرامج التربوية املقدمة 
لــذوى اإلعاقة في ضــوء املعايير العاملية للتربية اخلاصــة، مت أخذ محافظة 
وادى الدواســر علــى أنها إحدى احملافظات التي حتتــاج اهتماماً كبيراً فيما 
يتعلق بذوي اإلعاقة ملا فيها من مراكز ومؤسسات ومدارس متفرقة على طول 

منطقة وادى الدواسر والسليل

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

ف   في هذا البحث يســتخدم الباحثان املنهج الوصفي االرتباطي، والذي يُعرَّ
»بأنَّه أحد أشــكال التفســير العلمي املنظم الذي يهدف إلى وصف ظاهرة أو 
مشكلة محددة وتصويرها كمياً من خالل جمع البيانات واملعلومات املقننة عن 
الظاهرة أو املشكلة املراد دراستها مع استخدام استبانة لدراسة واقع ما يقدم 
من خدمات لتلك الفئة من األفراد واألداة الثانية: استطالع راي مجموعة من 

متخذي القرار واإلدارات .

طبقت الدراســة على عينة قوامهــا 50 من املتخصصني واإلداريني في مجال 
التربية اخلاصة على مستوى املراكز واملؤسسات في وادي الدواسر والسليل.

ومن املتوقع ان تخرج الدراسة بتوصيات تسهم في:

االرتقاء باملســتوى النوعي في إعداد الكوادر املدربة واملؤهلة علميا في 	 
مجال رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.

معرفة مستوى فاعلية البرامج التربوية املقدمة لذوي اإلعاقة »مبحافظة 	 
وادي الدواسر« في ضوء املعايير العاملية للتربية اخلاصة.

تقــدمي اخلدمات االستشــارية فــي مجــال التربية اخلاصــة للجهات 	 
التعليميــة واالجتماعية التي تقــدم خدمات لذوي االحتياجات اخلاصة 

سواء أكانت حكومية أو أهلية.

تصميــم وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في مجال التربية اخلاصة ) 	 
اإلعاقة البصرية ، اإلعاقة الســمعية ، صعوبات التعلم ، التفوق العقلي 
، التخلــف العقلي(. بشــكل مســتقل أو بالتعاون مــع قطاعات املجتمع 

املختلفة.

تأسيس قاعدة بحثية تنطلق من أجراء البحوث والدراسات املتخصصة 	 
في مجاالت التربية اخلاصة.

الشــراكة العلمية مع أقســام التربيــة اخلاصة في اجلامعــات ومراكز 	 
البحوث احمللية والعاملية في مجال إجراء البحوث والدراســات النظرية 

والتطبيقية لذوي االحتياجات اخلاصة.

Abstract 

The study aimed to identify the types of services and 
educational programs offered to people with disabilities 
in the light of international standards of special education. 
The province of Wadi Al-Dawasir one of the provinces that 
need great attention in relation to the disabled including 
the centers institutions and schools scattered along the Wadi 
Al-Dawasir and AlsalilIn this research the researchers use the 
descriptive descriptive approach which is defined as “one of 
the forms of systematic scientific interpretation that aims to 
describe a specific phenomenon or problem and quantify it 
by collecting data and information on the phenomenon or 
problem to be studied The category of individuals and the 
second instrument is a survey of a group of decision-makers 
and departments.The study was applied to a sample of 50 
specialists and administrators in the field of special education 
at the level of centers and institutions in Wadi Al-Dawasir and 
Al-Silil.

The study is expected to produce recommendations that 
contribute to:

• Raise the qualitative level in the preparation of cadres 
trained and qualified scientifically in the field of care for 
people with special needs.

• Knowledge of the level of effectiveness of educational 
programs for people with disabilities in the “Wadi Al-
Dawaser” in light of international standards of special 
education.

• Provide advisory services in the field of special 
education for educational and social institutions that 
provide services for people with special needs whether 
governmental or civil.

• Design and implement specialized training courses in 
the field of special education (visual disability hearing 
impairment learning difficulties mental excellence 
mental retardation). Independently or in cooperation 
with different sectors of society.

• Establishing a research base based on research and 
specialized studies in the fields of special education.
Scientific partnership with special education departments 
in universities and local and international research centers 
in the field of conducting research and theoretical and 
applied studies for people with special needs.

البيئة اخلارجية والتحالفات االســتراتيجية وأثرهما 
على األداء بالتطبيق على الشركات السعودية

رقم الدعم

Strategic alliance and Strategic alliance 
Performance: An empirical research of KSA Firms

10510/02/2019

جعفر محمد عبدالكريم أحمد
gaafar mohamed abdalkrim ahmed

المنصف بوعنان قيزاني 
  Moncef Bouanan Gizani

 

ملخص البحث

هدفت هذه الدراســة إلى دراســة تأثير العوامل االستراتيجية الداخلية على 
أداء التحالف االســتراتيجي. كما هدفت إلى دراســة أثر التعقيد البيئي على 
هذه العالقة.  والختبار فرضيات الدراســة تســتخدم االســتبانة كأداة جلمع 
البيانــات مــن عينــة من املبحوثــني تبلغ 260 مبحــوث. وســيتم طبيق تقنية 
النمذجة اإلنشــائية )SEM( الختبار العالقة املقترحة. وســوف يســاهم هذا 

البحث في وسد الثغرة في مجال التحالفات االستراتيجية وأدبياتها.

Abstract 

The purpose: The main purposes of this paper are twofold: 
first to investigate the effect of strategic internal critical 
factors on strategic alliance performance. Second to examine 
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the moderating effect of environmental complexity on this 
relationship in detail.

Design/ methodology/ approach-to test the hypotheses; a 
mail survey was conducted to collect data from sample of 260 
respondents. Structural equitation modelling (SEM) technique 
was applied to test the relation proposed in research Model.

This research attempts to find a solution for the  practitioners’ 
dilemma  and bridge the gap in field of strategic alliance 
and strategic alliance performance literature by proposing 
moderating effect of environment on the relation between 
alliance performance and strategic alliance critical factors.

تطبيق التعليم القائم على احلوســبة الســحابية بني 
اجلامعات السعودية

رقم الدعم

Implementation of Cloud-based Education 
System among Saudi Universities.

10478/02/2019

عمر نوح ثامر المطيري
     omar nooh thamer almotiry

محمد شا محمد كونجو
Mohemmed Sha Mohamed Kunju

   

ملخص البحث

األنظمــة التعليمية وأســاليبها تســاعد في تطوير العديد مــن املجاالت، وميكن 
أن تلعــب التكنولوجيــا املتقدمة مثل تكنولوجيا املعلومــات دوًرا حيوًيا في عملية 
التعليــم والتعلــم. ولكن االختالفات فــي املناهج وطرق التوصيــل وعملية التعلم 
لها تأثير كبير على فعالية نظام التعليم في مختلف البلدان. حتى على مســتوى 
نفس الدولة يكون هنالك بعض االختالفات في النظام التعليمي بني املؤسســات 
التعليميــة. ومــع تطور التكنولوجيا، هنــاك حتول من املعرفة إلــى نظام التعليم 
القائــم على التفكيــر النقدي. عالوة علــى ذلك، هناك حاجة إلــى تنفيذ نظام 
تعليمــي متكامــل وممّكــن بالتكنولوجيا ملعرفــة أحدث االجتاهــات. في الوقت 
احلالــي، تســتخدم األدوات والتقنيات املتعلقة بتكنولوجيــا املعلومات على نطاق 
واسع في قطاع التعليم لتحقيق بعض التطور. لكن االختالف في معايير التطبيق 
يشــكل عقبة كبيرة تعيق عملية تكامل هذه األنظمة. لذلك من املهم جداً تطوير 
النظام احلالي من خالل تقنية مشــتركة تســمح بتنظيم هذه التغييرات املتكررة. 
تســتخدم اجلامعات الســعودية مواقع الويب اخلاصة بها بشكل مستقل لتقدمي 
اخلدمات ذات الصلة، و ترتبط اخلدمات التعليمية اإلدارية املختلفة مبوقع الويب 
لتقــدمي العديــد من اخلدمات. هذا يســبب تكلفة باهظة لــوزارة التعليم لتوفير 
اخلدمــات جلميع أنظمــة اجلامعات في اململكة. عالوة علــى ذلك، فإن التعاون 
بني املؤسســات ليس بهذه الســهولة ، وميثل تنفيذ منــوذج التعليم املوحد حتدًيا 
كبيًرا. التعليم القائم على احلوســبة السحابية هو احلل الرئيسي الذي ميكن أن 
يســتخدم خدمات الويب بشــكل فعال لتنفيذ مجموعة متنوعة من اخلدمات في 
قطــاع التعليم. حاليا، نظام التعليم العاملي قيــد التحول إلى نظام التعليم القائم 
على احلوســبة الســحابية وهذا ميكن يجعل عمليــة التعليم والتعلــم أكثر إثارة 
لالهتمــام. إن إدارة البيانات واخلدمات ذات الصلة من خالل تطبيق احلوســبة 

الســحابية ســيحافظ على الطبيعــة الديناميكية لنظام التعليــم. كما إن اعتماد 
مثــل هذا النظام املتكامل سيحســن من الكفاءة ويقلل مــن التكلفة لتنفيذ نظام 
تعليمي مشترك على مستوى الدولة بني اجلامعات السعودية. يقترح هذا البحث 
منوذًجا لبناء نظام تعليم قائم على احلوسبة السحابية ويستخدم مواردها لتقدمي 
خدمات تعليمية على مستوى اجلامعات السعودية. كما يقوم هذا البحث بتحليل 
وحتديد طريقة اســتخدام مختلف األدوات واخلدمات القائمة على السحابة من 
موفري اخلدمات السحابية املختلفة التي ميكن لقطاع التعليم تنفيذها بفعالية.

Abstract 

The Education Systems and related methods motivate each 
and every field for its advancement. The growing technology 
like IT (Information Technology) can play a vital role in the 
process of teaching and learning. But variations in curriculum 
delivery method and learning process have a great impact 
on the effectiveness of the Education System in various 
countries. Even different regions of the same nation have 
changes in the education system. As the technology improves 
there is a shift from knowledge to critical thinking based 
education system. Moreover there is a need to implement an 
integrated technology-enabled education system to learn 
the latest trends. Currently IT related tools and technologies 
are widely used in the education sector for some progress. 
But the difference in standards for its implementation is a 
major drawback for the integration. So it is very important to 
update the system through a common technology that can 
adopt frequent changes. In the Kingdom of Saudi Arabia the 
universities are independently using their own websites and 
related services for its functionality. Various teaching learning 
and administrative services are linked to these websites to 
provide several educational services. This causes a huge cost 
for the Ministry of Higher Education (MoHE) to provide services 
to all the universities in the Kingdom. Moreover collaboration 
among the institutions is not so easy and the implementation 
of a unified education model is a big challenge. Cloud-Based 
Education is the main solution to implement a common 
environment that can effectively utilize a variety of services in 
the education sector. Currently the global education system is 
under transformation to Cloud-based Education System and it 
can change the teaching and learning process more interesting. 
Managing the data and related services through a cloud 
application will maintain the dynamic nature of the education 
system. Adoption of such an integrated system will improve the 
efficiency and results in a cost-effective method to implement 
a nationwide common education system among Saudi Arabian 
Universities. This research proposes a model for building a 
cloud-based education system that uses cloud resources for 
various educational services. Also this research analyses and 
identifies the various cloud-based tools and services from 
different cloud providers that can be effectively implemented.
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اســتخدام اســتراتيجية اإللكنرونية فــي تطوير مفردات 
طلبة الرعاية الصحية مع اإلشارة احملددة إلى كلية العلوم 

الطبية التطبيقية ، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
رقم الدعم

Use of e-Voc Strategy in Developing Healthcare 
Students’ Vocabulary Learning with Specific 
Reference to College of Applied Medical 
Sciences، Prince Sattam bin Abdulaziz University

10438/02/2019

ماجد علي مبارك الشريدة
Majed Ali Mubarak Alsharidah

هانا  بادما بداموديم
   Hannah Padma Peddamudium

Abstract 

Using e-Voc strategy in developing Health care students’ 
vocabulary learning with specific reference to College of 
Applied Medical Sciences Prince Sattam bin Abdulaziz 
University Wadi Addawasser.

Communication is an essential skill in the healthcare as it 
involves not only history taking but also interaction with 
the patients patients’ relatives healthcare team and various 
other personnel related to the health problems.  In view of 
the rapid growth in the healthcare system of the Kingdom 
of Saudi Arabia strengthening the vocabulary related to 
both professional and non-professional fields is crucial for a 
health care student. It is apparent that use of technology has 
become an integral part of in day today life and thereby in 
the healthcare sector also. Therefore there is an urgent need 
for literacy educators to use the tools that 21st century has 
afforded to keep pace with the times. Research conducted 
so far has proved that the use of ICT in the classroom has 
drastically improved the communication skills of the students. 
There is also a need to focus on the vocabulary building as this 
is an area which helps in the development of advance literacy 
levels. The use of technology in building vocabulary supports 
the teaching of word learning strategies promotes students’ 
strategic use of web-based vocabulary tools and improves 
students’ volume of reading and word learning. e-Voc is a 
technology based strategy which has yielded good results 
in the academic field especially in the United States. The 
present research aims to focus on the building of vocabulary 
in the healthcare students of the College of Applied Medical 
Sciences Prince Sattam bin Abdulaziz University Wadi 
Addawasser through the use of e-Voc Strategy. This strategy is 
employed to students’ vocabulary learning process at regular 
intervals within the time frame of 6 months and the results 
are evaluated by administering a test as well as through the 
data collected from the questionnaires at different stages of 
research.

رقم الدعماملفسرون من القرن السابع إلى القرن الرابع عشر الهجري

"Categories of the interpreters from the 
seventh century to the fourteenth century AH"

10421/02/2019

نورة عبدالعزيز محمد العلي
  norah abdulaziz mohamd alali

 

ملخص البحث

يهدف بحث )طبقات املفســرين ( الستقراء املفســرين في املائة السابعة إلى 
املائة الرابعة بعد األلف، وتوثيق كل من اشتغل في التفسير تأليفاً ، أو تدريساً، 
وترتيبهم في طبقات، والوقوف على تراجم أعالم التفســير وعلمائه خاللها . 
وإلقاء الضوء على مصنفاتهم. عن طريق املنهج االستقرائي، والتحليلي بجمع 
املفســرين فــي كل طبقة من الطبقــات، مع حصر كل جهودهــم في التأليف 
والتدريس، في التفسير ، وعلوم القرآن، والقراءات، والشروح، واملختصرات.

فالوصول ملعرفة تدرج علم التفســير وتطوره عبر العصور؛ يعطي تصوراً عن 
مدى قوة وضعف االنتاج العلمي خاللها.

وسوف يتكون البحث من مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث، واخلامتة والنتائج.

Abstract 

The study of (Categories of the interpreters) aims to 
extrapolate the interpreters in the seven hundred to third 
hundred thousands and document all those who worked in 
the interpretation including composition or teaching arrange 
them in categories identify the translations of the pioneers and 
scientists in interpretation and highlight their categories  by 
using the historical and inductive methods through assembling 
the interpreters in each class and collecting all their efforts in 
composition and teaching in interpretation the sciences of the 
Qur’an readings explanations and abbreviations. As access to 
the knowledge and evolution of the science of interpretation 
through ages provides a comprehensive picture of the strength 
and weakness of scientific production.

فاعليــة برنامج قائــم على عادات العقــل في تنمية 
دافعيــة اإلجناز األكادميي والتفكيــر االبتكاري لدى 

طالبات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
رقم الدعم

The effectiveness of a program based on 
mind habits in developing the academic 
achievement motivation and creative 
thinking among Prince Sattam bin Abdul 
Aziz University students

9718/02/2019

سحر عبده محمد السيد
SAHAR ABDO MOHAMED ELSAYED
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هبة محمد محمد السيد
Heba Mohamed Mohamed Elsayed

 

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على عادات العقل في 
تنمية دافعية اإلجناز األكادميي والتفكير االبتكاري لدى طالبات جامعة األمير 
ســطام بن عبد العزيز- طالبات قســم الرياضيات-املســتوى اخلامس بكلية 
التربيــة بالدلم أمنوذج، وسيســتخدم البحث املنهج شــبه التجريبي بتصميم 
املجموعــة الواحــدة، وتكونت عينة البحث من )22طالبة( بقســم الرياضيات 
للفصل الدراسي الثاني في العام اجلامعي1449/1439هـ، وسيستخدم البحث 
مقياس الدافع لإلجناز األكادميي وفقاً ألبعاد الدافع لإلجناز)السيد،2012(، 
واختبار التفكير االبتكاري )الســيد، وناصف،2019(. الختبار صحة الفروض 
مت اســتخدام اختبــار ت T-Test  ، ومن املتوقــع أن تتوصل النتائج إلى وجود 
فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات املجموعة لصالح التطبيق البعدي 
لــكل من: مقياس دافعية اإلجناز األكادميي، والتفكير االبتكاري.  كما ســيتم 
حســاب قــوة الداللة العملية حلجم التأثير بحســاب قيمــة η (  2 ( - مربع 
إيتا- لقياس فاعلية اســتخدام البرنامج القائــم على عادات العقل في تنمية 

دافعية اإلجناز األكادميي، والتفكير االبتكاري.

وميكن تفســير النتائج أيضاً بأن البرنامج كان له أثر إيجابي فعال في تنمية 
دافعيــة اإلجنــاز األكادميي والتفكيــر االبتكاري لدى طالبــات جامعة األمير 
سطام بن عبد العزيز. وسيوصى البحث بتضمني عادات العقل بكافة البرامج 
األخــرى بكليــات اجلامعة؛ ألهميتهــا وفاعليتها فــي تنميــة دافعية اإلجناز 

األكادميي والتفكير االبتكاري لدى الطالبات.

Abstract 

The purpose of this research is to identify the effectiveness of 
a program based on the habits of the mind in the developing 
the academic achievement motivation and creative thinking 
among the Prince Sattam University students. The study will 
use the motivation scale for academic achievement according 
to the dimensions of achievement motivation (Elsayed 2012) 
and the creative thinking test (Elsayed& Nasef 2019). The T-Test 
will be used to test the validity of the hypotheses. The results 
are expected to find that there are statistically significant 
differences between the mean scores of the group in favor of 
the post-application of the academic achievement motivation 
test and the creative thinking test. The practical significant 
strength of the effect volume will be measured by calculating 
the value of 2 ( η ) - ETA - to measure the effectiveness of the 
program based on the habits of the mind in developing the 
academic achievement motivation and creative thinking.

The results can also be explained by that the program had 
positive effective impact on developing the academic 
achievement motivation and creative thinking among Prince 
Sattam University students. The research will recommend 
that the habits of the mind should be included in all other 
programs in the faculties of the university; for their importance 
and effectiveness in developing the academic achievement 
motivation and creative thinking among students.

أثــر اختــالف منط التفاعــل االلكترونــي )املتزامن 
/ ال متزامــن ( فــي بيئة تفاعلية قائمــة على التعلم 
التشاركي ومراسي التعلم في تنمية مهارات التصميم 

التعليمي والدافعية لإلجناز الدراسي

رقم الدعم

The Effect of Varied Type of Interaction 
Electronic (Synchronous/ Asynchronous) 
in Interactive Environment Based on 
collaborative & anchored learning to 
Development Instructional design Skills 
and Academic Achievement Motivation

10383/02/2019

غادة شحاتة إبراهيم معوض
  Ghada Shihata Ebrahim Mawad

 

ملخص البحث

يشــهد عصرنا احلالي تقدما وثورة في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مما 
يــؤدي إلى حتديات كثيرة مــن اهمها التحديات التي تواجــه البحث التربوي 
والذى يسعي إلى مسايرة هذا التطور السريع، وفى هذا اإلطار سعت العديد 
مــن الدراســات واالدبيات نحو حتديــد آلية التعلم وكيفيــة تطويرها، ونظرا 
الن االجتاهــات العاملية والنظريات التربوية احلديثة تســعى إلى االجتاه نحو 
التعلم املتمركز حول الطالب، وتشجيع املتعلمني على التعلم االلكتروني، وهذا 
ما يســعي البحــث احلالي إلى حتقيقه في تنمية مهــارات التصميم التعليمي 
للطالبــات باســتخدام التفاعل االلكترونــي املتزامن وال متزامــن القائم على 
التعلم التشــاركي ومراســي التعلم، وفى ســبيل ذلك ســيتم حتديــد مهارات 
التصميم التعليمي وحتديد معايير بيئات التفاعل االلكتروني، وســيتم تطوير 
وتنفيذ بيئة تفاعل الكترونية قائمة على التعلم التشاركي ومراسي التعلم، كما 
سيتحقق  البحث من صحة الفروض اإلحصائية وحتقيق مخرجات التعلم في 
ضــوء التصميم التجريبي الذى يعتمد على تقســيم الطالبات إلى مجموعتني 
جتريبيتــني  املجموعــة التجريبيــة االولــى والتــي تدرس مهــارات التصميم 
التعليمــي في بيئــة تفاعلية متزامنة قائمة على التعلم التشــاركي ومراســي 
التعلــم، واملجموعــة التجريبية الثانية تدرس مهــارات التصميم التعليمي في 
بيئة تفاعلية ال متزامنة قائمة على التعلم التشاركي ومراسي التعلم، وبناء على 
النتائج التي سيتوصل إليها البحث سيصل إلى توصيات ومقترحات جديدة.

Abstract 

Our current era is experiencing progress and eruption in 
information and communication technology which leads to 
many upgrades in which of the most significant challenges for 
educational research which seeks to keep pace with this rapid 
development in this context many studies and literature sought 
to identify the learning mechanism and how to develop them. 
It is given Because the global trends and modern educational 
theories seek to trend towards learner-centered teaching 
strategies encouraging learners to e-learning that’s what 
the current research seeks to achieve in instructional design 
skills for students using interaction electronic (Synchronous/ 
Asynchronous) based on collaborative and anchored learning 
in order to do that it will determine the instructional design 
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skills. Determining the standards of electronic interaction 
environments and will develop and accomplish an electronic 
interaction environment based on collaborative and anchored 
learning the search will also validate statistical hypotheses 
Achieving learning outcomes in light of experimental 
design that relies on dividing students into two groups the 
first experimental group will be taught using synchronous 
interactive environment based on collaborative and anchored 
learning to learn instructional design skills. The second 
experimental group will be taught using ansynchronous 
interactive environment based on collaborative and anchored 
learning to learn instructional design skills. Based on the 
findings the research will reach new recommendations and 
proposals.

اليقظة الذهنية وعالقتها بالتسويف األكادميي لدى 
طالبات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز باخلرج

رقم الدعم

Mindflness and its relationship to academic 
procrastination for students of University of 
Sattam bin Abdulaziz in Al-kharj

10377/02/2019

فاطمة عبدالرحمن الطيب حسن
  Fatima AbdelRahman eltayeb hassan

 

ملخص البحث

ملخص البحث . دراســة وصفية  يهدف البحث احلالي للتعرف على العالقة 
بــني اليقظة الذهنية  والتســويف األكادميي تبعاً ملتغير املســتوى والتخصص 
الدراســي لدى طالبات اجلامعة سطام بن عبدالعزيز ،  وتكونت عينة البحث 
مــن طالبات جامعة للعام الدراســي )1439-1440( وقد اســتعملت الباحثة 
مجموعة من الوســائل االحصائية املناســبة للوصول إلى النتائج املطلوبة في 

إجراءات البحث احلالي والتوصل إلى صحة الفروض.

Abstract 

The current research aims to identify the relationship between 
mental alertness and academic procrastination according to 
the level of variable and academic specialization of university 
students Sattam bin Abdulaziz, and the research sample 
consisted of university students for the academic year (1439-
1440) The researcher used a set of statistical tools appropriate 
to reach the desired results In the current research procedures 
and arrive at the correctness of hypotheses.

معوقــات تطبيــق إدارة  اجلــودة الشــاملة فــي تســويق 
اخلدمات السياحية في اململكة العربية السعودية )دراسة 

تطبيقية على قطاع الفنادق في محافظة اخلرج (
رقم الدعم

Obstacles to Implementation of Total 
Quality Management in the Marketing of 
Tourism Services in the Kingdom of Saudi 
Arabia (An applied study on “Hotels’ 
Sector” in Al-Kharj Governorate)

10364/02/2019

نبيل محمد لطف الحزمي
Nabil Mohemmed Lutf ALhazmi

طارق توفيق يوسف الخطيب
  Tariq Tawfiq Yousef Al Khatib

 

ملخص البحث

ن املؤسســة ِمن  تعــد إدارة اجلــودة الشــاملة أحد املناهــج اإلدارية التي متِكّ
حتقيق أهداف مشــاريعها وتلبية احتياجاِت عمالئها، وهي سلســلة مستمرة 
مــن التحســينات على املــدى الطويل التي تشــترك فيهــا اإلدارة  واملوظفون 
بغرض حتقيق رضا ووالء العمالء بغية الوصوِل إلى النجاح بعيد املَدى ، بحيث 
إّن جميَع العاملني في املؤسّســة يســعوَن إلى حتسني جودة اخلدماِت املُقّدمة 
وزيادِة اإلنتاج و حتســني بيئة العمل .  وتتمثل املشــكلة البحثية في  انخفاض 
الطلب الســياحي على اخلدمات الســياحية في محافظة اخلرج على الرغم 
ممــا متتلكه احملافظة من موارد اقتصاديــة متنوعة يأتي في مقدمتها املوارد 
الســياحية والتــي يعول عليها كثيــراً في تنويع الهيكل االقتصادي الســعودي 
متشــياً مــع خطة اململكة 2030 الرامية إلى ذلــك ،ورمبا يعزى ذلك إلى عدد 
من العوامل يأتي في مقدمتها ضعف منظومة إدارة  اجلودة الشــاملة كنتيجة 
لوجــود بعض املعوقات والصعوبــات التي قد حتول دون تطبيقها ، وما يترتب 
علــى هــذا األمر من  تواضع مســتوى الرضا لــدى العمالء عــن جودة هذه 
اخلدمــات وهــو ما قد يؤثر ســلباً على عائدات احملافظــة ومتحصالتها من 
هــذا القطــاع .وتتمثل أهداف البحث :  في  الوقوف على مدى تطبيق  إدارة  
اجلودة الشــاملة في القطاع الســياحي في محافظة اخلــرج ، والوقوف على  
املعوقــات والصعوبــات التي حتــول دون تطبيقهــا  مع صياغة اســتراتيجية 
مناســبة تنطــوي على اآلليات والتصــورات الكاملة لعالج هذه املشــاكل  مبا 
يحقق رضا العمالء عن جودة اخلدمات الســياحية املقدمة ويزيد من الطلب 
الســياحي علــى هذه اخلدمات في محافظة اخلــرج .  وفيما يتعلق مبنهجية 
الدراسة: فسوف تعتمد على املنهج اإلحصائي الوصفي الكمي ملعاجلة وحتليل 
البيانات اإلحصائية األولية والثانوية من خالل عينة عشوائية منتظمة تهدف 
)500 مفردة بشكل مبدئي( وفقاً لعدد املنشآت السياحية في محافظة اخلرج 
وســوف تعتمد الدراسة أسلوب املقابلة الشــخصية واستطالع الرأي لتجميع 
هذه البيانات. ومن املتوقع أن تتوصل الدراســة لعدد من النتائج الهامة التي 

ستدعم القطاع السياحي وتفعل من دوره في دعم االقتصاد الوطني.

Abstract 

represented in decrease in tourists’ demand for tourism services 
in Al-Kharj Governorate despite the fact that the Governorate 
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enjoys various economic resources mainly tourism resources 
which are highly reliable in diversifying the Saudi economic 
structure in line with the Kingdom’s VISION2030 which is 
aiming at it among other objectives.  There may be many 
factors for the decrease in demand for tourism services but 
the weakness in implementation of TQM system tops the list 
due to some obstacles and difficulties that stand in its way. 
This results in the modest level of customer satisfaction with 
the quality of these services which may negatively affect the 
revenues and benefits of Al-Kharj from this important sector. 
The objectives of the research is represented in knowing the 
extent to which TQM is implemented in the tourism sector in 
Al-Kharj Governorateidentifying the obstacles and difficulties 
that prevent TQM from being applied  as well as formulation 
of an appropriate strategy that includes the mechanisms and 
full scenarios to solve these problems with the aim to achieve 
“customer satisfaction” with the quality of tourism services 
provided and increase the demand for these services in Al-Kharj 
Governorate.

التمثيــل الصحفــي لـــ »املــرأة الســعودية« فــي مدونة 
اإلجنليزيــة األمريكية املعاصرة: حتليــل نقدى للخطاب 

قائم على لغة املدونات
رقم الدعم

Journalistic Representation of 'Saudi 
women' in the Corpus of Contemporary 
American English (COCA): A Corpus 
Critical Discourse Analysis

10351/02/2019

وحيد محمد أبوالسعود التهامي
Waheed Mohammed Aboelsoud Aboelsoud

أمير حمزة يوسف يوسف
  Amir Hamza Youssef Youssef

 

ملخص البحث

يهــدف هذا املشــروع البحثي إلى دراســة التمثيــل الصحافي للمرأة الســعودية في 
مدونــة اإلجنليزيــة األمريكية املعاصرة مــن ناحية األيدلوجيات املتضمنة واســتناداً 
إلى دراســات النوع. ويطبق املشــروع البحثي احلالي طرق بحث كمية، اســتناداً إلى 
مدخل علم لغة املدونات، وكيفية، من خالل تطبيق املدخل االجتماعي املعرفي لتحليل 
اخلطاب )van Dijk،2008( والذى يعد في مجمله أمنوذجاً شامال لتحليل اخلطاب 
النقدي ارتكازاً إلى مكونات ثالثة هي: املجتمع، واملعرفة، واخلطاب، مدعوماً في ذلك 
بتحليل املتصاحبات اللفظيــة، واملترادفات النصية ملختلف احلقول الداللية املرتبطة 
بهــذا النوع مــن اخلطاب. ويهدف بذلك إلى تقدمي إجابة لتســاؤل رئيس وهو: كيف 
تناول اخلطاب الصحفي في مدونة اإلجنليزية األمريكية املعاصرة »املرأة الســعودية« 
إيديولوجيــاً ونوعياً؟ حيث أظهر التحليل األولــى لعينة من البيانات أن الفكر الغربي 
ال يزل يصور املرأة السعودية بدالالت جاءت في معظمها سلبية. وتتحقق هذه الرؤية 
من خالل اســتعراض الداللة السياقية التي تتشكل عبر مختلف النصوص من خالل 
الوظيفية الفكرية، والتواصلية، والنصية للخطاب. كما أن الربط بني مدخل علم لغة 
املدونات، ومدخل التحليل النقدي للخطاب من شــأنه إبراز بعض القضايا الشــائكة 

املتعلقة بتمكني املرأة السعودية على مستوى اجلملة والنص.

Abstract 

This research project explores how ‘Saudi women’ are 
ideologically and genderedly represented in the language 
of newspapers in the Corpus of Contemporary American 
English (COCA). It applies both quantitative based on corpus-
driven approach and qualitative methods based on van 
Dijk’s (2008) sociocognitive approach which incorporates 
the structural social and cognitive components of discourse 
to answer the following overarching question: How 
have ‘Saudi women’ been ideologically and genderedly 
represented the journalistic discourse in COCA? This critical 
discourse analysis is corpus-aided to reflect on collocates 
and the textual synonyms associated with the various lexical 
fields relevant to the running head term: Saudi women. 
Preliminary analysis of sample data showed western thought 
has not yet been persuaded by such measures. Still Saudi 
women are represented predominantly negatively and 
even underrepresented through predicaional nominational 
and referential references. This would be actualized in the 
three aspects of contextual meaning formulated cross-
textually: ideational interpersonal and textual. Linking 
corpus-based approach CDA approach and gender studies 
is expected to highlight some of the polemical issues based 
on microlinguistic and macrolinguistic linguistic evidence in 
relation to empowering Saudi women.     

تصور مقترح لتحقيق االستقاللية املالية باجلامعات 
السعودية وفق نظام اجلامعات اجلديد ورؤية 2030 
فــي ضوء بعــض التجــارب العاملية )جامعــة األمير 

سطام بن عبدالعزيز أمنوذجاً(

رقم الدعم

A proposal to achieve financial independence 
in Saudi universities according to the new 
university system and vision 2030 in the light 
of some international experiences (Prince 
Sattam University of Abdulaziz model

10265/02/2019

منصور زيد ابراهيم الخثالن
Mansour zaid Ibrahim ALkhathlan

 
سامي عبدالحميد محمد عيسى

sami eabdalhamid muhamad eisaa
 

ملخص البحث

يتطــرق البحث احلالي لقضيــة تربوية وإدارية هامة وهي االســتقالل املالي 
للجامعــات الســعودية وما ميكــن أن يحققه من قدرة اجلامعــة على حتقيق 
أهدافهــا والســعي لتطوير املجتمع بعيداً عن أي ضغــوط قد تتعرض لها من 
مؤسســات خاصــة أو حكومية قد تشــارك في متويلها، وذلــك انطالقاً مما 
يهــدف إليه تطبيق نظام اجلامعات الســعودية اجلديد من اعتماد اجلامعات 
ومؤسســات التعليم كافة على مواردها الذاتية وابتكار موارد جديدة للتخفيف 
عــن امليزانية العامة للدولة، ومبا يحقق اســتقالل تلك املؤسســات وإعطائها 

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

احلرية لتحقيق أهدافها وأيضاً األهداف االســتراتيجية لرؤية 2030 للمملكة 
العربية السعودية وما تصبوا إليه من تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد على 
احلكومــة في توفير كل ما حتتاجه املؤسســات والقطاعات املختلفة بالدولة، 

وذلك في إطار الرجوع لبعض التجارب الرائدة في هذا األمر.

ولتحقيق الهدف األساسي للبحث سيتم تطبيق أدوات البحث وهي االستبانات 
ملعرفة الواقع احلالي للجامعات فيما يتعلق مبوضوع االستقالل املالي، وأيضا 
التصــور املقتــرح، في ضوء تطبيــق املنهج الوصفي التحليلــي وفقاً لعدد من 

اإلجراءات املفصلة وصوالً لإلجابة على تساؤالت البحث.

Abstract 

The Current Research tackles an Important Educational and 
Administrative Issue which is the financial independence of 
Saudi Universities and the University’s Ability to achieve its 
Objectives and seek to develop the Society away from any 
Pressures that may be exerted on it by private or Government 
Institutions that may Participate in financing it. The New Saudi 
Arabia from the Adoption of Universities and all Educational 
Institutions on their own Resources and the Creation of new 
Resources to alleviate the general budget of the state and 
to Achieve the Independence of these Institutions and give 
them freedom to Achieve their Goals as well as the Strategic 
Objectives of 2030 vision of Saudi Arabia and They have 
been able to Diversify Sources of income and not rely on the 
Government to Provide all the needs of Different institutions 
and sectors in the Country in the framework of Reference to 
some of the pilot Experiences in this matter.

In order to Achieve the basic Objective of the Research the 
Research tools will be Applied to Question the Current 
Reality of the Universities Regarding the subject of Financial 
Independence as well as the Proposed Scenario in light 
of Applying Analytical Descriptive Method According to 
a number of Detailed Procedures to Answer the Research 
Questions.

رقم الدعمحدود املطاف واملسعى )دراسة فقهية للنوازل املعاصرة(

The Limits of almataf and almuseaa (A study 
of the jurisprudence of contemporary scenes

10262/02/2019

فيحان فراج عبداهلل هقشه
faihan farraj Abdullah hagshah

عادل عبد الفضيل عيد
Adel Abdel Fadil Eid

 

ملخص البحث

إن »املطاف واملسعى« من األمكنة احملددة من قبل الشرع احلنيف بأداء نسكي 
»الطواف والسعي«، وبسبب محدودية املكان وتزايد أعداد احلجاج واملعتمرين 

وزوار البيت احلرام الذين أصبحوا باملاليني أخذت أماكن املشــاعر واملناسك 
تضيق برغم جميع اجلهود اجلبارة اجلادة للتوسعة.

وبســبب محدودية أماكن املشاعر وكثرة املسلمني جند أن السلطات في أرض 
احلرمــني قــّدرت لكل بلد عدداً محدوداً يســمح له باحلــج أو العمرة وبذلك 
يُحرم ُجلُّ املســلمني من فريضة احلج أو أداء العمرة، مما أدى إلى اســتخدام 
وســيلة القرعة ليفوز احملظوظ باحلج أو بوسائل أخرى كالسن أو غيره، مما 

ترتب عليه التحكم في عدد من يؤدي فريضة احلج أو العمرة.

ومن هنا أدرك القائمون على شــئون احلرمني الشريفني حفظهم الله ضرورة 
توسعة »املطاف واملســعى« وإقامة أدوار علوية؛ لرفع احلرج واملشقة والضيق 

عن األمة لتعلقها بركن من أركان اإلسالم وهو »احلج«.

وتناول فقهاء األمة األجالء )سلفها وخلفها( ما يتعلق باملطاف واملسعى ببيان 
األحــكام املتعلقــة بهما من بدايته والتوســعات التي طرأت عليه في مســائل 
فقهيــة متناثــرة حتتاج إلى جمع وتنقيح وترتيب والتعرض للمســتجدات فيها 
مما يحتاج إلى دراســة وحتر وتثبت ونظر في األدلة، وذلك في ضوء مقاصد 
الشــريعة وقواعدهــا الكلية وجغرافية املكان وخصوصيتــه وحضاريته ومدى 

تأثيره على املستوى الفردي واالجتماعي والعاملي.

ونقوم في هذه الدراسة بجمع ما يتعلق باملطاف ومستجداته من مسائل كحكم 
الطواف بالدور األول والســطح والطواف على الســير الكهربائي لغير العاجز 
واملرور باملســعى حال الطواف ومشــروعية اخلط املشير إلى احلجر األسود 

في صحن املطاف.

كما نقوم بجمع ما يتعلق باملســعى ومســتجداته من مســائل كمبدأ املســعى 
وحدوده وحكم توســعة عرضه وحكم املســعى بعد التوســعة األخيرة له، وحد 
املســعى العلوي، وما يستجد من مســائل، وذلك كله في ضوء الكتاب والسنة 

وأقوال السلف الصالح وأتباعهم من العلماء املعاصرين.

Abstract 

Because of the limited space and the increasing numbers 
of pilgrims pilgrims and visitors to the Holy Land millions of 
people have taken the places of feelings and rituals despite 
all serious efforts to expand. Because of the limited places of 
feelings and the large number of Muslims we find that the 
authorities in the land of the Two Holy Mosques gave each 
country a limited number that allows him to perform Hajj or 
Umrah thus depriving most Muslims of Hajj or performing 
Umrah which led to the use of the lottery to win the Hajj or 
other means. Which resulted in the control of a number of 
perform Hajj or Umrah.

Hence the organizers of the affairs of the two holy mosques 
God preserve them have realized the need to expand “the 
situation and the pursuit” and establish lofty roles to lift 
the embarrassment hardship and distress of the nation 
because of its attachment to the pillars of Islam the Hajj. The 
jurisprudents of the Umma (the forerunners and successors of 
the Ummah) dealt with the issue and the endeavor to clarify 
the provisions related to them from the beginning and the 
expansions that occurred in the various jurisprudential issues 
that need to be collected revised arranged and exposed to 
developments therein which needs to be studied investigated 
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The geography of the place its specificity its civilization and its 
impact on the individual social and global levels.

In this study we collect all matters related to the novel and 
its latest issues such as the rule of tawaaf in the first floor 
the surface and the cruising of the electrical circuit for the 
non-disabled and passing through the pursuit of the tawaaf 
and the legitimacy of the line pointing to the black stone 
in the bowl of the end. We also collect the issues related to 
the endeavor and its latest issues such as the principle of 
endeavor and its limits the rule of expanding its presentation 
and the rule of endeavor after its recent expansion and the 
unification of the supreme endeavor and other issues all in 
the light of the book and the Sunna and the sayings of the 
righteous sages and their followers of modern scholars.

LFG رقم الدعمحتليل اجلملة االسمية من خالل نظر ية

The Analysis of Verbless Sentences: An 
LFG Approach

10213/02/2019

ياسر حميد عايض العتيبي
     Yasir Hameed Ayidh Alotaibi

 
ناصر الشيحان

   Nasser Al Shehan
 

ملخص البحث

البحث ســيناقش حتليل اجلملة االســمية في اللغة العربية من خالل نظرية 
LFG. ســيناقش التحليالت الســابقة لهــذه الظاهرة في النظريــة التحويلية 

التوليديــة، ويبــني قصورها، واملشــاكل التــي فيها، ثم يحــاول تطوير حتليل 
للجملة االسمية مستخدما نظرية LFG. هذا البحث سيذهب إلى أن التحليل 
 ،LFG الراجح لهذه الظاهرة ينبغي أن يستخدم التحليلني املمكنني في نظرية
وهمــا: Single-tier، و Double-tier. يرى الباحث أنه إذا كان خبر اجلملة 
االسمية صفة، ينبغي أن يصنف كعامل له فاعل، هو املبتدأ، وفي هذه احلال 
تكون اجلملة جملة بسيطة. وإذا كان اخلبر ليس صفة، ينبغي أن تقدر ”يكون“ 

محذوفة، وفي هذه احلال تكون اجلملة مركبة.

Abstract 

The paper discusses the analysis of verbless sentences in 
Modern Standard Arabic (MSA) within the Lexical Functional 
Grammar (LFG) framework. It discusses the previous analyses 
of this phenomenon in the Minimalist Approach showing 
some problems in these analyses and developing a new 
analysis within LFG. It argues that the right analysis of verbless 
sentences should make use of the two possible analyses in 
this theory namely the single-tier analysis and the double-
tier analysis. When the non-verbal complement in verbless 
sentences is an adjective this paper will suggest that it should 
be analyzed as a predicate which subcategorizes for a subject 

and in this case the single-tier analysis will be used. Otherwise 
the non-verbal complement will be analyzed as a function 
complement that does not require a subject and in this case 
we will assume that there is a null copula using the double-
tier analysis in LFG.

التمكــني النفســي وعالقتــه باالبتــكار االنفعالــي 
وأساليب اتخاذ القرار لدى معلمي األزهر الشريف

رقم الدعم

Psychological Empowerment and its Relation 
to Emotional creativity and Decision Making 
Styles among Al-Azhar Teachers

9775/02/2019

محمد سيد محمد عبداللطيف
mohamed sayed mohamed abdellatif 

 
مى محمد توفيق

   Mai Mohamed Tawfik
 

ملخص البحث

تهــدف هذه الدراســة إلى التعــرف على التمكني النفســي وعالقته باالبتكار 
االنفعالي وأســاليب اتخاذ القرار لدى معلمي األزهر الشريف، والتعرف على 
إمكانيــة التنبؤ باالبتكار االنفعالي وأســاليب اتخاذ القــرار مبعلومية درجات 
التمكني النفســي لديهم، وسوف يقوم الباحث بإعداد األدوات التالية: مقياس 
التمكني النفسي، ومقياس االبتكار االنفعالي، ومقياس أساليب اتخاذ القرار، 
وبعد التأكد من خصائصها الســيكومترية سيقوم الباحث بتطبيقها على عينة 
ممثلة من املعلمني باألزهر الشــريف، وســوف تتم معاجلة البيانات بالوسائل 
اإلحصائية املناســبة، وســوف يســتخدم الباحث املنهج الوصفي واملتمثل في 
مســح أفــراد عينة البحث للتعــرف على التمكني النفســي وعالقته باالبتكار 
االنفعالي وأساليب اتخاذ القرار لدى معلمي األزهر الشريف وذلك من خالل 

حتليل البيانات إحصائياً وتفسيرها و التوصل إلى نتائج وتوصيات البحث.

Abstract 

The present study aims to identify the psychological 
empowerment and its relation to the emotional creativity and 
Decision Making Styles among Al-Azhar Teachers. Is it possible 
to predict emotional creativity and Decision Making Styles 
through knowledge of the psychological empowerment of 
Al-Azhar teachers? The researcher will prepare the following 
tools: Psychological Empowerment Scale Emotional creativity 
Scale and Decision Making Styles Scale. The researcher will 
verify their psychometric properties then the researcher 
will apply them to a sample of teachers in Al-Azhar and the 
researcher will process the data by the appropriate statistical 
means and the researchers will use a descriptive approach to 
identify the psychological empowerment and its relation to 
the to Emotional creativity and Decision Making Styles among 
Al-Azhar Teachers. Through analyzing the data statistically 
and explain to reach results and recommendations of the 
research.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

تقييــم دور العوامل التقنيــة والتنظيمية والبيئية في 
حتقيق امليزة التنافسية ملؤسسات التعليم العالي عبر 
البوابــات اإللكترونية اخلاصة: دراســة حالة جامعة 

األمير سطام بن عبد العزيز

رقم الدعم

Exploring the Influences of Technological 
Organizational and Environmental factors 
on the realization of competitive advantage 
from private portals: A Case Study of Prince 
Sattam Bin Abdulaziz University

10199/02/2019

أشرف أحمد فضل المولى عبدالرحمن
Ashraf Ahmed Fadelelmoula Abderrhman 

 
غادة حسن عبيد

   Ghada Hassan Obaid
 

ملخص البحث

شــهد قطاع التعليم العالي في العديد من الدول اســتخداماً واســعاً للبوابات 
اإللكترونيــة اخلاصــة فــي كل من اجلامعــات احلكومية واخلاصــة. الدافع 
األســاس لهذا االســتخدام الواســع هو حتقيــق فوائد هذه البوابــات. ولكن 
باســتطالع الدراســات الســابقة جند عدم وجود معرفة وافيــة وتقييم كاٍف 
للعوامل التي تؤدى إلى حتقيق هذه الفوائد. تبعاً لذلك، الهدف الرئيس لهذه 
الدراســة هــو تقييم آثار ثالثة فئات شــاملة من العوامل علــى حتقيق فائدة 
هامة للبوابات اإللكترونية وهى تعزيز امليزة التنافسية للمنشأة، وهذه الفئات 
الثالثــة هي: العوامل التقنية والتنظيمية والبيئية. ســيتم دراســة هذه األثار 
بصــورة حتليليــة في قطاع التعليــم العالي باململكة العربية الســعودية، وذلك 
باعتبــار البوابــة اإللكترونية اخلاصة بجامعة األمير ســطام بــن عبد العزيز 
كدراســة حالة.  لتحقيق هدف الدراســة، ســيتم تطوير إطار نظري شــامل 
بنــاًء على الدراســات التي تناولت تأثيرات تلــك العوامل على حتقيق الفوائد 
احملتملة للبوابات اإللكترونية اخلاصة، متضمناً ذلك حتقيق امليزة التنافســية 
للمنشــآت. تبعاً لذلك، سيشــمل اإلطار العالقات احملتملــة بني تلك العوامل 
وحتقيق امليزة التنافسية. الختبار هذه العالقات، سيتم تصميم استبيان يضم 
أكثــر املقاييــس دقًة لكل عامل على حدة، وذلك بناًء على الدراســات الرائدة 
في مجال نظم املعلومات. ســيتم اســتخدام كاًل من التحليل العاملي وحتليل 
االنحــدار املتعدد لتحليل البيانات التي ســيتم جمعها عن طريق االســتبيان. 
يكمــن تفرد هذه الدراســة في عدة محــاور، أهمها هو التركيــز على جانب 
مت إغفاله في الدراســات الســابقة وهو حتديد العوامــل املؤثرة على حتقيق 
فائدة هامة للبوابات اإللكترونية وهى تعزيز امليزة التنافســية للمنشأة. تعتبر 
هذه الفائدة هدف استراتيجي ملعظم املنشآت، شاماًل ذلك مؤسسات التعليم 
العالــي. تبعــاً لذلك يكون من الضــروري للقائمني على أمر هذه املؤسســات 
ومنســوبيها احلصول على معرفة وافية عن تأثيرات تلك العوامل على حتقيق 

هذا الهدف اإلستراتيجي الهام.

Abstract 

Recently the higher education sector in a wide variety of 
countries has witnessed a vast adoption of private electronic 
portals in both public and private universities. The main 
motivation for such adoption is to gain the promised 
benefits of these portals. However there is a lack of enough 
knowledge about the factors that impact the achievement 
of these benefits. As a consequence the target of this study 
is to empirically examine the effects of three comprehensive 
categories of factors on the achievement of an important 
benefit of portals which is gaining competitive advantage 
over rivals. These categories are technological organizational 
and environmental factors. They are collectively known as 
TOE factors. The effects of these factors on the realization of 
competitive advantage will be assessed in the context of the 
higher education institutions in Kingdom of Saudi Arabia via 
considering the currently implemented private portal in Prince 
Sattam bin Abdulaziz University as a focused case study. To 
examine these effects a comprehensive theoretical model will 
be developed on the basis of the literature devoted to the TOE 
factors and their impacts on the achievement of the potential 
benefits of private portals including gaining a competitive 
advantage. The model will incorporate the key TOE factors 
and their hypothesized associations with the realization of 
competitive advantage. To validate the theoretical model 
a survey instrument will be developed by focusing on the 
most precise measurements items for the TOE factors in the 
information systems’ area. Both confirmatory factor analysis 
and multiple regression analysis will be conducted for 
analyzing the data that will be collected through the survey 
instrument. The uniqueness of this study lies in providing 
empirical evidences and insights about the impacts of the 
TOE factors on gaining a highly significant benefit of portals 
which is competitive advantage. Gaining such advantage 
represents a strategic objective for most organizations 
including higher education institutions. Consequently it 
is vital for the stakeholders of these institutions to obtain 
extensive knowledge and clarifications about the factors that 
affect the achievement of competitive advantage.
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دراســة لتقييم التوجه الريادي االجتماعي لطالبات 
كلية إدارة  األعمال في اململكة العربية السعودية

رقم الدعم

A Study to Assess the Social Entrepreneurial 
Orientation of Female Business Administration 
Students in Saudi Arabia

10189/02/2019

انسا سافاد حمزة سليم
 Ansa savad hamza Salim
سلبي مانكاتيل محمد إسماعيل

   Sulphey Manakkattil MohammedIsmail
 

ملخص البحث

األهميــة املتزايــدة للرخاء االجتماعــي والنمو االقتصادي الــذي متنحه جميع 
االقتصادات سواء - أكانت متطورة أو نامية - تغذي أهمية الريادة االجتماعية. 
ميكــن للمشــاريع االجتماعيــة أن تتخلل جميــع مجاالت احليــاة وكل قطاعات 
املجتمــع. إنــه حل محتمــل للعديد من املشــاكل مثل املســاواة بني اجلنســني، 
واإلقصــاء االجتماعي ، والفقر  ومــا إلى ذلك التي تصيب معظم االقتصادات. 
نظــرا ألهميــة ريادة األعمال االجتماعية فإنها حتظــى بأهمية قصوى من قبل 
جميع احلكومات. يهدف هذا البحث إلى تقييم توجه ريادة األعمال االجتماعية 
لطالبات إدارة األعمال في اململكة العربية السعودية، يتمثل الهدف الرئيسي من 
الدراســة في معرفة مدى ميل طالبات اإلدارة نحو الريادة االجتماعية. ســيوفر 
هذا املشروع معلومات مفيدة تتعلق بأهمية القيم لفهم توجه طالبات اإلدارة حول 
ريادة األعمال االجتماعية. ســوف توضح هذه الدراســة أيًضا سلوك الطالبات 
نحــو ريادة األعمال االجتماعية. نظًرا للموقف اإليجابي للطالبات الذي ســوف 
ينعكس على مســتقبل االقتصاد من خالل املشــاريع التجارية االجتماعية، فإن 

نتائج الدراسة ستكون لها آثار عملية أيًضا.

Abstract 

The increasing prominence of Social wellbeing and 
economic growth accorded by all economies – be it 
developed or developing is fueling the importance of Social 
Entrepreneurship. Social entrepreneurships are capable of 
permeating all spheres of life and every sections of the society.  
It is a potential solution to many problems like gender equality 
social exclusion poverty etc. that plague most economies.  
Due to these Social entrepreneurships are accorded prime 
importance by all governments.  The proposed research study 
indents to assess the Social Entrepreneurship Orientation of 
female business students in Saudi Arabia. The main intention 
of the study is to examine how far the management students 
are inclined towards the Social Entrepreneurships. This project 
will provide useful information regarding the importance of 
values to understand the orientation of management students 
on Social entrepreneurship. This study will also explain attitude 
of female students towards social entrepreneurship. Since 
positive attitude of students will be reflected in the future of 
the economy with social entrepreneurial ventures the findings 
of the study will have practical implications too.

دور التعبئة والتغليف في جذب انتباه املستهلك - دراسة 
حتليلية آلراء عينة من املستهلكني في مدينة الرياض

رقم الدعم

The Role of Packaging in Attracting the 
Attention of Consumer - Analytical study 
for sample of consumers in Riyadh city

9800/02/2019

فؤاد محمد حسين الحمدي
Fuad Mohammed Hussein alhamdi

 

ملخص البحث

أضحت التعبئة والتغليف جزءاً أساســياً مــن حياتنا املعاصرة خاصة في ظل 
التنامي املستمر للمفهوم التسويقي، وأصبح يعد أحد األبعاد األساسية ملفهوم 
املنتــج ملا لــه من دور كبير في تعزيز الصورة الذهنية للمنتج لدى املســتهلك، 
وقد أدت أهمية التعبئة والتغليف ببعض مفكري التســويق إلى اعتباره ضمن 
عناصر املزيج التسويقي وأحد األركان التي تعتمد عليها السلعة في جناحها، 
لذا فقد هدف البحث احلالي إلى محاولة التعرف على مفهوم وأهمية التعبئة 
والتغليف ودوره في جذب انتباه املســتهلك. سيعتمد البحث في جمع البيانات 
األولية على اســتمارة االســتبيان التي ســيتم تصميمها لهذا الغرض وســيتم 
توزيعها على عينه من املســتهلكني في مدينة الرياض، باإلضافة إلى البيانات 
الثانوية التي ســيتم جمعها من املصادر ذات الصلة مبوضوع البحث، ومن ثم 

سيتم حتليل هذه البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة.

Abstract 

Packaging becomes part and parcel of our contemporary life 
especially in the continuous development for the conception 
of marketing.  It becomes one of the basic dimensions for the 
concept of production because it has big role to emphasize 
the mental image of the product on the side of consumer. The 
importance of packaging leads several of marketing thinkers 
to consider it as enclosed marketing mix elements and one of 
corner stone in which goods depend on in its success process. 
Therefore this current research aims to study the concept of 
and the importance of packaging and its role in attraction 
the attention of consumer and to determine the difficulties 
in which companies undergo in the field of packaging. 
The research depends in assembling the primary data on 
questionnaire that will be designed especially for this purpose 
and will be distributed to sample of consumers in Riyadh city. 
In addition to that secondary data will be collected from 
resources related to the research subject.  Suitable statistical 
analysis methods will be used to analyze the data.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

املعرفة السابقة لدى الطالب الصم وضعاف السمع 
في الصف األول ابتدائي وعالقتها بالفهم القرائي

رقم الدعم

Prior Knowledge of Students who are Deaf and 
Hard of Hearing in First Grade in Saudi Arabia 
and its Relation to Reading Comprehension

10131/02/2019

خالد ناصر عبداهلل العاصم 
  Khalid Nasser Abdullah Alasim

 

ملخص البحث

تهدف هذه الدراســة إلى قياس املعرفة املسبقة لدى الطالب الصم وضعاف 
السمع في الصف األول ابتدائي في اململكة العربية السعودية. كما تهدف إلى 
حتديــد العوامل التي تؤثر على املعرفة املســبقة لدى الطالب الصم وضعاف 
الســمع وحجم التأثير لكل عامل. كذلك معرفة العالقة بني املعرفة الســابقة 
لدى الطالب الصم وضعاف الســمع ومســتوى الفهم القرائي. تضم الدراسة 
20 طالباً من الصم وضعاف الســمع و 20 طالباً ســامعاً من الصف الدراسي 
األول فــي محافظة اخلرج. يتم تقســيم الطالب إلــى مجموعتني حيث تقوم 
كل مجموعة على مدى أســبوعني باإلجابة عن عشــرة أســئلة بعد قراءة نص 
قرائي واحد كل يوم من مادة لغتي للصف األول االبتدائي حتديدا، ســيجيب 
 test-explicit( الطالب على ثالث أنواع من األســئلة هي: األسئلة الصريحة
script-( وأسئلة النص الضمني text-implicit )TI( األســئلة الضمنية )TE

 Multiple regression( سيتم اختيار مناذج االنحدار املتعددة .implicit (SI

models( لتحليــل البيانات وفقاً ملتغيرات الدراســة والتي تشــمل: مســتوى 

الضعف الســمعي، وحالة الســمع لدى الوالدين، وجود أحد أفراد األسرة من 
الصم أو ضعاف الســمع، ومعرفة الوالدين بلغة اإلشــارة، وعمر الطفل عند 

اكتشاف اإلعاقة السمعية، وحصول الطفل على خدمات التدخل املبكر.

Abstract 

The study examines the prior knowledge of students who 
are deaf and hard of hearing in the first grade in elementary 
school in Saudi Arabia. The study also identifies the factors that 
affect the prior knowledge of students who are deaf and hard 
of hearing and the size of the effect of each factor. In addition 
this study aims to identify the relationship between the prior 
knowledge and reading comprehension. The participants in 
this study are 20 students who are deaf and hard of hearing 
and 20 hearing students from the first grade in elementary 
school in Al Kharj city. Students will be divided into two groups 
where each group over two weeks answers ten questions 
every day after reading one text from Arabic language 
curriculum. Specifically students will answer three types of 
questions: test-explicit (TE) text-implicit (TI) and script-implicit 
(SI). Multiple regression models will be used for data analysis 
based on the research variables including: degree of hearing 
loss parents’ hearing status whether or not one of the family 
members is deaf or hard of hearing the parents’ knowledge of 
sign language the child’s age when hearing loss is identified 
and the child’s early intervention services.

استكشــاف املتصاحبات اللفظية الصحفية اخلاصة 
بإدوارد سعيد في جريدة األهرام األسبوعية : مدخل 

قائم على علم لغة املدونات
رقم الدعم

Exploring Edward Said’s Journalistic 
Collocations in Al-Ahram Weekly 
Newspaper: A Corpus-Based Approach

10117/02/2019

أمير حمزه يوسف سالمه 
 Amir Hamza Youssef Youssef

وحيد محمد أبو السعود التهامي
 Waheed Mohammed Aboelsoud Altohami

 

ملخص البحث

يهدف املشــروع البحثي احلالي إلى استكشــاف أمناط املتصاحبات اللفظية 
في الكتابة الصحفية في األهرام األسبوعي باللغة اإلجنليزية للكاتب واألديب 
إدوارد سعيد. ويتخذ املنهج البحثي للمشروع احلالي طرائق كمية وكيفية في 
عمليــة التحليل اللفظي األســلوبي على النحو التالي: أوالً، اســتخدام برامج 
 ،WordSmith، Scott( وردسميث )corpus linguistics( علم لغة املدونات
1996( ودابليوماتريكــس )Wmatrix، Rayson، 2003( ؛ ثانيــاً ، منــوذج 

 2005 ،1995 ،1991 ،Sinclair( التحليــل اللفظي الداللي للتراكيب املمتــدة
& Stubbs، 2001( ؛ ثالثاً ، النموذج اللفظي املعرفي املســمى باالســتدعاء 
اللفظي احلر للمعاني )Hoey، 2005(. ومتثل بيانات البحث املســتخدمة في 
التحليــل مدونــة إليكترونية حتتــوي على جميع املقــاالت الصحفية الصادرة 
للكاتب )إدوارد ســعيد( في جريد األهرام األســبوعية باإلجنليزية منذ 1998 
حتى 2003. وسيتم استخدام أسلوب العرض اآللي املفهرس للكلمات املفتاحية 
ومتصاحباتها اللفظية في بيانات البحث على النحو الذي يكشــف ليس فقط 
احملاور األساســية واملوضوعات املكتوبة في لغة سعيد الصحفية، ولكن أيضاً 
اجتاهاتــه نحو تلك احملــاور واملوضوعات. وبعد إجراء منــوذج حتليلي لعينة 
مــن البيانات، أظهــرت النتائج األوليــة أن الكاتب الصحفي محل الدراســة 
يتخذ من البنية اللفظية ومتصاحباتها وســيلة بالغية إقناعية على املستويني 
اللغوي والعقلي جنباً إلى جنب، مما يؤكد على أهمية استخدام املناهج الكمية 
)حتديداً اخلاصة باملدونات( لتأكيد نتائج املناهج اللغوية الوصفية في حتليل 

البيانات النصية الضخمة نسبياً.

Abstract 

The present research seeks to explore the dominant 
collocational patterns appearing in Edward Said’s journalistic 
writing in Al-Ahram Weekly newspaper. Towards the analysis 
of Said’s journalistic style a synergetic approach of quantitative 
and qualitative methods is used: (i) the corpus tools of 
WordSmith Tools (Scott 1996) and Wmatrix (2003) (ii) the 
phraseological model of lexico-semantics (Sinclair 1991)1998, 
2005; Stubbs, 2001) and (iii) the lexico-cognitive model of 
lexical priming (Hoey 2005). The data used for analysis in 
this research is a specialized corpus of all the newspaper 
articles produced by Edward Said an American-Palestinian 
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critic and essayist in Al-Ahram Weekly over the time-period 
1998-2003. The corpus technique of concordance reading is 
utilized in a way that demonstrates how the collocates of the 
keywords produced by Said can reveal not only the themes 
of his journalistic writings but also the writer’s key attitudes 
towards those themes throughout the whole corpus and the 
genre it relates to. Based on some pilot study of sample-data 
analysis the current research project is expected to prove 
how quantitative-qualitative approaches of corpus-linguistic 
methods and lexically and cognitively orientated theories can 
reveal the peculiar (mind-)styles of iconic writers in specific 
genres and registers.

الدور الوســيط لتخطيط وتنمية املنتجات على عالقة 
استراتيجيات اختيار األسواق وأداء شركات الصادرات

رقم الدعم

The Mediating Role Of Product Planning 
and development on the Relationship 
between Markets Selection Strategies 
and Exports Companies Performance

10106/02/2019

أحمديه موسى محمد إبراهيم
Ahmedia Musa Mohamed Ibrahim

محمد صالح يوسف علي
 muhamad salih yusif eali

 

ملخص البحث

تهدف الدراســة إلى توفير منوذج ميكن من خالله دراســة أداء السوق العاملي 
للشــركات الصغيرة واملتوســطة على أســاس من التوافق االســتراتيجي بني 
استراتيجيات االستكشاف واالستغالل واختيار البلد املضيف وفحص وتقصي 
دور التأثير املعتدل ألنواع ســلوكيات التدويل وذكاء قادة الشــركات في اختيار 
املزيج التســويقي والعالقة بني إســتراتيجيات اختيار دخول األســواق واألداء 
الدولي. بالتالي تســهم نتائج هذه الدراســة احملتملة وتقــدم دلياًل قوياً على 
التكيفات املطلوبة في اســتراتيجيات الشــركات الصغيرة ومتوســطة احلجم 
يكون لها تأثير إيجابي على فعالية وكفاءة أدائها الدولي. كما تقدم العديد من 

املساهمات لألكادمييني واملديرين واملجتمع.

Abstract 

The research is aimed to introduce a model within which 
international performance of small and medium size 
companies could be measured. This model will be used on the 
bases of exploration and exploitation strategies target country 
cultural intelligence and marketing mix adaptation.

The results of this paper which will present the adaptation of 
marketing strategies in small and medium size company could 
have positive effect on its international performance. Again 
this research will be useful for academic researchers managers 
and other social parties.

حتليــل اجتاهات و كفاءة املستشــفيات باســتخدام 
منهج بحوث العمليات

رقم الدعم

Trend Analysis of Hospitals Efficiency 
Using an Operational Research Technique 
Approach

10007/01/2019

تيج عالم محمد جومراتي
Teg Alam Mohammad Mohammad

أيمن محجوب
 Ayman Mahgoub

 

ملخص البحث

الهدف األســاس من مقترح البحث هذا هو حتليل اجتاه و كفاءة املستشفيات 
فــي اململكة العربية الســعودية. هــذا البحث يصنف أيضا ضمــن ما يعرف 
بالرعاية الصحية  وكل التسهيالت التي تقدمها املستشفيات.                          

سوف يستخدم هذا البحث البيانات الثانوية. وسوف تكون الدراسة علي مرحلتني:

املرحلــة األولى ســوف يعتمد التحليل علــي املنهج اإلحصائــي غير املعلمي، 
متضمناً اسلوب بحوث العمليات لتقييم كفاءة املستشفيات.         

في املرحلة الثانية سوف يســتخدم البحث املنهج اإلحصائي املعلمي متضمناً 
اإلحصاء الوصفي، حتليل االنحدار وبعض األدوات االحصائية األخرى لشرح 

أي أسباب تؤدي إلى عدم الكفاءة .

بعــد االنتهاء من البحــث يتوقع أن يقدم البحث عدة نتائج وتوصيات ســوف 
تستفيد منها املستشفيات فيما يخص كفاءتها.

Abstract 

This research proposal will focus on trend analysis of hospitals 
efficiency in the Kingdom of Saudi Arabia. This research will 
also classify the position of the health care facilities delivered 
by the hospitals.

This research proposal will use the secondary data. This study 
will be completed in two phases. In the first phase analysis 
will use the non-parametric approach. In non-parametric 
approach the study will use an Operational Research technique 
approach for evaluating the Hospital efficiency.

In the second phase analysis will use the parametric approach 
like descriptive statistics regression analysis and other 
statistical tools which are used in order to explain the reasons 
for any inadequacy.

After completing the analysis this study will provide the 
guidelines suggestions and recommendations to hospital 
administrators.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

فعالية إستراتيجيتي حتكم املتعلم وحتكم البرنامج في تنمية 
التفكير الرياضي للتالميذ بطيئي التعلم في الرياضيات

رقم الدعم

The Effectiveness of Learner Control and Program 
Control in Developing Mathematical Thinking 
for Slow Learner Students of Mathematics

9842/02/2019

محمد المهدى محمد عبدالرحمن
 Mohamed Elmahdi Mohamed AbdulRahman

 

ملخص البحث

يهدف البحث احلالي إلي:

التعرف على فعالية إستراتيجية حتكم املتعلم في تنمية التفكير الرياضي   - 1
باستخدام احلاسوب للتالميذ بطيئي التعلم في الرياضيات.

التعــرف علــى فعالية إســتراتيجية حتكــم البرنامج في تنميــة التفكير   - 2
الرياضي باستخدام احلاسوب للتالميذ بطيئي التعلم في الرياضيات .

3 -  املقارنــة بني فعالية إســتراتيجيتي حتكم املتعلم وحتكــم البرنامج في تنمية 
التفكير الرياضي باستخدام احلاسوب للتالميذ بطيئي التعلم في الرياضيات.

وســوف تطبق الدراســة عينة الدراســة من تالميذ الصف الثانــي اإلعدادي ممن 
يعانون من بطء في التعلم في الرياضيات ، يبلغ عددهم ) 120 تلميذاً وتلميذة ( يتم 
تقسـيمـهـــم إلى ثالث مجموعات: جتريبيــة أولى )حتكم املتـعلم( ويـبلــغ عددهــا 
)20 تلميذاً ، 20 تلميذة(، وجتريبية ثانية )حتكم البرنامج( ويبلغ عددها )20 تلميذاً 

، 20 تلميذة (، وضابطة يبلغ عددها ) 20 تلميذاً ، 20 تلميذة (.

Abstract 

The present study aims to identify the following:

1 - Effectiveness of learner control strategy in developing 
mathematical thinking via using computer of slow learner 
students of Mathematics

2 - Effectiveness of program control strategy in developing 
mathematical thinking via using computer  of slow learner 
students of Mathematics

3 - Comparison between effectiveness of the two strategies 
learner control & program control in developing 
mathematical thinking via using computer of slow learner 
students of Mathematics.

The researcher selected the study sample from prep second-
grade students who suffer from slow learning in Mathematics 
at Dr Alnabawy Almohandes Prep Co-Teaching School in 
Sohag city. Their number reached 120 students divided into 
three groups: First Experimental (learner control): 20 female 
students and 20 male students Second Experimental (Program 
Control): 20 female students and 20 male students and Control 
Group : 20 female students and 20 male students.

رقم الدعمحتليل لغوي ألساليب التضليل الفكري في رواية 1984

A Linguistic Analysis of Manipulation 
Strategies in Nineteen Eighty-Four: A Lexical 
Approach to Critical Discourse Analysis

9982/02/2019

خالد سلطان ثابت عبده
Khaled Sultan Thabet Abdu

أيمن فريد أحمد خفاجة
 Ayman Farid Ahmed Khafaga

 

ملخص البحث

تهدف هذه الدراســة إلى تقدمي حتليل لغوي ألســاليب التضليل الفكري في 
روايــة »1984« للكاتب الروائي جورج أورويل. وحتاول الدراســة إلقاء الضوء 
على بعض أســاليب التالعب اللفظي والتي من شــأنها الســيطرة على عقول 
العامــة وتــؤدي إلى تضليلهم بشــكل يضمــن تنفيذ فكر اآلخــر. كما حتاول 
الدراسة إبراز أهمية وفاعلية الكلمة في التنوير أو التضليل، وتركز على كيفية 
استخدام اللغة في السيطرة والتحكم في العقل وفى تشكيل استجابات الناس 
وردود افعالهم جتاه منهج فكري معني. اســتخدمت الدراســة حتليل اخلطاب 
النقدي كإطار نظري يتم في ضوءه دراســة مدى فاعلية اللغة في التحكم في 
الفكــر، وذلك بإبــراز اجلانب املعجمي املفرداتي لهــذا االجتاه، والذي يعتمد 
في األســاس على انتقاء الكلمات ذات الــدالالت االيديولوجية. وقد خلصت 
الدراســة إلى أن بعض املمارســات الكالمية واللغوية يتم اســتخدامها بشكل 

تضليلي مما يضمن السيطرة الفكرية لفئة ما على أخرى.

Abstract 

This paper attempts to present a linguistic analysis of the manipulative 
strategies in George Orwell’s Nineteen Eighty –Four using a lexical 
approach to critical discourse analysis (CDA). More specifically the 
paper tries to shed lights on the discursive practices which are 
always used to control the public’s minds in a way which guarantees 
complete compliance to a specific ideology. Orwell’s novel is one of the 
distinguished dystopian narratives in the twentieth century. This type 
of fiction has always been a site of the atrocities committed against 
the public by those in power. The paper’s main objective is to uncover 
the strategies employed to control minds. It tries to show the extent to 
which these discursive tactics are used to direct attitudes and change 
behavior. The paper therefore attempts to offer a linguistic shield 
against the manipulative use of language. One main research question 
has been addressed: To what extent lexically-based strategies achieve 
and maintain mind control in the discourse of the selected novel? The 
paper adopts a lexical perspective which is based on Fairclough’s (2010) 
“dialectical-relational” approach to CDA in data analysis. Some lexical 
strategies have been highlighted and then linguistically analyzed to 
expose their effectiveness in controlling the minds of the public. Among 
these strategies are: Simplification indoctrination and propaganda. 
The conclusion drawn from this paper clarifies that specific discursive 
practices have manipulatively been used by the elites to reformulate the 
ideological responses and attitudinal thinking of the masses.
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العوامــل التــي تيســر أو تعيــق جــودة الترجمة من 
العربيــة إلى اإلجنليزية أو العكس في جامعة األمير 

سطام بن عبد العزيز - وادي الدواسر
رقم الدعم

Factors Facilitating or Impeding the 
quality of Arabic-English translation and 
vice versa in Prince Sattam bin Abdulaziz 
university –Wadi-addawasir

9973/02/2019

حسن موسى محمد الضو
 Hassan Musa Mohammad Aldaw

 

ملخص البحث

تهدف الدراســة احلالية إلى تســليط الضوء على العوامل التــي تؤثر إيجاباً 
أو ســلباً فــي نوعية عمليــة الترجمة مــن العربية إلى اإلجنليزيــة والعكس. 
تواجــه هذه التحديات كل من الطالب واحملاضرين في اجلامعات في اململكة 
العربية الســعودية بشــكل عام وجامعة األمير ســطام بن عبــد العزيز )كلية 
اآلداب والعلــوم(. مــن أجل حتقيــق األهداف ومعرفة اإلجابات عن األســئلة 
قيد التحقيق والبحث ســوف تســتخدم الدراســة كل مــن املنهجني الوصفي 
االســتنباطي االســتقرائي. وســيتم جمع البيانات عن طريــق االختبار الذي 
ســيكون قاعــدة لتحليل أخطاء الطــالب و الطالبات فــي الترجمة. من أجل 
حتديــد طبيعة األخطاء ســيتم تطبيــق تقنية التحليل األخطــاء في الترجمة 
الطالب. يشــكل حتليل األخطاء عامال أساســيا لفهم وحل مشــاكل اإلتقان 
والكفــاءة في مقررات الترجمة. وســيتم حتليل االختبار كمــاً ونوعاً. كما أن 
اســتجابات احملاضرين لالستبانات من شأنها أن تنفذ إلى كيفية التعاطي مع 

التحديات التي تواجهها العملية التدريسية التعليمية. 

ســتحدد النتائج والتوصيات املعاجلات الالزمة لهــذه التحديات الكبرى نحو 
إتقان املعرفة اللغوية، واخللفيات الثقافية واجلو التعليمي. كما تقترح إصالح 
أو تعديــل املــواد التعليمية واملنهجيــة املتبعة في عمليات قبــول الطالب في 

أقسام اللغة اإلجنليزية.

Abstract 

The present study aims at shedding light on the factors   which 
facilitate or impede the quality process of Arabic-English 
translation and vice versa. These challenges face both students 
and lectures in the Universities of Saudi Arabia in general and 
university of Prince Sattam bin Abdualziz (college of Arts 
and Science). In order to achieve the objectives and find out 
answers to the questions under investigation the research will 
use both the descriptive and the prescriptive method. The data 
will be collected via a test which will be the base for analyzing 
students’ errors in translation. In order to determine the nature 
of errors the technique of error analysis will be applied on 
students’ translation. Error analysis constitutes a key factor to 
understanding and solving problems related to poor accuracy 
and adequacy in the course of translation. The test will be 
analyzed quantitatively and qualitatively. Lecturers’ responses to 
questionnaires give insights on how they deal with translation 
and the challenges that the teaching/learning process face.

Results and recommendations will set the remedies 
needed for these major challenges towards the perfection 
of the linguistic knowledge cultural backgrounds and the 
pedagogical atmosphere. They also suggest a reform or 
modification of the teaching material and methodology 
or students’ admission processes to English language 
departments.

تطبيقــات قاعــدة األمــور مبقاصدها فــي النظام 
والقضاء السعودي

رقم الدعم

Applications of the rule of things with their 
purposes in the Saudi law and judiciary

9899/02/2019

ماجد نايف غازي الشيباني
Majed Naif Gazi Alshaibani

  

ملخص البحث

مــن القواعــد الفقهية التي تكتســب مكانة بــارزة في الفقه قاعــدة )األمور 
مبقاصدهــا(، حيث إنها ترتبط باألحكام الشــرعية التطبيقيــة، ذات الصلة 
بأعمــال املكلفني الظاهــرة واخلفية، فالنية هي األســاس هنــا، وهي مناط 
الصحــة أو البطــالن، بل يترتب عليها تأثير على صياغة األنظمة الســعودية 
وفــي األحكام القضائية أيضــاً، ففي اجلانب القضائي عنــد توجيه األحكام 
- على ســبيل املثــال -: ينظر في قصــد القاتل مع مالبســات الواقعة، فإن 
ظهــر أنــه لم يقصد القتــل وإمنا وقع خطأ اختلف احلكــم بحقه تبعاً لذلك. 
ومثل هذه التطبيقات كثيرة جدا في جميع فروع القوانني الســعودية مبختلف 
فروعها. بل إن الدســاتير التي تأخذ الصبغة الوضعية لم يســعها االســتغناء 
عن هذه القاعدة الشــرعية عملياً وإن لم تقر بذلك نظرياً. ولعلنا بذلك نؤكد 
علــى حقيقة أن القواعد الفقهية والقواعد األصولية املرعية في بناء األحكام 
القانونيــة في اململكة العربية الســعودية مســتمدة من الكتاب والســنة، فهي 

قواعد شرعية، أخذت صيغة قانونية في الصياغة والتطبيق.

Abstract 

Of jurisprudential rules that take a prominent place in the 
jurisprudence of the rule of things (purposes) as it is linked to 
the provisions of the legitimacy of the application related to 
the work of the hidden and hidden the intention is the basis 
here a matter of health or invalidity but it has an impact on 
the formulation of Saudi regulations and also Judgments In 
the judicial aspect when directing judgments for example: the 
intent of the murderer is considered with the circumstances 
of the incident it appears that he did not intend to kill but 
that there was an error the judgment differed accordingly. 
Such applications are very numerous in all branches of Saudi 
laws in various branches. In fact the constitutions and the 
fundamental rules in the construction of legal provisions in 
the Kingdom of Saudi Arabia derive from the Qur’aan and the 
Sunnah. Legal formula in drafting and application.

ملخصات البحوث االنسانية ملخصات البحوث االنسانية

دور املكتبة الرقمية السعودية في بناء مجتمع املعرفة 
وفق رؤية 2030

رقم الدعم

The role of the Saudi Digital Library 
in building the knowledge society in 
accordance with Vision 2030

9892/02/2019

رضا سعيد علي مقبل
Reda Saeed Ali Mokbel

سالمة محمد رضا العمري
   Salamah Mohammed Rada Alomari

ملخص البحث

أدركت اململكة العربية الســعودية حتمية وضــرورة التحول إلى مجتمع املعرفة 
وبناء اقتصاد عصــري منافس، وبلورت ذلك في رؤية 2030، واملكتبة الرقمية 
الســعودية بوصفها أكبر جتمــع ملصادر املعلومات الرقمية فــي العالم العربي 
تنســجم مع رؤية اململكة2030، فهي تدعم فكرة االنتقال إلى االقتصاد القائم 
على املعرفة. وتهدف الدراســة إلى وصف وحتليل اجلهود التي تقدمها املكتبة 
الرقمية الســعودية لبنــاء مجتمع املعرفة في إطــار التوجهات واألهداف التي 
اشــتملت عليها رؤيــة اململكة 2030، ولتحقيق أهداف الدراســة، ســوف يتم 
اســتخدام منهجني هما: املنهج الوصفــي التحليلي، ومنهج حتليل احملتوى كما 
ســوف يتم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية والتحليلية لعرض وحتليل 
البيانات ولصياغة النتائج بطريقة علمية، وتنتهي الدراسة مبجموعة مقترحات 

لتعظيم دور املكتبة الرقمية السعودية مبا يتوافق مع رؤية اململكة 2030.

Abstract 

Saudi Arabia recognized the inevitability and necessity of 
transitioning to a knowledge society and building a modern 
competitive economy. This was crystallized in Vision 2030 
The Saudi Digital Library as the largest gathering of digital 
information resources in the Arab world is in line with the 
vision of the Kingdom of 2030 and supports the idea of a 
transition to a knowledge-based Economic. The study aims to 
describe and analyze the efforts of the Saudi Digital Library 
to build the knowledge society within the framework of 
the directions and objectives included in the vision of the 
Kingdom 2030. To achieve the objectives of this study two 
approaches will be used: Descriptive analytical method and 
Content Analysis. A suitable application for statistical analysis 
will be used to present and analyze data and to formulate 
results in a scientific way. The study concludes with a set of 
proposals to maximize the role of the Saudi Digital Library in 
line with the vision of the Kingdom 2030.

دراســة لغوية لبالغيات القوة في مســرحية »ليير« 
ألدوارد بوند

رقم الدعم

The Rhetorics of Power in Edward Bond’s 
Lear: A Lexico-pragmatic Approach

9889/02/2019

أيمن فريد احمد خفاجة
Ayman Farid Ahmed Khafaga

  

ملخص البحث

تهدف هذه الدراســة إلى تقــدمي حتليل لغوي لبالغيات القوة في مســرحية 
»لييــر« إلدوارد بونــد. وحتاول الدراســة القاء الضوء على بعض األســاليب 
البالغيــة املتضمنة فــي دالالت األلفاظ والعبارات املســتخدمة والتي تعكس 
مــدى تأثــر شــخصيات العمل الدرامــي بعالقات القــوة فيما بينهــم، والتي 
تنعكس لغويا وتواصليا من خالل الفاظهم وعباراتهم املســتخدمة في احلوار 
الدرامــي. كمــا حتاول الدراســة إبراز أهميــة وفاعلية القــوة بالغيا ولغويا 
في رســم أبعاد الشــخصية الدرامية حواريا. اســتخدمت الدراسة مستويني 
حتليليني في التحليل اللغوي للمســرحية: املستوى الداللي واملستوى املعجمي 
واعتمدت الدراسة على منظور »فيركلوف« في تناول مدلوالت اللفظ  ودالالتة 
األيدولوجية. و قد خلصت الدراسة إلى أن  شخصيات العمل الدرامي تتشكل 
حواريا ولغويا بناًء على عالقات القوة الكامنة فيما بينهم داخل العمل الدرامي 

والتي تعكسها سمات احلوار الدرامي فيما بينهم.

Abstract 

This paper attempts to present a linguistic analysis to the 
rhetorical strategies that show power relations in Edward 
Bond’s Lear. More specifically the paper tries to explore 
the extent to which power relations be they reciprocal or 
nonreciprocal have linguistically been encoded in specific 
lexical and pragmatic devices in the discourse of the play. The 
main objective of the paper is to expose how power relations 
irrespective of their type influence the conversational behavior 
of the different characters in the play. The paper adopts 
a lexico-pragmatic approach by drawing on Fairclough’s 
(2010) “dialectical-relational” approach. One main research 
question is addressed here: To what extent do different 
relations of power encoded lexically and pragmatically affect 
the conversational behavior of the play’s characters?  Some 
lexical and pragmatic strategies have been highlighted and 
then linguistically analyzed to expose their effectiveness 
in encoding power relations in the selected play. Among 
these strategies are: euphemism using emotive language 
repetition positive self-presentation and negative other- 
presentation and politeness strategies. The findings of this 
paper revealed that the difference in power relations leads to 
different types of discourse as well as different personalities 
in characterization that are reflected in the conversational 
interaction between characters.
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ملخص البحث

هنــاك جهود علمية حثيثــة لفهم صعوبات وتعقيدات املمارســات والســلوكيات 
اإلنســانية فــي مــكان العمل والتي مــا تزال جارية لــدى العديد مــن الباحثني 
واملهتمني في هذا املجال، هذا وحتى الدراســات العلمية البســيطة في األدبيات 
والدراســات السابقة أظهرت وجود نتائج وإجنازات ساهمت في كشف اجلوانب 
السلوكية األخرى املرتبطة باحلالة النفسية للفرد.  فالسلوك التنظيمي اإليجابي

وتطبيــق  دراســة  بــه  Positive Organization Behavior )POB( يقصــد 

للجوانب اإليجابية للموارد البشــرية واســتخدام كامــل قدراتهم والتي ممكن أن 
تساهم في مواكبة ومواجهة حتديات العصر املستمرة واملرتبطة باملنظمة. مؤخراً 
مصطلح السلوك التنظيمي اإليجابي )POB( أدى لظهور مفهوم ومصطلح جديد 
أطلــق عليــه Psychological Capital )PsyCap( ويقصد به احلالة النفســية 
اإليجابيــة للفرد والتي تتميــز بالفعالية، التفاؤل والقدرة على التحمل، بل يتعدى 
هذا األمر ويناقش جوانب سلوكية متعددة أكثر عمقاً لتسهيل فهم أفضل حاالت 
الفــرد اإليجابية وكيفيــة التأثير فيها.  وهناك العديد من املفاهيم واملصطلحات 
التــي لها ارتبــاط وثيق باملصطلــح )PsyCap( مثل الســعادة والرفاهية الذاتية 
والروحانيــة وغيرهــا.  وعلى الرغم من وجود بعض الدراســات في الغرب حول 
مصطلح )PsyCap( ولكنها تضل ضئيلة جداً في العالم العربي بشــكل عام وفي 
اململكة العربية الســعودية بشــكل خاص، وبذلك فإن هناك مجال واسع للدراسة 
والتشــخيص في هذا املجال، بل إن عمل دراســة مقارنة بني مجتمعات مختلفة 
لهذا املصطلح )PsyCap( سوف يكون له جوانب إيجابية عديدة.  هذا والدراسة 
احلالية تهدف إلى معرفة العالقة بني احلالة النفســية اإليجابية للفرد مع بعض 
اجلوانــب الســلوكية ذات العالقة في العمل، هذه املفاهيم ســوف يتم دراســتها 
محليــاً وكذلــك مقارنتها مع موظفــني من دولة بريطانيا. كما أن هذه الدراســة 
ســتقدم نتائج قيمة للباحثــني واملهتمني في هذا املجال وكذلــك إتاحة الفرصة 

لهم بعمل دراسات أخرى في اجتاهات وجوانب أخرى في السلوك التنظيمي.

Abstract 

Efforts to understand the complexities in human functioning 
at workplace are an ongoing process.  Even a cursory 

examination of the literature shows that substantial efforts 
have been put to unveil the various aspects associated with it.   
Positive organizational behavior (POB) (Bakker and Schaufeli 
2008) is the latest addition to this benign effort. POB is the 
study and application of positive human resource strengths 
and capabilities that contribute to the ever changing 
organizational situations.  Of late POB has contributed a new 
construct of Psychological capital (PsyCap).  PsyCap is the 
positive psychological state of an individual characterized 
by self-efficacy optimism hope and resilience (Luthans 
Youssef and Avolio 2007).  The concept goes beyond human 
and social capital and facilitates identifying the best self 
in an individual.  There are many other concepts related to 
PsyCap like subjective wellbeing spirituality etc.  Though 
many studies have been conducted in the Western world 
about PsyCap and subjective well being there exists scant 
empirical examination about the concept in the Middle East 
and Saudi Arabia in particular.  There is ample scope for such 
an examination.  Further a cross cultural examination of the 
concept is sure to reveal interesting results.  The present 
study is an earnest attempt to examine the relationship 
between PsyCap subjective wellbeing and certain other 
related aspects.  The level of these concepts are sought to be 
measured from amongst the residents of Saudi Arabia and 
compared with that of samples from the UK.  The study is 
expected to provide results having practical significance and 
of high academic value.  It is also expected to motivate other 
researchers to take further examinations in this direction.
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 ملخص البحث

تعــد اململكة العربية الســعودية من البلــدان الغنية باملــوارد الطبيعية خاصة 
النفــط والغــاز الطبيعي اللذان يشــكالن مكوناً هاماً فــي االقتصاد الوطني 
الســعودي وبسبب ذلك فقد تسارعت وتيرة النمو االقتصادي خالل السنوات 
األخيرة خاصة في القطاع التصديري الذي يعتمد بشــكل أساســي على هذه 
املكونات وهو األمر الذي أثر إيجاباً على عائدات اململكة من النقد األجنبي.

 جدير بالذكر أن التلوث يعد من أهم املشــاكل ذات التأثير الســلبي على كثير 
من املتغيرات االقتصادية في ظل مختلف االقتصاديات النامية واملتقدمة على 
حد سواء وهو أمر يبعث على القلق لكافة الدول خاصة الدول املصدرة للنفط 
. وجديــر بالذكر أيضاً أن القطاعات املكونة لالقتصاد الوطني منها ما ميثل 
مصدراً من مصادر التلوث ومنها ما ميكن التحكم فيه وإدارته على نحو ميكن 
من انبعاث التلوث والتحكم فيه ومن ذلك القطاعني الصناعي والزراعي، كما 
أن هناك بعض املتغيرات التي ظهرت حديثاً والتي قد تكون مصدراً رئيساً من 
مصادر التلوث ومنها مســتوى حتضــر أو تقدم املجتمعات خاصة التي تعتمد 
علــى االســتهالك العالي للطاقة  علــى الرغم من إمكانيــة التحكم في ذلك 

خاصة عن طريق استخدام التقنيات النظيفة .

 لذا يتمثل الهدف الرئيس لهذه الدراسة في دراسة العالقة بني معدل التلوث 
واملتغيــرات الرئيســة املؤثــرة عليه والتي مــن بينها معدل التنميــة الزراعية 
والتنميــة الصناعية ومعدل التحضر والنمــو في القطاع النفطي، والتأكد من 
مدى تأثير هذه املتغيرات على معدل التلوث بشــكل خاص ومدى التأثير على 

جودة البيئة بشكل عام مع الوقوف على احملركات الرئيسة لهذا التلوث.

وعــن منهجية الدراســة:  فإنها ســوف تعتمد في حتقيق أهــداف على منهج 
اإلقتصاد القياســي من خالل اســتخدام أســاليب التحليــل الكمي الوصفي 
ملتغيــرات الدراســة وبياناتها التي ســتمد خالل الفترة مــن 2017-2000 ) 

حسب املتوافر منها( .

وعن نتائج الدراســة املتوقعة: فمن املتوقع للدراسة احلالية أن تصل إلى عدد 
من النتائج الهامة التي توضح طبيعة العالقة بني التلوث ومحدداته الرئيســة، 
كما أنها ســتقوم بصياغة عدد من السياســات واالســتراتيجيات التي تدعم 
صانــع القرار فيما يتعلق باحلد من التلوث وإدارته على النحو الذي يقلل من 
آثاره وتداعياته الســلبية على صحة وحياة األفراد وعلى جودة احلياة والبيئة 

بشكل عام.

Abstract 

The Saudi Arabia is one of the most popular regions in the 
world for its natural resources in oil and gas. Due to the 
abundance of these natural resources the exports have 
accelerated high enough to accumulate sufficient amount of 
foreign exchange earnings and economic growth resultantly. 
On the other hand pollution may be considered one of the 
most alarming problem for any oil exporting country with 
such mentioned accelerated economic growth. Some sectors 
of a country may help in decreasing pollution and others 
may accelerate the pollution level. Increasing agriculture 
sector of a country may help in reducing the pollution 
emissions and oppositely decreasing agriculture may hamper 
the environment. On the other hand industrialization may 
expand the pollution level in the country if it utilizes the dirty 
technology in the production process. On the other hand 

industrialization may help in reducing the pollution levels if 
clean technologies are adopted. However the effects of both 
industrialization and agriculture sector are not certain and 
need a careful study to capture the present effects to guide 
a package of policies to support a clean environment in the 
country. Other than production sectors urbanization may play 
a negative role in polluting the environment due to higher 
energy consumption for a better standard of living in the 
urban areas. Conversely urbanization may also have pleasant 
effects on the environment if society is properly groomed up 
with education of awareness about environment. Overall oil 
exporting country like Saudi Arabia is expected to be victim 
of environmental problem due to heavy oil production and 
low domestic energy prices. Therefore it is pertinent to know 
at first the major drivers of pollution in a country to control 
the problem of pollution. This study is expected to capture 
the effects of urbanization agriculture industrialization and 
oil sector on the pollution emissions of Saudi Arabia using 
maximum sample range of dataset to propose the optimal 
policy solutions and strategies in the current state of art for 
environmentally cleaner country.  

3 Proposed Topics:

Does Agriculture Development reduce Pollution Emissions in 
Saudi Arabia?

Does Industrialization impede Environment in Saudi Arabia?

Role of Urbanization and Oil Sector in the Pollution Emissions 
in Saudi Arabia.
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