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تقديم 

يســـرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي الثامن للعام الجامعي 1438/1437هـ لعمادة البحث العلمي والذي يتناول أهم األنشطة 

و اإلنجازات التي عملت عليها العمادة خالل عام التقرير في سبيل تطوير وتعزيز العملية البحثية بالجامعة , 

و بهـذه المنـاسبه يسرني بإسمـي و بإسـم زمـالئي منسوبي العمادة أن نشكـر معـالي مدير الجامعة األستـاذ الدكتور/ عبد العزيز 

بن عبداهلل الحامد و سعادة الدكتور/ عبدالرحمن بن ابراهيم الخضيري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على دعمهما 

المتواصل والمســـتمر لعمادة البحث العلمي والنشـــاط البحثي بالجامعة، والشـــكر موصول إلى كل من ســـاهم وسعى في دعم 

مسيرة البحث العلمي بالجامعة.

                                                              

أخوكم          
غالب بن حمد النهدي          

عميد البحث العلمي          
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استراتيجية العمادة

الرؤية:
 التميز في دعم البحوث العلمية والنشر العلمي الرصني .

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

األهداف:
توفير البرامج الداعمة للبحث العلمي.. 1

توفير البيئة والتجهيزات الالزمة لدعم البحث العلمي.. 2

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي.. 3

زيادة مستوى النشر العلمي الرصني كما و كيفا.. 4
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جديد العمادة

أ  ( المشاريع البحثية :
 قامت العمادة بدعم 142 مشروع بحثي بعد اجتيازها ملراحل الفرز والتحكيم , وتعطي اجلداول والرسوم املرفقة املرفقة ايجازاً لذلك

•  المشاريع البحثية المقبولة هذا العام وفق التخصص

العدد األبحاث املقبولة وفق التخصص

78 إنسانية

47 تطبيقية

17 صحية

142 املجموع

 

 

55% 33% 

12% 
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•  المشاريع البحثية المقبولة هذا العام وفق برنامج الدعم.

العدد نوع البرنامج

12 برنامج دعم اعضاء هيئة التدريس اجلدد

18 برنامج دعم البحوث املجتمعية

7 برنامج دعم املجموعات البحثية

7 برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية

98 برنامج دعم األبحاث التخصصية

142 املجموع

 

 

8% 

13% 

5% 

5% 

69% 
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•  المشاريع البحثية المقبولة هذا العام وفق الرتبة العلمية للباحث الرئيس

أستاذ 

أستاذ مشارك 

أستاذ مساعد

4 %

13 %

83 %



11 التقرير السنوي الثامن للعام الجامعي 1438/1437 هـ

ب (  برنامج  “المهارات األساسية للبحث العلمي ” :
اميانا من عمادة البحث العلمي بأهمية العملية التدريبية وتاثيرها على إنتاجية الباحث وكذلك على جودة انتاجه البحثي وبالتالي املساهمة في رفع 

مستوى اجلامعة بني اجلامعات على املستويني احمللي والدولي . لذلك نظمت العمادة عدد من الدورات العلمية و الورش ضمن خطة تدريبية خالل 

الفصل الدراســـي االول للعام الدراسي 1439-1438هـ , والتي تهدف إلى اكساب الباحث املعارف واملهارات العملية التقنية ملواكبة التطور املستمر 

واملتتابع الحتياجات البحث العلمي وأبعاده, ويوضح اجلدول املرفق مامت اجنازه من تلك الورش والدورات :

رقم 
عدد التاريخالورشة/الدورة/اللقاءالورشة

املستفيدين

2017/10/1225م1439/1/22 هـ   اختيار نقطة البحث - كيف يصبح بحثك براءة ابتكار1

2017/10/1946م1439/1/29 هـكيفية كتابة املشروع البحثي2

2017/10/2315م1439/2/3 هـكيفية كتابة البحث العلمي - للرجال3

2017/10/2618م1439/2/6 هـكيفية كتابة البحث العلمي - للنساء4

2017/11/235م1439/2/13 هـالدراسات املسحية وتصميم اإلستبانات5

6EndNote  2017/11/946م1439/2/20 هـإستخدام برنامج الفهرسة

7SPSS  2017/11/1443م1439/2/25 هـجتهيز وعرض البيانات بإستخدام برنامج

8 iThenticate  2017/11/2147م1439/3/3 هـكشف اإلقتباس بإستخدام برنامج

2017/11/3057م1439/3/12 هـتصنيف املجالت العلمية9

2017/12/327م1439/3/15 هـلقاء مفتوح مع عميد البحث العلمي حول دور العمادة وبرامجها10

2017/12/754م1439/3/19 هـكيفية البحث والنشر في قواعد البيانات العاملية والعربية للتخصصات اإلنسانية11

2017/12/1226م1439/3/24 هـكيفية البحث والنشر في قواعد البيانات العاملية للتخصصات العلمية12
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 عدد المستفيدين من الورش و الدورات المقدمة من العمادة
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ج( الضوابط التنفيذية لبرنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية  
قامت عمادة البحث العلمي باســـتحداث ضوابط تنفيذية لبرنامج مكافأة النشـــر باللغة االجنليزية في التخصصات اإلنسانية معتمدة على تصنيف 

املجالت كما هو موضح في اجلدول التالي :

Q4 Q3 Q2 Q1 Indexing 

10,000 ريال 15,000 ريال 20,000 ريال Web Of Science (SSCI / SCI-EXPANDED)

5,000 ريال 10,000 ريال 15,000 ريال 20,000 ريال Scopus 

10,000 ريال  Web Of Science (ESCI)

SSCI= Social Sciences Citation Index; SCI-EXPANDED= Science Citation Index Expanded ; 

ESCI= Emerging Sources Citation Index

 

على أن يتم تطبيق هذا التعديل على :

جميع الطلبات التي تستقبلها عمادة البحث العلمي من تاريخ 1439/04/14 املوافق 2018/01/01م.. 1

جميع الطلبات التي لم تعرض على مجلس العمادة حتى تاريخ اعتماد هذه الضوابط وســـبق وأن حصل الباحثني فيها على مكافئتني ســـابقة . 2

وفق التنظيم السابق.
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د( الحاوية العلمية : 
االنتهاء من مشروع بناء احلاوية العلمية الرقمية جلامعة االمير سطام بن عبدالعزيز وقد مت اجناز املشروع بجهود مشتركة بني عمادة البحث العلمي 

وعمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد.ويحقق املشـــروع ربط االنتاج العلمي ملنسوبي اجلامعة بالباحث العلمي Google Scholar. والذي بدوره 

يزيد من فرص استفادة الباحثني من أبحاث أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وسهولة الوصول لها.
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هـ( المكافآت التشجيعية للتميز البحثي:
االســـتمرار في العمل بالقواعد التنفيذية للمكافآت التشـــجيعية للتميز البحثي واملعتمدة من قبل مجلس اجلامعة , وقد مت استقبال  533 طلبا, مت 

فرزها واملوافقة على 308 طلباً حتى األن.  خالل العام 2017، قد مت اســـتقبال 203 طلب ، وقد مت فرزها واملوافقة على حوالي 81% طلب منها و 

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

•  طلبات المكافآت التشجيعية وفق الكليات.

نسبة الطلبات املقدمة من الكلية إلجمالي عدد الطلبات الكلية

%5 كلية اآلداب والعلوم – وادي الدواسر

%41 كلية الصيدلة

%4 كلية الطب البشري

%6 كلية العلوم الطبية التطبيقية

%20 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

%4 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية – األفالج

%1 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية – السليل

%2 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية – حوطة بني متيم

%11 كلية الهندسة

%2 كلية الهندسة – وادي الدواسر

%3 كلية هندسة وعلوم احلاسب

%100 املجموع
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كلية اآلداب والعلوم – وادي الدواسر

كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

كلية الهندسة

باقي الكليات

11%

5%

41%

6%

20%

17%
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• إحصائية المكافآت التشجيعية حسب الفئة )تصنيف المجلة(.

الفئةاملكافأت التشجيعية

أ – 1320000

ب – 1515000

ج – 5810000

د – 785000

املجموع164

 

8 %

9 %

35 %

48 %

أ - 20000

ب - 15000

ج - 10000

د - 5000

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

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

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

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

الفئـة )د( : تتضمن هذه الفئة بقية املجالت املدرجة في التخصص في قاعدة البيانات املشار إليها أعاله.
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إحصائيات  أبحاث التميز البحثي في العام  )2017م( وفقا للتخصصات

التخصص

ISI عدد األبحاث حسب تصنيف
Number of Papers

ترتيب املؤلف
Author Rank

املؤلف املراسل
Corresponding Author

أ
A

ب
B

ج
C

د
D

األول من 
اجلامعة

First

غير ذلك
Others

من اجلامعة
PSAU

غير ذلك
Other

تخصصات العلوم الهندسية )29 بحث (
77969201019

%24%24%31%21%31%69%34%66

تخصصات العلوم الصحية )58 بحث (
29173019392335

%3%16%29%52%33%67%40%60

تخصصات العلوم )77 بحث (
57263927502849

%6%9%34%51%35%65%36%64
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إحصائيات  أبحاث التميز البحثي في العام  )2017م(

التخصص

ISI عدد األبحاث حسب تصنيف

Number of Papers

ترتيب املؤلف

Author Rank

املؤلف املراسل

Corresponding Author

أ

A

ب

B

ج

C

د

D

األول من 

اجلامعة

First

غير ذلك

Others

من اجلامعة

PSAU

غير ذلك

Other

جميع التخصصات العلمية 

)164 بحث (

142352755510961103

%8%14%32%46%34%66%37%63
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تخصصات العلوم الهندسية وفقا لتصنيف المجالت )29 بحث (
 

21%

31%

24 % 24 %

D                          C                           B                          A

تخصصات العلوم الهندسية وفقا لترتيب المؤلف )29 بحث (

 

Corresponding 
Author 

Others                      First Auther

34 %

69 %

31 %
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تخصصات العلوم الصحية وفقا لتصنيف المجالت )58 بحث (
 

D                           C                              B                            A

52 %

29 %

16 %

3 %

تخصصات العلوم الصحية وفقا لترتيب المؤلف )58 بحث (
 

Corresponding 
Author 

Others                         First Auther

40 %

67 %

33 %
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تخصصات العلوم وفقا لتصنيف المجالت )77 بحث (
 

51%

34%

9%
6%

D                           C                              B                            A

تخصصات العلوم وفقا لترتيب المؤلف )77 بحث (

 

36%

65%

35%

Others                          First AutherCorresponding 
Author 
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جميع التخصصات العلمية وفقا لتصنيف المجالت )164 بحث (
 

46 %

32 %

14 %

8 %

D                           C                              B                              A

جميع التخصصات العلمية وفقا لترتيب المؤلف )164 بحث (

 

37 %

66 %

34 %

Corresponding 
Author 

Others                          First Auther
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و( برنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية:
اســـتمرار العمل بالقواعد التنفيذية لبرنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلجنليزية واملعتمدة من قبل مجلس اجلامعة، حيث مت استقبال 85 

طلباً، مت فرزها واملوافقة على  39 طلب منها والرفع بالتوصيات ملجلس العمادة من قبل اللجنة املتخصصة واجلداول املرفقة والرســـومات توضح 

أهم اإلحصائيات ذات العالقة.

•  مكافأة نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية للتخصصات اإلنسانية حسب الكليات .

نسبة طلبات اعضاء هيئة التدريس 

وفقا للكلية الى مجموع الطلبات
الكلية

%56 كلية إدارة األعمال

%5 كلية إدارة األعمال - حوطة بني متيم

%10 كلية التربية

%5 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

%5 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - األفالج

%3 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - السليل

%5 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - حوطة بني متيم

%10 كلية املجتمع

%100 املجموع
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•  طلبات مكافآت دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية وفق الكليات

56%

23%

10%

10%

كلية إدارة األعمال

كلية التربية

كلية املجتمع

باقي الكليات
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•  طلبات مكافآت دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية وفق قرار اللجنة.

عدد الطلبات قرار اللجنة

53 املوافقة على صرف املكافأة

14 عدم املوافقة -بحث مكرر

13 عدم املوافقة – عدم انطباق ضوابط التقدمي

5 حتت الدراسة

85 املجموع

 

62%
15%

6%

17%

املوافقة على صرف املكافأة

عدم املوافقة – عدم انطباق ضوابط التقدمي

حتت الدراسة

عدم املوافقة -بحث مكرر
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لجان العمادة
فـــي إطار حرص العمادة على تنســـيق اجلهود الرامية إلى خدمة العملية البحثية وتيســـير العمل، يتـــم إدارة العمل من خالل مجموعة من اللجان 

التخصصية داخل العمادة، ويوضح الشكل املرفق أهم هذه اللجان

 لجنة البحوث
اإلنسانية

 لجنة البحوث
الصحية

 اللجنة التنسيقية
 إلقامة ورش

 العمل والدورات
التدريبية

 اللجنة التنفيذية
 لجنةلجائزة الجامعة

األخالقيات
البحثية

 لجنة المكافآت
 التشجيعية للتميز

البحثي

 لجنة أخالقيات البحوث
الحيوية

لجنة
البحوث 

التطبيقيه

 مجلس عمادة
البحث العلمي

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

في العمادة

 عمادة البحث
العلمي

 برنامج دعم أبحاث أعضاء
هيئة التدريس الجدد

 برنامج دعم البحوث
المجتمعية

 برنامج دعم
 المشروعات البحثية

برنامج دعمبشراكة عالمية
 المجموعات

البحثية

 برنامج دعم نشر
 البحوث اإلنسانية
باللغة اإلنجليزية

 برنامج دعم
البحوث التخصصية

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

فـــي عمـــادة البحث العلمي ُجل اهتمامها والذي كان من نتائجه زيادة عدد البحوث املنشـــورة، والتقرير التالي املدعم بالبيانات اإلحصائية ألبحاث 

أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة واملنشورة في قاعدة شبكة العلوم  Web of Science-ISI  وقاعدة  SCOPUS، يُسلط الضوء على إجمالي 

النشر في اجلامعة وكلياتها:

أواًل: إجمالي النشر العلمي للجامعة:
يشـــهد النشـــر العلمي في جامعة األمير سطام تطورا ملحوظا منذ نشـــأتها في عام 2009 ، والذي بدوره انعكس على عدد األبحاث املنشورة في 

املجالت املرموقة واملضمنة بقاعدة بيانات شبكة العلوم  Web of Science- ISI  أو SCOPUS. وقد مت تسجيل )417( بحث في قاعدة بيانات  

SCOPUS ، و) 341 ( بحث منشور بقاعدة بيانات شبكة العلوم لعام 2016 م.

 ثانيًا: النشر العلمي للجامعة حسب الكليات واألقسام العلمية بها في العام 2016 م:
وفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم  Web of Science-ISI  فقد كان لكلية الصيدلة املرتبة األولى في النشر حيث مت نشر )77( ورقة علمية • 

ثم حلت بعدها كلية العلوم والدراســـات اإلنسانية باخلرج بنشر )55( ورقة علمية وفي نفس املرتبة كلية الهندسة باخلرج ب )55( ورقة علمية 

أيضاً. وقد احتل قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة املرتبة األولى بنشره )31( ورقة علمية.

وأما وفقاً لقاعدة بيانات  SCOPUS  فقد احتلت كلية الصيدلة املرتبة األولى في النشـــر حيث مت نشـــر )77( ورقة حلت بعدها كلية العلوم • 

والدراســـات اإلنسانية باخلرج بنشرها )63( ورقة علمية ثم كلية الهندسة بنشرها )56( ورقة بحثية، وقد احتل قسم الكيمياء الصيدلية بكلية 

الصيدلة املرتبة األولى بنشره )33( ورقة علمية. 
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إحصائية النشر في شبكة العلوم )Web of Science( لعام 2016م ومقارنتها باألعوام السابقة
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إحصائية النشر في سكوبس )Scopus( لعام 2016م  ومقارنتها باألعوام السابقة
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)ISI سابقا( Web of Science - ترتيب الجامعة بين الجامعات السعودية

*              

2014 2015 2016 2017

15 11 11 9

)Scopus( ترتيب الجامعة بين الجامعات السعودية

**              

2014 2015 2016 2017

15 12 9 10

* Web of Science: This data was obtained on last three years on 31 Jan. 2018 

** Scopus data was obtained on last three years on 31 Jan. 2018.
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إحصائية النشر في قاعدة بيانات سكوبس )Scopus( وفقا للكليات في عام 2016 م
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إحصائية النشر في شبكة العلوم )Web of Science( وفقا الكليات في عام 2016 م
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إحصائية النشر في شبكة العلوم )Web of Science( وفقا لألقسام  في عام 2016م
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إحصائية النشر في قاعدة بيانات سكوبس )Scopus( وفقا لألقسام  في عام 2016م
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إحصائية النشر في قاعدة بيانات سكوبس )Scopus( وفقا للتخصص  في عام 2016م

 
الهندسة

12 %

الطب

10 %

الكمياء

9 %

الكيمياء احليوية و علم الوراثة
9 %

أخرى

18 %

الفيزياء و علم 
الفلك
8 %

علم املواد
8 %

الصيدلة
6 %

طب األسنان
4 %

اإلقتصاد
4 %

احلاسب األلي

9 %

الرياضيات

8 %



39 التقرير السنوي الثامن للعام الجامعي 1438/1437 هـ

إحصائية النشر في قاعدة بيانات سكوبس  )Scopus( وفقا للتعاون المحلي لمنسوبي الجامعة في 

المجال البحثي. 

جامعة امللك سعود

جامعة امللك خالد

جامعة امللك عبدالعزيز

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

جامعة جازان

جامعة امللك فيصل

جامعة أم القرى

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية 
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إحصائية النشر في قاعدة بيانات سكوبس  )Scopus ( وفقا للتعاون الدولي لمنسوبي الجامعة 

في المجال البحثي .
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 COLLEGES/DEPARTMENTS PUBLICATION RECORD
احصائية النشر للكليات واألقسام في شبكة العلوم وسكوبس

No الكليات

إحصائية النشر شبكة العلوم 2016إحصائية النشر سكوبس 2016

الكليات
األقسام

الكليات
األقسام

األعداداإلسماألعداداإلسم

7777كلية الصيدلة1

31قسم الكيمياء الصيدلية33قسم الكيمياء الصيدلية

22قسم العقاقير17قسم العقاقير

12قسم علم األدوية13قسم علم األدوية

9قسم الصيدالنيات11قسم الصيدالنيات

3قسم الصيدلة اإلكلينيكية3قسم الصيدلة اإلكلينيكية

6355كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج2

21قسم الكيمياء22قسم الكيمياء

16قسم الفيزياء16قسم الفيزياء

10قسم األحياء13قسم األحياء

6قسم الرياضيات10قسم الرياضيات

2قسم اللغة ااالجنليزية2قسم اللغة ااالجنليزية

5655كلية الهندسة باخلرج3

27قسم الهندسة الكهربائية26قسم الهندسة الكهربائية

23قسم الهندسة امليكانيكية26قسم الهندسة امليكانيكية

5قسم الهندسة املدنية4قسم الهندسة املدنية
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No الكليات

إحصائية النشر شبكة العلوم 2016إحصائية النشر سكوبس 2016

الكليات
األقسام

الكليات
األقسام

األعداداإلسماألعداداإلسم

1623كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج4

10قسم األشعة والتصوير الطبي9قسم األشعة والتصوير الطبي

10قسم املختبرات الطبية3قسم املختبرات الطبية

3قسم الهندسة الطبية4قسم الهندسة الطبية

2424كلية الطب5

11قسم العلوم الطبية االساسية9قسم العلوم الطبية االساسية

8قسم اجلراحة8قسم اجلراحة

5قسم طب الباطنة7قسم طب الباطنة

4219كلية طب األسنان مبحافظة اخلرج6

11قسم وقاية األسنان22قسم وقاية األسنان

8أخرى10قسم علوم اإلستعاضة السنية

10أخرى

3033كلية هندسة وعلوم احلاسب7

22قسم هندسة احلاسب17قسم هندسة احلاسب

7قسم علوم احلاسب5قسم علوم احلاسب

4أخرى8قسم نظم املعلومات

26كلية إدارة االعمال باخلرج8

8قسم نظم املعلومات اإلدارية

7قسم احملاسبة

11أخرى
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No الكليات

إحصائية النشر شبكة العلوم 2016إحصائية النشر سكوبس 2016

الكليات
األقسام

الكليات
األقسام

األعداداإلسماألعداداإلسم

139كلية العلوم والدراسات االنسانية باالفالج9

8قسم الرياضيات10قسم الرياضيات 

1قسم أدارة االعمال3قسم أدارة االعمال

2516كلية االداب والعلوم بوادي الدواسر10

9قسم الرياضيات15قسم الرياضيات

6قسم علوم احلاسب6قسم علوم احلاسب

1قسم اللغة االجنليزية4قسم اللغة االجنليزية

5كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل11

5قسم الرياضيات

1516كلية الهندسة بوادي الدواسر12

16قسم الهندسة الكهربائية15قسم الهندسة الكهربائية

14أخرى2514أخرى25أخرى14

417417341341املجموع
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الملحقات

ملحق 1

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

المجموعة 32

الكليةالعنوانم

إدارة األعمال باخلرجاحلاجة إلى التنويع االقتصادي الجتاهات حتدث لالقتصاد السعودي1

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

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

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

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

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

التربية جامعة اخلرج
كلية التربية  باخلرج

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

الثقات 
كلية التربية  باخلرج

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

اإلنسانية للبنات باخلرج
كلية التربية  باخلرج

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

كلية التربية باخلرجتطوير األداء البحثي في اجلامعات الناشئة في ضوء الشراكة املجتمعية والتشييك املؤسسي - جامعة اخلرج منوذجا10

كلية التربية باخلرجالتخطيط لتعبئة موارد إضافية للجامعات السعودية11

كلية التربية باخلرجاأللوهية في الفكر الوجودي عرض وتعقيب12

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

باخلرج

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

معايير اجلودة الشاملة
كلية التربية باخلرج
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الكليةالعنوانم

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

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

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

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

كلية التربية باخلرجصناعة املعاجم العربية املعاصرة )دراسة تطويرية(18

كلية التربية  باخلرجتطوير مهارات اللغة من خالل التعليم عن بعد19

كلية التربية  باخلرجمنوذج إسالمي للجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي20

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

اإلحصائي)ما وراء التحليل(
كلية التربية باخلرج

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

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

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

كلية التربية  باخلرجمدى فاعلية برامج متكني الطالبات اجتماعيا في جامعة اخلرج25

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

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

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

باخلرج

كلية إدارة األعمال باخلرجالرضاء الوظيفي لدى العاملني بجامعة اخلرج29

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

باخلرج

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

اململكة العربية السعودية
كلية إدارة األعمال  باخلرج



47 التقرير السنوي الثامن للعام الجامعي 1438/1437 هـ

الكليةالعنوانم

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

– دراسة اختبارية
كلية املجتمع باخلرج

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

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

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

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

انطو لو جيا القصة السعودية القصيرة انطولوجيا الشعر السعودي املعاصر انطو لو جيا القصة السعودية القصيرة37
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

باخلرج

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

كلية التربية باخلرجاملعجم  اللفظيمن الفاظ القران الكرمي دراسة معجمية الكترونية39

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

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

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

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

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

اإلنسانية للمستوى األول
كلية إدارة األعمال باخلرج

لهجة أهل السليل الوداعيني45
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

بالسليل

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

بالسليل

كلية التربية باخلرجواقع ومستقبل انتاج الغذاء في اململكة العربية السعودية47

كلية التربية باخلرجتقييم نظام سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر االمريكي48
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49
دراسة مقارنة بني مستوى اإلرهاق واإلنهاك الوظيفي درجة مشاركة وتفاعل املوظف  كذلك مستوى السيطرة والتحكم 

الوظيفي وعالقتهما بالرضى لدى العاملني بالبنوك السعودية
كلية إدارة األعمال باخلرج

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

الكليةالعنوانم

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسرالرجولة في القران الكرمي1

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

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

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاحملتملة لتنويع الصادرات في اململكة العربية السعودية4

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

كلية التربية باخلرجأساليب اإلقناع باحلوار النبوي وأثرها اإليجابي في عملية التواصل6

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

بني املؤسسات العامة واخلاصة
االقتصاد والعلم االدارية

املوارد البشريةأهمية الوعي للتداخالتالثقافية في تدريس اللغة االجنليزية كلغة أجنبية8

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

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

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

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

أساليب احملاسبة االبتكارية
كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

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

معايير اجلودةواالعتماد االكادميي العاملية
كلية املجتمع باخلرج

14
برنامج مقترح إلعداد معلمي املوهوبني مبحافظة اخلرج من خالل استراتيجية اإلثراء قائم على 

الكفايات
كلية التربية باخلرج

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

كلية التربية اخلرجمنهج القران الكرمي في توجيه الصحابة16

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجزوال االختصاص مواضعه وأسبابه17
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18
ازدواجية الثقافة واللغة: أثر احملددات االجتماعية  الثقافية على حتصيل اللغة اإلجنليزية  في 

محافظات جنوب الرياض
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

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

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

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

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

سلمان بن عبد العزيز
كلية التربية باخلرج

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

كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرجأدب الطفل املسرحي واقعه ـاشكاالته ـ اجتاهاته23

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

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

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

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

كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرجإسهامات جامعة سلمان عبدالعزيز فيالتنمية الثقافية احمللية28

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

كلية العلوم التطبيقيةإسهامات جامعه سلمان بن عبد العزيز في التنمية الصحية احمللية30

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

دورها الريادي ـ دراسة استكشافية
كلية الصيدلة

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

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

الكليةالعنوانم

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

2
تطوير دور مراقب احلسابات في ضوء اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية – دراسة استكشافية لبيئة األعمال  

في اململكة العربية السعودية
كلية إدارة األعمال  باخلرج

3
استخدام القياس املتوازن لألداء لتقييم خدمات القطاع املصرفي السعودي في ضوء حوكمة األداء االستراتيجي 

بالتطبيق على البنوك التجارية مبحافظة اخلرج
كلية إدارة األعمال  باخلرج

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

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

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسراألسلوبية بني البالغة والنقد األدبي6

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

8
مدخل إلى دائرة جودة الطالب بكلية إدارة األعمال  بجامعة سلمان بن عبد العزيز اململكة العربية السعودية 

دراسة عددية
إدارة األعمال  باخلرج

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

)طالبات املستويات(
كلية التربية باخلرج

10
الكتابة في بيئةقائمه على االنترنت: حتسني األداء الكتابي لطالب اللغةاإلجنليزية  كلغة أجنبيه من خالل 

الدردشةالكتابية
كلية املجتمع

كليةالتربية بالدلمأحكام القران البن العربي )دراسة فقهية(11

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

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

ـ دراسة ميدانية على شركات األغذية السعوديةـ
كلية املجتمع باخلرج

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر)خامتة القصيدة في شعر البحتري(14
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15
تفسير القران بالرأي بني املانعني واملجيزين ـ بحث ودراسة تفصيلية في مناهج املفسرين ومذاهب التفسير 

واجتاهاته في العصر احلديث
كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

كلية إدارة األعمال باخلرجنظام سعر الصرف واالستيراد السعودي16

17
أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على األداء في وزارة الصحة السعودي دراسة تطبيقية على )املستشفى العام 

بالسليل(
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

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

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

20
فاعلية برنامج قائم على التعلم النشط لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات قسم الكيمياء بجامعة 

سلمان بن عبدالعزيز
كلية التربية باخلرج

21
فعالية برنامج إرشادي لتنمية مفهوم الذات واثره على التوافق النفسي واالجتماعي لدى االطفال املوهوبني 

ومنخفضى التحصيل
كلية التربية بوادي الدواسر

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

23
دور كليات التربية في تنمية العمل التطوعي لدى الطالبات وأثره في تطوير بعض املهارات احلياتية )جامعة 

سلمان بن عبد العزيز منوذجا(
كلية التربية باخلرج

24
معوقات تنمية اإلبداع لدى طالبات جامعة سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

باجلامعة
كلية التربية باخلرج

كلية إدارة األعمال باخلرجبيئة املجتمع ـ دراسة القضايا البيئية في اخلرج25

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

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

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

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

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

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجأثر نظم املعلومات اإلدارية احملسوبة على أداء موظفي جامعة سلمان بن عبد العزيز31
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32
تقييم أصحاب املصلحة لنواجت التعلم في كليات التربية بجامعة سلمان بن عبد العزيز في ضوء اإلطار الوطني 

للمؤهالت
كلية التربية

كلية التربية باخلرجاخلطاب الشعري املعاصر في مسابقات أمير الشعراء » الرؤية والتشكيل اجلمالي«33

كلية التربية باخلرجفاعلية برنامج إرشادي سلوكي مقترح في تنمية مهارات االتصال لطالب جامعة األمير سلمان باخلرج34

كلية التربية باخلرجدراسة تقييمية لواقع املمارسات التعليمية في إحدى النماذج التطويرية ملدارس املستقبل35

كلية التربية باخلرجأثر املمارسة املهنية التأملية عند املدرس اجلامعي في حتسني أدائه التدريسي36

37
تطبيق منوذج ثالثي االبعاد لنقل املعلومات الفعالة من مؤسسات التعليم العالي إلى قطاعات األعمال  في 

اململكة العربية السعودية
كلية إدارة األعمال باخلرج
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ب 3 -  بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
المجموعة 33 ج

الكليةالعنوانم

1
الرضا الوظيفي للعاملني في محافظة وادي الدواسر والسليل بجامعة سلمان بن عبد العزيز وأثرة على 

األداء
كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

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

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

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

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

كلية التربية باخلرجاالنحراف الفكري - املفاهيم والبدايات6

كلية التربية باخلرجاللغة العربية بني طغيان العامية ومتدد اللغات األجنبية7

كلية العلوم والدراساتاالنسانية باخلرجبيكيت: محاولة املستحيل8

كلية التربية باخلرجالعنوسة والزواج في املجتمع السعودي خالل العقدين املاضيني9

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

11
اضطرابات النطق والكالم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية في ضوء بعض املتغيرات بوادي الدواسر »دراسة 

ميدانية«
كلية التربية بوادي الدواسر

12
دور حاضنات األعمال  بجامعة سلمان بن عبد العزيز في تنمية املوارد البشرية من وجهة نظر املستفيدين 

منها
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة

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

مجتمعاتها احمللية«
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة

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

سلطان بن عبد العزيز(
كلية التربية باخلرج

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

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

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

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

19
تأصيل املعاني االدبية في األسماء العربية بإقليم وادي الدواسر00 نظرة في الفن والداللة بالتطبيق على 

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

20
درجة توفير احلرية األكادميية في جامعة سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

أنفسهم
كلية التربية باخلرج

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

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

كلية التربية بالدلموضع معايير جلدول مقاسات أجسام املراهقات باململكة العربية السعودية23

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسراالستشراق األمريكي : دراسة مقارنة24

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

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

الدراسية بجامعة سلمان بن عبد العزيز
كلية التربية باخلرج

27
مقاربة معرفية للمشاهد املكانية في العربية الفصحى واللغة اإلجنليزية وارتداداتها على اإلدراك املكاني 

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

28
واقع استخدام نظم املعلومات اإلدارية في جامعة سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر القيادات اإلدارية 

فيها
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجنوادر ابن بزرج في اللغة واملأثورعنه29

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

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجدور القيادات العلمية في معاجلة التحديات املعاصرة دراسة ميدانية في ضوء الكتاب والسنة31

32
دور مناهج كلية التربية في تأهيل الطالبات نحو مهن غير التدريس )دراسة ميدانية على طالبات جامعة 

اخلرج قسمي الدراسات اإلسالمية واللغة العربية (
كلية التربية باخلرج
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33
دور جامعة سلمان بن عبد العزيز في صناعة املعرفة )الواقع واملستقبل( في ظل حتديات عصر الثورة 

املعلوماتية والتكنولوجيا الرقمية
كلية التربية باخلرج

34
اإلجنليزية لألغراض الصحية كبعد جديد لتدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية : جامعة سلمان بن عبد 

العزيز كدراسة حالة
كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

كلية التربية باخلرجاأللغاز األدبية وعناصرها البنائية35

36
دور الدورات والورش التدريبية في تطوير األداء املهني ألعضاء هيئة التدريس بجامعتي امللك سعود 

وسلمان بن عبد العزيز
كلية التربية باخلرج

كلية التربية باخلرجمدى تناول أعضاء هيئة التدريس في جامعتي امللك سعود وسلمان بن عبد العزيز للقيم في احملاضرات37
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ج 1 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم أعضاءهيئةالتدريس الجدد 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

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

2
فاعلية استخدام استراتيجية )K.W.L( في حتصيل طالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز في مقررات املناهج 

وطرق التدريس
التربية باخلرج

التربية باخلرجالعوامل املؤثرة في اختيار تخصص التربية اخلاصة3

التربية بوادي الدواسرمدى استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات التعليم4

التربية باخلرجتصور مقترح لتنمية بعض املهارات احلياتية لطالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز5

التربية باخلرجالناسخ واملنسوخ في تفسير اإلمام املوزعي )825هـ(«تيسير البيان ألحكام القرآن )سورة البقرة منوذجاً(6

7
درجة ممارسة مدراء املدارس ملهارات التواصل الفعال في مراحل التعليم العام مبحافظة وادي الدواسر من 

وجهة نظر املعلمني
التربية بوادي الدواسر

8
اثر الرحالت املعرفية عبر الويب )Web Quests  ( في تنمية مهارات التفكير التأملي واالجتاه نحو االنترنت 

لدى طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  بجامعة سلمان بن عبدالعزيز
التربية باخلرج

9
فاعلية استخدام استراتيجية ) K.W.L( في حتصيل طالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز في مقررات املناهج 

وطرق التدريس
التربية باخلرج

التربية باخلرجمنهج ابن امللقن في عرض القراءات في كتابه التوضيح لشرح اجلامع الصحيح10

إدارة األعمال بحوطة بني متيممدى رضا عمالء البنوك اإلسالمية في التعامل املالي حسب منوذج كارتز .11
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ج 2 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم  البحوث المجتمعية 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

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

2
العنف في كليات محافظة وادي الدواسر التابعة جلامعة سلمان بن عبدالعزيز: انتشاره، آثاره، األسباب 

واحللول املقترحة
التربية بوادي الدواسر

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

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

الكليةالعنوانم

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

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

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

4
 co2 دراسة جتريبية للعالقه بني النمو االقتصادي والتحضر واستهالك الطاقه وكذلك انبعاث

في دول مجلس التعاون اخلليجي
ادارة األعمال باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني متيممقترح لتعليم العربية لغير الناطقني بها5

6
لَِميِّ )رضي الله عنه( جمع وتخريج  الشواهُد النحويُة والصرفيُة في شعِر الَعبَّاِس بِن ِمْرداس السُّ

ودراسة
اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالب

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

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

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

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

11
أثر تطبيق معايير التقارير املالية  الدولية على جودة املعلومات احملاسبية وقرارات املستثمرين 

في بيئة األعمال السعودية – دراسة نظرية تطبيقية
املجتمع باخلرج

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

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

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

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

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

الله في ضوء السنة النبوية
التربية باخلرج
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الكليةالعنوانم

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

للطالب املوهوبني باملرحلة الثانوية
التربية باخلرج

18
فعالية استراجتية التعليم املباشر في حتسني بعض مهارات الفهم القرائي للتالميذ ذوي صعوبات 

التعلم بالصف السادس االبتدائي
التربية باخلرج

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

ادارة األعمال باخلرجمنو الواردات السعودية وتأثيرها على املجتمع السعودي20

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

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبالتناص بني النظرية والتطبيق22

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

األدوار الوظيفية للجامعة من وجهة نظرهم أنفسهم
التربية باخلرج

24
أبرز املشكالت التي تؤثر على أداء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بجامعة سلمان ابن 

عبدالعزيز
التربية باخلرج

25
إشكاليات الترجمة التحريرية والفورية إلي االجنليزية التي تشهدها الفعاليات الثقافية باململكة 

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

التربية باخلرجدراسة املعنى القرآني في كتاب اإلكسير بني الطوفي وابن األثير26

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

دراسياً والعاديني )دراسة مقارنة(
التربية بوادي الدواسر

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

29
فعالية احملاكاة احلاسوبية في عالج بعض املشكالت التعليمية لطالب املرحلة املتوسطة مبحافظة 

اخلرج
العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني متيم

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

التربية باخلرجاصول التفسير وقواعده في سورة الطالق جمع ودراسة تطبيقية31
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32
اثر احلوكمه الشركات على القيمه املضافه على رأس املال دراسه تتطبيقية على الشركات العيني 

والفكري السعودي املسجلة
املجتمع باخلرج

التربية باخلرجمقارنة الكفايات املهنية ملعلمي التربية اخلاصة ومعلمي التعليم العام33

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر – طالبالبالغة النبوية في استخدام مقومات البيئة احلسية كوسائل تعليمية  دراسة في كتب السنة34

35
تطوير وحدة تعليمية في ضوء منوذج أبعاد التعلم ملارزانو وقياس أثرها في تنمية مهارات التفكير 

اإلبداعي لطالبات السنة التحضيرية
التربية باخلرج

36
درجة فاعلية إدارة الوقت لدى طالبات كلية التربية بجامعة سلمان بن عبد العزيز وعالقتها 

بالتحصيل الدراسي في ضوء بعض املتغيرات
التربية باخلرج

37
 قياس اجلودة املدركة واجلودة املتوقعة في جامعة سلمان بن عبد العزيز باستخدام 

منوذج«SERVQUALSCALE« »دراسة تطبيقية«
العلوم والدراسات االنسانية باألفالج

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر – طالبالبناء املوسيقي في ديوان كامل كيالني لألطفال ودالالته الفنية38

39
هوية األنا وعالقتها باالنتماء االجتماعي لدى عينة من الطالب املوهوبني بجامعة سلمان بن عبد 

العزيز » دراسة وصفية«
التربية بوادي الدواسر

40
التنبؤ بالسعادة الذاتية على ضوء معنى احلياة والتفكير اإليجابي في املستقبل والصالبة النفسية 

لدى عينة من طالب اجلامعة املتفوقني واملتأخرين دراسًيا
التربية بوادي الدواسر

التربية باخلرجأثر تعدد الزوجات على التحصيل العلمي والثقة بالنفس لدى عينة من طالبات جامعة سلمان41

التربية باخلرجتأثير ممارسة االلعاب االلكترونية على الذكاء اللغوي واالجتماعي لدى االطفال 42

43

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

»دراسة وصفية حتليلية على االطفال في مرحلة الطفولة املتوسطة باململكة العربية السعودية«

دراسة حتقيقية للشركات املختارة في القطاعني العام واخلاص.

ادارة األعمال باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجعناصر عاملية في األدب الروائي السعودي: دراسة ألعمال مختارة44

45
دور مقرر مهارات االتصال في اكتساب الطالبات مهارات االتصال الفعال في املواقف احلياتية 

والعملية
التربية باخلرج
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الكليةالعنوانم

46
دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالبات من وجهة نظر األعضاء 

والطالبات أنفسهم بجامعة سلمان بن عبد العزيز
التربية باخلرج

التربية باخلرجتعزيز املشاركة البحثية للمرأة في اجلامعات السعودية الناشئة47

48
طالق صغيرات السن في اململكة العربية السعودية: أسبابه، آثاره النفسية واالجتماعية 

واالقتصادية
التربية بالدلم

49
حتليل جتريبي لتوقعات وتصـور ورضاء الطالب جتاه جودة اخلدمـة بكلية إدارة األعمال – 

جامعة سلمان بن عبد العزيز – اخلـرج – اململكة العربية السعوديـة
ادارة األعمال باخلرج 

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر – طالب البالغة القرآنية والبالغة النبوية في تراث اإلمام عبد القاهر ) دراسة في املنهج والتطبيق (50

51
درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من 

وجهة نظر الطالبات
التربية باخلرج 

52
واقع استخدام مراكز مصادر املعلومات االلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن 

عبد العزيز
التربية باخلرج 

ادارة األعمال باخلرجحتديد مزايا ومهارات ريادة األعمال في اململكة العربية السعودية: دراسة استكشافية حتليلية53

التربية باخلرج حماية اإلسالم ملدارك اإلنسان دراسة شرعية تطبيقية54

ادارة األعمال باخلرج اإلجهاد التنظيمي في أداء الدور: منظور جتريبي ألساتذة اجلامعة باململكة العربية السعودية55

العلوم والدراسات االنسانية باألفالج االندماج في املجتمعات الغربية: قراءة  في رواية مايكل أنداتشي  »املريض االجنليزي«56

57
توجه مدراء املستشفيات  احلكومية نحو رضا املرضى عن اخلدمات الصحية فى منطقتى اخلرج 

وحوطة بنى متيم-دراسة مقارنة
إدارة األعمال بحوطة بني متيم

58
فرص وحتديات صناعة التمور في اململكة العربية السعودية :: دراسة من إنتاج وتسويق التمور 

في اخلرج، املنطقة تطبق
 إدارة األعمال بحوطة بني متيم 

ادارة االعمال باخلرج حل ازمة السكن السعودي59

60
تطور منهج االقتصاد املنزلي باملرحله املتوسطه في ضوء معايير اجلودة الشامله باململكة العربية 

السعودية وراء العماملني باملجال حوله
العلوم والدراسات االنسانية باألفالج 
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الكليةالعنوانم

االداب والعلوم وادي الدواسر شعر احلكمة في سعر ابي االسود الدؤلي موضوعات خصائصه الفنية61

املجتمع باخلرج إحياء الرومنسية في الشعر العربي احلديث62
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ج 1 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

التربية باخلرجأسلوب السخرية واملجاز في اللغة العربية1

التربية باخلرجأفضل ممارسات زيادة دافعية التعلم لطالب املرحلة الثانوية في ضوء إشباع حاجاتهم اإلنسانية.2

التربية باخلرجعوامل اإلنتقال الناجح لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية من املدرسة إلى العمل3

4
مدى توافق أساليب تقومي نواجت  تعلم   طالبات كليات العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة سلمان مع معايير 

اجلودة) تصور مقترح(
العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني متيم

التربية باخلرجدور الكليات اإلنسانية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات5

6
مدى فاعلية برامج التعليم العالى في تنمية املوارد البشرية في اململكة العربية السعودية في ضوء خطة التنمية 

التاسعة
العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني متيم

7
اثر الرحالت املعرفية عبر الويب )Web Quests ( في تنمية مهارات التفكير التأملي واالجتاه نحو االنترنت 

لدى طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
التربية باخلرج
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ج 5 – بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
 برنامج دعم البحوث التخصصية  1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

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

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

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

عبد العزيز
التربية بوادي الدواسر

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

الضغط املهني لديهم
التربية بوادي الدواسر

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

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
التربية بالدلم

العلوم والدراسات االنسانية باالفالجالنسوية اإلسالمية وإعادة تفسير النصوص الدينية: دراسة حتليلية لرواية »املئذنة« لـــ ليلى أبو العال6



66 التقرير السنوي الثامن للعام الجامعي 1438/1437 هـ

ج 2 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم  البحوث المجتمعية 1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

إدارة األعمال بحوطة بني متيمحتليل مقارن لرضا العمالء جتاه اخلدمات املصرفية اإلسالمية والتقليدية: دراسة حالة اململكة العربية السعودية1

 املجتمع باخلرجاستخدام منوذج قبول التكنولوجيا لتحليل اجتاهات الطالب السلوكية في استخدام التعليم اإللكتروني 2

3
مشكالت طالبات برنامج التعليم املوازي بجامعة سلمان بن عبد العزيز من وجهه نظر الطالبات ووضع تصور 

مقترح حللها
التربية باخلرج

4
دراسة مقارنة لبعض املوروثات الشعبية املتعلقة مبالبس األطفال حديثي الوالدة بني إحدى محافظات جمهورية 

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

5
تقنيات األداء البشري كمدخل لتحقيق التطوير التنظيمي باملؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم مبحافظة 

اخلرج 
التربية باخلرج
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ج 1 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1437/1436هـ

الكليةعنوان البحثالعدد

الهندسة باخلرجالعمل وأثره على اإلميان عند النصارى1

التربية باخلرجاستثمار األنشطة الطالبية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.2

التربية بالواديدور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التوعية والوقاية من املؤثرات العقلية )دراسة ميدانية(3

ج 2 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم البحوث المجتمعية 1437/1436هـ

الكليةعنوان البحثالعدد

العلوم والدراسات االنسانية باحلوطةمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية حقائق ومشاهدات1

التربية باخلرجالتقلبات الفكرية وانعكاساتها على املكوِّن األسري دراسة تأصيلية تطبيقية2

التربيةاملرونة املعرفية وعالقتها بالتطرف الفكري لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز3

التربية باخلرجالعالقة بني التحوالت الفكرية واألسرة كمكون رئيس باملجتمع السعودي.4

5
تصور مقترح لتوظيف أدوات التواصل االلكتروني في حتقيق األمن الفكري للشباب مبؤسسات التعليم 

العالي
التربية باخلرج
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ج 6 – بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم المجموعات البحثية 1437/1436هـ

الكليةعنوان البحثالعدد

كلية إدارة األعمال باخلرجحتليل التدفق التجاري والتوازن التجاري في اململكة العربية السعودية1

ج 2 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم البحوث المجتمعية 1438/1437هـ

الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجأثر التطرف الفكري على سالمة املجتمع من وجهة نظر املعلمني1

التربية باخلرجأسباب تعاطي املخدرات لدى طالب اجلامعات من وجهة نظر طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز2

التربية باخلرجالوعي باألمن املجتمعي وعالقته بالتطرف الفكري من وجهة نطر طالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز3
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ج 5 – بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم البحوث التخصصية 1438/1437هـ

الكليةالعنوانم

التربية باخلرجدرجة انطباق معايير اجلودة على برنامج إعداد معلمي التربية اخلاصة في جامعة االمير سطام بن عبد العزيز.1

2
فعالية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات ماوراء الذاكرة في تنمية فهم املقروء مبستوييه الناقد واالبداعي 

لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة اخلرج
التربية باخلرج

3
فعالية برنامج سكامبرprogram Scamper في تنمية بعض مهارات التفكير اإلبداعي للتالميذ املوهوبني 

باملرحلة االبتدائية
التربية باخلرج

ج 6 – بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم المجموعات البحثية 1438/1437هـ

الكليةالعنوانم

1
تأثير العمالة األجنبية والتطورات في السوق املالية و التقلبات في أسعار النفط على معدالت البطالة في اململكة 

العربية السعودية
ادارة األعمال باخلرج
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أ- البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 المجموعة 32

اجلهةعنوان البحثم

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

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

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

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

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

الناشئة عن التفاعالت الكيميائية
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

6
حساب تشتت املوجات الطولية داخل أنبوب الكربون املتناهي الصغر )النانومتري( حتت تأثير 

اإلجهاد األولي باستخدام التأثيرات الغير محلية
كلية املجتمـــــع باالفالج

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

8
التنبؤ بشكل السطح املتموج في طبقة مائعة رقيقه تنساب رأسيا حتت تأثير اجلاذبية األرضية 

واملستخدمة في أجهزة االمتصاص بالتبريد
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

9
تخفيض االهتزازات ودراسة استقرار لنظام دينامكيكي حتت تأثير قوى إثره متعددة باستخدام 

مخمد إيجابي
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

10
التخليق باإلشعاع ودراسة خواص مركبات هيدروجيل محتوية على جزيئات النانو لتطبيقات معاجلة 

مياه الصرف
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

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

احلسابية في املوصفات األمريكية واألوروبية
كلية الهندسة باخلرج

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

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

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

15
أثر اإلشعاع احلراري ولزج املزج على تبرير mhd احلراري املاضي بجانب سطح عمودي ثابت 

احلرارة مع التفاعل الكيمائي
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

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

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

مبحافظة وادي الدواسر
كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

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

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

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

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

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

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

في احملاليل ضئيلة االستقطاب
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

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

24
التحويرات احملثة بواسطة سيانيد الصودمي في نشاطات بعض االنزيام املؤكسدة واأليضية في 

صبيغات الكالرياس جاريبيناس
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

25
 cyprinus )تاثير معدن النيكل على قياسات الدم والتغيرات السلوكية على أسماك )الكارب الشائع

carpio
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

26

دراسة تاثير عوامل املعاجله امليكانيكيه – احلراريه على صالدة واخلواص امليكانيكيه لسبائك 

الومنيوم – ما غنيوسيوم سليكون )6082( واملنيوم – نحاس – ليثيوم – زركونيم )8090( باستخدام 

doe(( طريقة تصميم التجارب

كلية الهندسة باخلرج

27
ترميز األلوان احلقيقية في الصور عن طريق التصنيف الكمي االحتمالي، من أجل رؤيتها بشكل 

أمثل على أنظمة العرض ذات الفئات اللونية احملدودة
كلية هندسة وعلوم احلاسب

كلية هندسة وعلوم احلاسبنظام تتبع شمسي ملحق بنظام جديد للتقطير الشمسي28
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اجلهةعنوان البحثم

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

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

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

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

جودة الشبكة الكهربية
كلية الهندسة باخلرج

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

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

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

الرياضيات كتخصص أساسي
كلية املجتمع باالفالج

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

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

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

39
دراسة تأثير العوامل امليتالورجية على الصالدة والتشغيليه لسبائك األلومنيوم 356 و 319 املسبوكة 

minitab واملعاجلة حراريا باستخدام برنامج الـ
كلية الهندسة باخلرج

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

كلية الهندسة باخلرجتقنيه جديدة إلخفاء البيانات فى الوسائط املتعددة41



73 التقرير السنوي الثامن للعام الجامعي 1438/1437 هـ

ب  1- البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 المجموعة  33 أ

الكليةعنوان البحثم

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

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسردراسة وتطبيقات التفرغ الكهربي للغازات2

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

في ذكور اجلرذان البيضاء الصغيرة
كلية التربية بحوطة بني متيم

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

املتناسقة
كلية الهندسة باخلرج

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجحساب األوزون املتولد في مفاعالت التفريغ الصامت5

كلية هندسة وعلوم احلاسبطريقة جديدة للتصنيف الترابطي باستخدام التنقيباملتزايد6

كلية الهندسة باخلرجتصميم خلية حمل ذاتية األداء لقياس القوى الدينامكية7

كلية الهندسة باخلرجإجراءات املتابعة لتطبيق مبدأ التحديد املسبق للسماح الكلي للمشروع8

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

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

العصبية ذات املوجات الصغيرة بالتغذية العكسية
كلية الهندسة باخلرج

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

الهندسه باخلرجالتقييم البيئي للمياه اجلوفية في املناطق الزراعيةباخلرج12

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

واالستشعار عن بعد
كلية الهندسة باخلرج

14
تاثير السمية ملادة املالثون على االسماك املياه العذبة البلطي النيلي في اجلوانب البيوكيمائية ومكونات 

الدم
كلية العلوم والدرسات االنسانيه باخلرج
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ب 2 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
المجموعة 33 ب

الكليةعنوان البحثم

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

2
تأثير اإللكترونات الغيرحرارية على السرعة وشكل املوجات الصوتية املنفردة لأليونات في البالزما 

الدافئة
كلية العلوم والدرسات االنسانية باخلرج

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

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

وتطبيقاتها الطبية
كلية العلوم والدرسات االنسانيه باخلرج

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

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

كلية هندسة وعلوم احلاسبنظام مواجهة االختراقات باستعمال اخلريطة املعرفية السياقية الضبابية7

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

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

كلية العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجتطبيق على منوذج مجموعات االستقراب مبعامل حتديد10

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

الغير محلية
كلية املجتمع باالفالج

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

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

14
تطبيق طريقة التحويل التفاضلي حلل املشاكل املضطربة بشكل متفرد والناشئة في مجاالت 

العلوم والهندسة
كلية العلوم والدرسات االنسانيه باخلرج

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

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

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

نقطة ذات ركود متماثل مغموس في وسط مسامي
كلية العلوم والدرسات االنسانيه باخلرج

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

اململكة العربية السعودية
كليةالعلوم والدرسات االنسانيه باخلرج
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ب 3 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
المجموعة 33ج

الكليةعنوان البحثم

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

وجود تفاعل كيمائي وتأثيرسورت ودفر
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

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

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

3
 Fixed point theorems in cone and fuzzy metric spaces and their

Applications
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

4
دراسة عددية النتقال احلرارة في طبقة رقيقة من سائل ينساب ألسفل على لوح رأسي ذي درجة 

حرارة ثابته
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

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

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

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

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

9
حتضير وتوصيف ودراسة النشاط البيولوجي لبعض الثيوسيمي كربازيدات و الثيوسيمي كربازونات 

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

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

11
تكييف خوارزمية التفاعل الكيمائي لالستمثال حلل مشكلة تثقيب لوحات الدوائر اإللكترونية 

املطبوعة
كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

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

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

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

كلية العلوم  والدرسات اإلنسانية  باالفالجالتزامن املشوش في نظام روسلر املركب15

كلية العلوم والدرسات اإلنسانيةبالسليلالتأثيراتالصحية للكهرباء الساكنة في الغالف احليوي بالسليل16

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

اململكة العربية السعودية
كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

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

سليكون )6082( و ألومنيوم -نحاس-ليثيوم-زركونيوم)8090( و ألومنيوم -ماغنسيوم-زنك )7075(
كلية الهنسة باخلرج

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

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

الكليةعنوان البحثم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتحكم مبوقع ادخال الليثيوم للمركبات العطرية1

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحتضير محاليل أيونية واستخدامها كحفازات إلنتاج الديزل احليوي2

3

دراسة تأثير العوامل امليتالورجية على التشغيلية لسبائك االلومنيوم –سيليكون: 

دراسة اإلرتباطات بني العوامل امليتالورجية والتشغيلية لسبائك االلومنيوم –سيليكون 

باستخدام برانامج امليني تاب

كلية الهنسة باخلرج
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ج 3 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 برنامج دعم منح سابك البحثية  1435/1434هـ  

الكليةعنوان البحثم

1
حتضير البوليمرات احملتوية على الكبريت واستخدامها كحوافز انتقائية في هلجنة 

الفينوالت في املوضع بارا
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

2

التحلل الضوئي للملوثات العضوية في مياه الصرف الصحي باستخدام البوليمرات 

الطبيعية- احملتوية على جزيئات النانو من أشباه املوصالت - احملضرة باستخدام 

أشعة جاما

العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

3
أثير املعاجلة امليكانيكية احلرارية علي الصالدة واملتانة لسبائك الصلب املخصوص 

املنخقض العناصر السبائكية
الهندسة باخلرج

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

الكليةعنوان البحثم

1
التحميل االمثل حملوالت القدره الكهربيه في احلاالت احلرجة بإستخدام الذكاء 

االصطناعي
الهندسة باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتركيب النانوي لألكاسيد املوصلة علي أساس صمامات شوتكي2

3
التشابك والظواهر الكمية لألنظمة النانو وانظمة االمناط الكهرومعناطيسيه في 

االوساط الغير خطية
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
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ج 5 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج دعم البحوث التخصصية 1434/ 1435هـ 

الكليةعنوان البحثم

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

فى مجاالت العلوم والهندسة
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

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

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

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

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

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

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

باستخدام خوارزمية ستيفن سوجن
الهندسة باخلرج

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

واملتباينات التغيرية
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

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

البروبلني باستخدام تكنولوجيا البالزم
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجمعاجلة الرماد املتطاير الناجت من النفط الثقيل الغراض بيئية و انشائية9

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

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

  . )SIEVE Module(في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية
الهندسة باخلرج

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

13
دراسة إسترخاء ثابت العزل الكهربائي وحتليل املعامل الكهربائي لبوليمر )3-هيدرروكسي بوترات-3-

هيدروكسيفاليرات( وبعض البوليمرات التساهمية املصاحبة.
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج
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الكليةعنوان البحثم

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

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

املعممة ذات التفاضل الكسري
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

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

17
التشابك  واالرتباط  الكمي في  االنظمة  املكونة من ذرتني اصطناعيتني فائقة التوصيلية متفاعلة 

مع مجال  كهرمغناطيس
العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

العلوم والدراسات االنسانية باالفالجبعض املتباينات الرياضية وتطبيقاتها18

19
تأثير اإلشعاع احلرارى على انسياب مائع نانو باحلمل املختلط حول كرة مصمتة مغموسة فى وسط 

مسامى فى وجود شروط للحرارة
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمقارنة أداء خورازميتي التفاعل الكيميائي ومستعمرة النمل في تعيني الرموز ذات التباعد االقصى 20

الهندسة بالواديبناء حماية قوية من جانب  العميل ضد هجوم تزوير الطلبات عبر املوقع21

22
تأثير اللزوجة املتغيرة والتفاعل الكيميائي على االنتقال احلراري واملادي باحلمل احلر النسياب مائع 

ميكربوالرى حول سطح اسطوانة دائرية
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

23
دراسة احلالة االنتقالية لنظام ماركوفي متعدد اخلدمة مع احتمالية وجود إعاقة ورجوع للزبائن 

وفشل في نظم اخلدم
العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجمنظمات املؤثرات األساسية املعرفة على فضاءات باناخ24

25
دراسة صفوف االنتظار في حالة الوصول على مراحل )نظام ابرالجن( الى مركز اخلدمة املكون من 

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

الهندسة باخلرجحتليل اجليل القادم من انظمة االتصاالت التعاونية حتت التداخل املشترك واالجهزة الالخطية 26

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاستخدام األنابيب النانو مترية كمحفزات ضوئية لتنقية املياه من امللوثات العضوية27

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجشغيل املواد السيراميكية والكربيدية باستخدام الشرر الكهربي امليكرونى28

29
تقنية االضطراب املتفرد  لدراسة تأثير الشفط العالى على الطبقة اجلدارية ملائع نانو ينساب على 

سطح مثقب متحرك او ثابت 
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج
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الكليةعنوان البحثم

30
باستخدام أجهزة الكمبيوتر الكم االعتراف العاطفة وتطبيقه في العالج الطبي والتفاعل بني البشر 

والروبوتات
الهندسة باخلرج

اآلداب والعلوم بالواديدراسة استقرار األنظمة غير اخلطية31

الهندسة بالواديتصميم نظام حتكم ذكي ومثيل الدارة عملية معايرة درجة احلموضة32

33
خوارزم عام لطرق الدرجات العليا الصريحه واملستقرة وذات اخلطوة الواحده  حلل االنظمة اجلاسرة 

فى الهندسة الكهربائية
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

34
التكامل الكسري لدوال بيسل املعممة وتطبيقاتها على االستقرار املكني للنظم اخلطية ذات الثبات 

الزمني
اآلداب والعلوم بالوادي

الهندسة باخلرجدراسة تاثير فوانيس التفريغ ذات الضغط العالي على نظم توزيع القدرة الكهربائية35

الهندسة باخلرجتقييم وضوح املوقع والترتيب العاملي له وامكانية الوصول إلى محتوى مواقع القرآن الكرمي36

37
تخليق مركبات عضوية جديدة صاحلة لتثبيط النشاط السطحى جلزيئات السيليكون النانونية. جزء 

اول
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

38
استقرار االتزان غير اخلطي النسياب مائعني موصلني خالل وسط مسامي حتت تأثير مجال كهربي 

عمودي فى ثالثة  أبعاد
االداب والعلوم بوادى الدواسر

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجحتليل البنية التحتية القضائية الرقمية في اململكة العربية السعودية 39

40
صيغ رياضية مقترحة للتداخل الضوئي املستقطب لوصف تتبع مسار األشعة الضوئية املستقطبة في 

األلياف البصرية ومرشدات املوجة 
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاملوجات الغير خطية للضجيج الكهربي واسع النطاق لبيئات بالزما فضائية41

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجإعادة تعني جزء من القيم الذاتية للنظم اخلطية للرتب العليا فى حالة تاخير الزمن42

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتأثير املجال املغناطيس علي نبات السينارا كاردونوكولس43

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتقييم كفاءة التجميع و بعض املعامالت لبعض غرف التأين44

الهندسة باخلرجوقاية محوالت القوى الكهربائية باستخدام تقنية الذكاء الصناعي45

اآلداب والعلوم بالواديعن ثابت االسقاط ومسافة باناخ - مازور46
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الكليةعنوان البحثم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحتسني خصائص سطح املعادن ببالزما غير حرارية47

العلوم والدراسات االنسانية باالفالجحول الفضاءات التبولوجية املعممة التي حتقق خاصية لينديلوف48

49
تأثير نسب التشكيل على الساخن لعمليتي احلدادة والدرفلة على الصالدة واملتانة والبنية املجهرية 

لسبائك الصلب املخصوص املنخقض العناصر السبائكية واملعالج ميكانيكيا وحراريا 
الهندسة باخلرج

الهندسة باخلرجتأثير سرعة اللحام علي  الصالدة و مقاومة التأكل للحامات الليزر للمعادن املتماثلة واملتباينة 50

االداب والعلوم بوادى الدواسراالطارالعام ملقترح حتقيقاتالطب الشرعيللتعقب واإلبالغعن اجلرائمالرقميةفيشبكات احلاسوب51

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

الكليةعنوان البحثم

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

املثلى من جسيمات الفضة النانوية
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج
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ج 5 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية 
برنامج االبحاث التخصصية 1435/ 1436هـ  

الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجالتعرف على و تقدير ناقالت األعصاب أحادية األمينات1

2
طريقة تقييم من أجل ربط مخرجات البرنامج بهيئات اعتماد أكادميية متعددة: دراسة حالة برنامج علوم 

احلاسب
هندسة وعلوم احلاسب

الهندسة باخلرجاداه متعددة املعاير لتقييم االستقرار الديناميكي لتطبيقات الشبكه الذكيه3

الهندسة باخلرجطرق جديدة لتحسني البنية املجهرية لسبائك االلومنيوم لتطبيقات صناعة السيارات والفضاء4

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

الصناعات البترولية والغاز
الهندسة باخلرج

6
ُمسرع مادى باستخدام املصفوفات املبرمجة حقليا حمُلاذاة التسلسل احليوى إلى امللف باستخدام خوارزم 

فيتربى  
هندسة وعلوم احلاسب

7
تأثيرالفوتونات احلرارية على انضغاط وحدة املعلوماتية الكمية لبعض الكيوبتات الذرية اإلصطناعية 

املرتبطة مبجال كهرومغناطيسي
العلوم والدراسات اإلنسانيةباالفالج

هندسة وعلوم احلاسبتصميم وحدة التحكم DMA لنقل البيانات السريع املبنى على AMBA لألنظمة املضمنة8

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

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجتقدير الطاقة الكهربائية داخل مفاعالت التفريغ الصامت10

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجسالئف الكومارين كمثبتات حرارية مضادة للميكروبات ملادة بولى كلوريد الفينيل الصلد11

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

13

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

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

احلرارة علي التفاضل الكسري

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاخلواص احلرارية و امليكانيكية ملواد السيراميك التي تتعرض ألشعة الليزر14
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الكليةعنوان البحثم

الهندسة باخلرجتقنية جديدة لتحديد املعامالت غير املعلومة للخاليا الكهروضوئية عند ظروف بيئية مختلفة15

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجآلية الكشف والدفاع ضد هجمات رفض اخلدمة املوزعة لشبكات Ad Hoc املتحركة16

17
تأثير التفاعل الكيميائى على االنتقال احلرارى واملادى باحلمل املختلط النسياب مائع كازون حول كرة فى 

وجود انزالق جزئى
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتنقيب بيانات التعليم : حالة دراسية18

19
حلول حتليليه تقريبيه للمشاكل ذات الرتب العالية والقيم احلدية واملضطربه بشكل شاذ باستخدام طرق 

شبه حتليلية عدديه
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجخوارزم حلل مشاكل االضطراب الشاذ باستخدام طريقة التحويل التفاضلى الغير خطيه والكسريه20

21
حلول حتليلية تقريبيه لفترات االنتقال بالدوائر الكهربية الغير خطيه باستخدام طريقة حتويل تفاضلى 

معدلة
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

الهندسة باخلرجتقنية جديدة حلساب دقه الصور للكمبيوتر الكمي22

23
حتضير و دراسة اخلواص الكيميائية والبيولوجية لبعض املركبات احللقية الغير متجانسة احللقة اجلديدة 

املتصلة بالثينوبيريدين
عمادة السنة التحضيرية

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجمنهج قوي ضد هجمات رفض اخلدمة السيبرانية باستخدام الشبكات العصبية24

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجالصور العددية للمؤثرات االساسية25

26
حتليل لى للمجموعة لدراسة انسياب سائل نانو غير نيوتينى بالتدفق املختلط حول نقطة الركود فوق 

سطح عمودى متحرك
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

اآلداب والعلوم بالواديمخطط تخصيص التخزين املوحد للحوسبة السحابية27

28
رصد مستويات تلوث املياه في وادي حنيفة، الرياض، اململكة العربية السعودية وتأثيرها على الصحة 

العامة
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

اآلداب والعلوم بالواديمعامالت حساب التفاضل الكمي الكسري ومتراجحاتها29

هندسة وعلوم احلاسبمنوذج هجني لكشف االختراق على شبكات االستشعار الالسلكية30
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ج5 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج دعم منح سابك البحثية 1436/1435 هـ  

الكليةعنوان البحثم

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

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

ج4 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج دعم البحوث بشراكة عالمية 1436/1435 هـ  

الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتصميم محاكاة خوارزميات وبروتوكوالت آمنة وفعالة ملعاجلة الصور للحواسب الكمية1

الهندسة باخلرجحول تعديل السعة في املوجات غير اخلطية في البالزما2

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

الكليةعنوان املجموعة البحثيةم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجمجموعة الفيزياء الالخطية  التطبيقية1
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برنامج دعم البحوث بشراكة عالمية 1437/1436هـ  
  

الكليةالعنوانم

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

البصرية وانظمة متعددة املستويات  مرتبطة بالبيئة احمليطة 
العلوم والدراسات االنسانية باألفالج

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

برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1437/1436هـ   

الكليةعنوان البحثم

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

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

أ - بحوث العلوم الصحية
المجموعة 32

اجلهةعنوان البحثم

كلية الصيدلةتأثير بعض النباتات البرية السعودية على خصوبة الذكور1

2
محاولة جزيئية مسحية جديدة الستكشاف االكتينوميسيتات النشطة بيولوجيا من مصادر مختلفة 

باململكة العربية السعودية
كلية الصيدلة

3
تشييد بعض مثبطات إنزمي الكربونيك األنهيديز اجلديد من مشتقات الكينازولني كعوامل مضادة 

لألورام
كلية الصيدلة
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الكليةعنوان البحثم

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

كلية الصيدلةالتأثير املضاد لألورام للمركبات املفصولة من نبات احلمبزان5

كلية الصيدلةتشييد بعض مشتقات الكينازولني اجلديد كمضادات لإلصابة باألمراضاملعدية6

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

8
حتسني التوافر احليوي لعقار األنسولني املعطى عن طريق الفم بواسطة نظام ناقل للجزيئات 

متناهية الصغر للتواصل إلى حتطم أفضل لداء السكري
كلية الصيدلة

كلية الصيدلةالتقييم البيوكيميائي لطفرات الستربنوكينازاملوجهة9

كلية الصيدلةتأثير النبتات الطبية السعودية على تقرحات املعدة10

11
ALKالذين يعانونALCL اخللطية في مرضىALK دراسة إستجابة األجسام املضادة لبروتني

إيجابية في اململكة العربية السعودية
الطب

الطبالتعبير وتوزيع بروتينات كلودين في السرطانات البشرية12

الطبدراسات السمية اجلينية الناجتة عن استنشاقالبخور في فئران التجارب النمساوية البيضاء13

14
دراسة تأثير التناول املفرط للدهون وتناول القرفة في الغذاء في الفئران على حدوث مرض 

السكري الناجت عن إعطاء مادة الكرتيزون
الطب
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ب 1 - بحوث العلوم الصحية
المجموعة  33 أ

الكليةعنوان البحثم

1
تقييم احلماية احملتملة للحبة السوداء )حبة البركة( ومستخلصاتها السمية اجلينية الناجمة عن بعض 

األدوية
كلية الصيدلة

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

السرطانيةدون السلمية
كلية الصيدلة

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

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

أنواع البكتريا من جنس كلمبسيال نيمونيا
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

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

منطقة البطن
كلية الطب

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

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

العربية السعودية
كلية الصيدلة

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

باستخدام األشعة املقطعية
كلية الطب

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

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

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

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

الكورتيزون
كلية الطب

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

الكليةعنوان البحثم

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

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

املستحضرات الصيدلية وأادوات التجميل واملواد الغذائية
كلية الصيدلة

كلية الطبدور املشمشية في أسباب اإلجهاض املتكرر3

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجالعوامل الوراثية للعقم عند الرجال4

كلية الصيدلةسالمة وفعالية اجلرجير على خصوبة الفئران املصابة مبرض السكر5

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

مادة السايكلوديكستران مع او بدون الهيسبريدين ودراسة النشاط احليوي له
كلية الصيدلة

7
دراسة فارماكونوجية لبعض النبات البرية احملتوية على الكيونات السيسكويتيربني والتي تنمو في منطقة 

اخلرج
كلية الصيدلة

كلية الصيدلةتطوير وتقييم األقراص سريعة التفكك بالفم باستخدام تقنية التصنيع البسيطة8

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

باململكة العربية السعودية : دراسة استكشافية
كلية الصيدلة

كلية الصيدلةتركيب وتطوير أقراص عائمة من مستخلص الزجنبيل لعالج القرحة املعدية10

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

تعرضها لبعض املبيدات الزراعية املستخدمة في اململكة العربية السعودية
كلية الصيدلة

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

الطبية )منط السطوع ونظام دوبلر (
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

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

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

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

ودراسة التأثيراتاحليوية له
كلية الصيدلة

16
تعيني وقياس تركيز غاز الرادون واجلرعات اإلشاعية الناجتة عنه للمجتمع في مدينة اخلرج واملراكز التابعة 

لها
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

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

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

ملرضى سعوديني يعانون من نقص عدد االسنان
كلية الطب

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

ب 3 - بحوث العلوم الصحية
المجموعة 33ج

الكليةعنوان البحثم

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

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

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

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

والتغيرات املصحوبة في خاليا الدم
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

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

الكليةعنوان البحثم

كلية الصيدلةدراسة اخلواص اجلزيئية والطيفية لبعض مشتقات األدمانتان اجلديدة النشطة حيويا1ً

كلية الصيدلةمرضىالسكري:هليمكننامنعمرضالسكريفيسكاناململكة2

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

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

في اململكة العربية السعودية
الصيدلة

الصيدلةتأثير بعض املواد الفعالة املستخلصة من قشور األحياء البحرية على االلتهابات والتآم اجلروح في اجلرزان5
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ج 2 - بحوث العلوم الصحية
برنامج دعم البحوث المجتمعية 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

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

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

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

من اململكة العربية السعودية
كلية العلوم الطبية التطبيقية

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

5
النشاط البدني لدى البالغني الذين يعانون من زيادة الوزن و السمنة في محافظة اخلرج، باململكة العربية 

السعودية
كلية العلوم الطبية التطبيقية
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ج 4 - بحوث العلوم الصحية
برنامج دعم البحوث بشراكةعالمية 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

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

الفريوال املتوطنة في تركيا )نهج كيمياء العقاقير(
كلية الصيدلة

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

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

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

ملقاومة األورام السرطانية
كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقيةدور اخلاليا اللمفاوية البدائية لدى مرضى سرطان الدم4
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ج 5 - بحوث العلوم الصحية 
برنامج دعم البحوث التخصصية 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

1
«EVALUATION OF AGE RELATED CHANGES IN LUMBAR SPINE IN SAUDI ARABIAN 

ADULT POPULATION: USING MAGNETIC
الطب

2
Geno- and Feto- Potential toxic effects of pesticides residues commonly used in 

Al-Kharj farms
كلية الصيدلة

3Effect of kinesio-taping on ankle joint stabilityكلية العلوم الطبية التطبيقية

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

Chemotherapeutic Agents
كلية الصيدلة
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ج 5 - بحوث العلوم الصحية 
برنامج دعم البحوث التخصصية 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

1
مقارنة التشتت الغشائي-الصلب و االستخالص السائل – الصلب مرتبطا بالفصل اللوني 

عالي األداء لتقديراملكونات الدالة لثمار الرمان.
الصيدلة

2
التشييد ودراسة الكيمياء الكمية واخلواص اإللكترونية لبعض مشتقات  5- الكايل -  6- 

)آريل ثيويوراسيل( كمعاجلات كيميائية مُحتملة
الصيدلة 

الصيدلةتقييم التأثير املضاد للتشنجات لبعض النباتات الطبية فى اجلرذان3

4

التقدير الكمى املتزامن لتركيبة مضاد حيوى مجازة حديثا من هيئة األغذية و الدواء 

األمريكية لعالج العدوى املعقدة) سيفتولوزان و تازوباكتام( سواء فى الصورة النقية او فى 

الصيغة الدوائية

الصيدلة

5
التأثير ذو املدى القصير للشد العصبي الديناميكي والشد الثابت على ليونة العضلية 

اخللفي
العلوم الطبية التطبيقية

العلوم الطبية التطبيقيةبرنامج تأهيل مرئي وحسى مكثف لألطفال ذوى الشلل الرباعي6

الصيدلةتصميم صياغة جديدة لعقار األموكسبني ذات بداية سريعة املفعول7

8
االمداد الدموي للعقدة األذينية البطينية وعالقة ذلك بضيق الشرايني التاجية في اململكة 

العربية السعودية: دراسة إشعاعية للشرايني التاجية
الطب

9
التحليل الكمى ملستحضرات صيدالنية مختارة حتتوى على انزميات باستخدام زون 

اليكتروفوريسيز
الصيدلة

10
تطوير وتقييم مستحلب متناهي في الصغر من التربينات األحادية معتمدا على الزيوت 

االساسية: دراسة في التئام اجلروح.
الصيدلة
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الكليةعنوان البحثم

11
التهابات املسالك البولية املتكررة لدى النساء قبل انقطاع الطمث: تقييم عوامل اخلطورة 

املتعلقة باملريض
الطب 

12
تأثير التمارينات متساوية القياس على بنية و قوة العضلة الرباعية الرؤوس في األشخاص 

البدناء الذين يعانون من خشونة مفصل الركبة
العلوم الطبية التطبيقية

13
تطوير متغايرات من اإلنزمي العالجى ل -أسباراجينيز ذات خصائص حفزية موجهه 

باستخدام البيولوجيا اجلزيئية
الصيدلة

14
تطوير متغايرات جديدة مهندسة وراثيا من اجللوتاثيون ترانسفيريز ككاسح حيوى فعال 

للوقاية والعالج من التعرض للتسمم الناجم عن جزيئات الكلورواسيتانيليد.
الصيدلة

15
نهج جديد لعالج مرضى ارتفاع ضغط الدم فى اململكة العربية السعودية العالج املوجهة 

واملعتمد على التعر يف اجلينى للمريض
الصيدلة

16
حتسني امتثال املريض لتناول الدواء عن طريق االقراص سريعة التقكك وباستخدام 

منهجية االستجابة السطحية
الصيدلة

17
تأثير مترينات املقاومة على مرض االنسداد الرئوى املزمن لكبار السن في محافظة اخلرج 

باململكة العربية السعودية
العلوم الطبية التطبيقية
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ج 4 - بحوث العلوم الصحية 
برنامج دعم البحوث التخصصية 1436/1435هـ

الكليةعنوان البحثم

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

2
تأثير السمنة على جودة حياة اجلهاز الهضمى ضمن مرضى باعراض اجلهاز الهضمى 

العلوى
الطب

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

P450 تقييم دورانزميات السيتوكروم
الصيدلة

4

اإلشعاعية )MRI( و آثار كيميائية حيوية للعالج ليزر منخفض املستوى في التهاب 

املفاصل املزمن أستيو في مدينة Khraj ، اململكة العربية السعودية. - العشوائية حتكم 

االبتدائية

العلوم الطبية التطبيقية

5

تقييم التغيرات في اخلصائص الكيميائية والبيولوجية للزيوت العطرية املستخلصة من 

أعشاب مختارة من العائلة الشفوية من مناطق زراعية ذات مناخ مختلف في اململكة 

)Lamiaceae(العربية السعودية

الصيدلة

6
حتضير مستحلب من زيت الزيتون متناهي الصغر ذو أمان وفعالية وكفاءة اليصال 

االدوية قليلة النفاذية عن طريق اجللد
الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقيةفترة الراحة املثلى ملستخدمى الكمبيوتر7

8

دراسة مقارنة بني التدريب بالواقع االفتراضي )VRT( و التدريب احلسي احلركي 

)SMT( في عالج خشونة مفصل الركبة املزمن في جانب واحد- جتربة عشوائية 

التحكم

العلوم الطبية التطبيقية

9
دراسة تأثير مستخلصات احللبة واملاش على الدالالت احليوية لتكون العظام في اناث 

الفئران املصابة بهشاشة العظام
الصيدلة
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الكليةعنوان البحثم

10
تعدد األشكال اجلينية ملرض السكري نوع 2: ميكن ان تساعد في حماية املواطنني 

السعوديني ضد مرض السكري؟؟
الصيدلة

11
تقييم تأثيرالعمليات اجلراحية الستطالة عظام الفك السفلي بواسطة الشدادات 

العظمية باستخدام الليزر منخفض املستوي
الطب

ج 5 -  بحوث العلوم الصحية
 برنامج دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس الجدد 1436/1435هـ

الكليةعنوان البحثم

1
توجهات وسلوكيات املمارسني الصحيني في مراكز الرعاية الصحية جتاه النشاط البدني 

عند املجتمع
الطب 

2
وضع سن العقل وعالقته بعصب الفك السفلي في مرضى التقومي املعاجلني بخلع 

االسنان الضاحكة: دراسة مطولة
طب االسنان

ج 6-  بحوث العلوم الصحية
1437/1436هـ

الكليةعنوان البحثم

كلية الصيدلة تطوير وتقييم ادوية السرطان بتقنية املستحلبات املتناهية الصغر1
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ملحق 2

األوراق البحثية لعام 2016 م حسب تصنيف
)WOS( وشبكة العلوم)Scopus( سكوبس
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)WOS( وشبكة العلوم)Scopus( األوراق البحثية لعام 2016 م حسب تصنيف سكوبس

COLLEGE OF PHARMACY

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 WOS

Siddiqui, NA; Al Enezi, 

MA; Alam, P; Haque, 

A; Ali, M

A NOVEL ACYCLIC DITERPENIC ALCO-

HOL ISOLATED FROM ANTIOXIDANT 

ACTIVE ETHANOL EXTRACT OF LEAVES 

OF CENTAUROTHAMNUS MAXIMUS 

GROWN IN SAUDI ARABIA (vol 12, pg 42, 

2015)

AFRICAN JOURNAL OF TRADI-

TIONAL COMPLEMENTARY AND 

ALTERNATIVE MEDICINES

2 SCOPUS

Hamlich M., Harkati S., 

Safi M., Lazar S., 

Riadi Y.

A novel green synthesis of pyrimidinone 

derivatives via Biginelli reaction using 

Animal Bone Meal as catalyst

Journal of Materials and Envi-

ronmental Science

3 WOS

Rani, A; Roy, S; Singh, M; Devi, 

U; Yadav, RK; Gautam, 

S; Rawat, JK; Ansari, MN; 

Saeedan, AS; Prakash, A; 

Kaithwas, G

alpha-Chymotrypsin regulates free 

fatty acids and UCHL-1 to ameliorate N-

methyl nitrosourea induced mammary 

gland carcinoma in albino wistar rats

INFLAMMOPHARMACOLOGY

4 SCOPUS
Ahmed N.J., Al-Shdefat R.I., 

Ain M.R.

An empirical study towards status of 

pharmaceutical care education in Asian 

and African schools of pharmacy

Journal of Applied Pharmaceu-

tical Science

5 SCOPUS WOS
Alqasoumi S.I., Basudan O.A., 

Alam P., Abdel-Kader M.S.

Antioxidant study of flavonoid deriva-

tives from the aerial parts of Rhus natal-

ensis growing in Saudi Arabia

Pakistan Journal of Pharmaceu-

tical Sciences

6 SCOPUS WOS

Imam F., Al-Harbi N.O., 

Al-Harbi M.M., Ansari M.A., 

Almutairi M.M., Alshammari 

M., Almukhlafi T.S., Ansari 

M.N., Aljerian K., Ahmad S.F.

Apremilast reversed carfilzomib-in-

duced cardiotoxicity through inhibition 

of oxidative stress, NF-κB and MAPK 

signaling in rats

Toxicology Mechanisms and 

Methods
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COLLEGE OF PHARMACY

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

7 SCOPUS WOS Labrou N.E., Muharram M.M.

Biochemical characterization and 

immobilization of Erwinia carotovora 

L-asparaginase in a microplate for high-

throughput biosensing of L-asparagine

Enzyme and Microbial Technol-

ogy

8 SCOPUS WOS
Ahmad N., Anwar F., Hameed 

S., Shahid M., Shahid S.

Biofertilizer potential of residual bio-

mass of AKK [Calotropis procera (AIT.) 

AIT. F.)]

Pakistan Journal of Botany

9 SCOPUS WOS

Anwar F., Anwar F., 

Muhammad G., 

Ajaz Hussain M., Zengin G., 

Alkharfy K.M., Alkharfy K.M., 

Ashraf M., Gilani A.-H., Gilani 

A.-H.

Capparis spinosa L.: A plant with high 

potential for development of functional 

foods and nutraceuticals/pharmaceu-

ticals

International Journal of Phar-

macology

10 WOS
Yusufoglu, HS; Foudah, AI; 

Alam, A; Soliman, GA

Cardioprotective and nephroprotec-

tive activities of methanolic extracts 

from Pulicaria somalensis herbs against 

carbon tetrachloride induced toxicity 

in rats

PLANTA MEDICA

11 SCOPUS WOS
Ahmad N., Zuo Y., Lu X.,

Anwar F., Hameed S.

Characterization of free and conju-

gated phenolic compounds in fruits of 

selected wild plants

Food Chemistry

12
Ahmad, N; Zuo, YG; Lu, XF; 

Anwar, F; Hameed, S

Characterization of free and conju-

gated phenolic compounds in fruits of 

selected wild plants

FOOD CHEMISTRY

13 SCOPUS WOS Khataibeh M.

Cinnamon modulates biochemical 

alterations in rats loaded with acute 

restraint stress

Journal of Saudi Chemical 

Society
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COLLEGE OF PHARMACY

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

14 SCOPUS WOS

El Sohafy S.M., Metwally A.M., 

Omar A.A., Amer M.E., 

Radwan M.M., Abdel-Kader 

M.S., El Toumy S.A., ElSohly 

M.A.

Cornigerin, a new sesqui-lignan from 

the hepatoprotective fractions of Cynara 

cornigera L

Fitoterapia

15 SCOPUS WOS

Aljohar H.I., Ghabbour H.A., 

Al-Tamimi A.-M.S., Alrabiah 

H., El-Emam A.A.

Crystal structure of 4-[(E)-(2-chloro-

6-fluorobenzylidene)amino]-1,2-

dihydro-2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-

5-one, C18H15ClFN3O

Zeitschrift fur Kristallographie - 

New Crystal Structures

16 SCOPUS WOS

Al-Alshaikh M.A., Ghab-

bour H.A., Al-Tamimi A.-M.S., 

Abdelbaky M.S.M., Garcia-

Granda S., El-Emam A.A.

Crystal structure of 5-(adamantan-

1-yl)-3-[(4-chloroanilino)methyl]-2,3-

dihydro-1,3,4-oxadiazole-2-thione, 

C19H22ClN3OS

Zeitschrift fur Kristallographie - 

New Crystal Structures

17 SCOPUS WOS
Al-Tamimi A.-M.S., Ghabbour 

H.A., El-Emam A.A.

Crystal structure of 6-oxo-4-propyl-

2-(propylthio)-1,6-dihydropyrimidine-

5-carbonitrile, C11H15N3OS

Zeitschrift fur Kristallographie - 

New Crystal Structures

18 SCOPUS WOS

Al-Abdullah E.S., Ghabbour 

H.A., Alkahtani H.M., Al-Tami-

mi A.-M.S., El-Emam A.A.

Crystal structure of N-(adamantan-1-yl)-

4-phenylpiperazine-1-carbothioamide, 

C21H29N3S

Zeitschrift fur Kristallographie - 

New Crystal Structures

19 SCOPUS WOS
Al-Tamimi A.-M.S., Ghabbour 

H.A., El-Emam A.A.

Crystal structure of N›-(adamantan-

2-ylidene)pyridine-3-carbohydrazide, 

C16H19N3O

Zeitschrift fur Kristallographie - 

New Crystal Structures

20 SCOPUS WOS

El-Gamal A.A., Al-Massarani 

S.M., Shaala L.A., Alahdald 

A.M., Al-Said M.S., Ashour 

A.E., Kumar A., Abdel-Kader 

M.S., Abdel-Mageed W.M., 

Youssef D.T.A.

Cytotoxic compounds from the Saudi 

red sea sponge xestospongia testudi-

naria

Marine Drugs
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COLLEGE OF PHARMACY

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

21 SCOPUS WOS
Labrou N.E., Muharram M.M., 

Abdelkader M.S.

Delineation of the structural and func-

tional role of Arg111 in GSTU4-4 from 

Glycine max by chemical modification 

and site-directed mutagenesis

Biochimica et Biophysica Acta - 

Proteins and Proteomics

22 SCOPUS WOS
Abdel-Kader M.S., Alam P., 

Alqasoumi S.I.

Densitometric HPTLC method for quali-

tative, quantitative analysis and stability 

study of coenzyme Q10 in Pharmaceuti-

cal formulations utilizing normal and 

reversed-phase silica gel plates

Pakistan Journal of Pharmaceu-

tical Sciences

23 SCOPUS WOS

Shakya A.K., Kamal M., 

Balaramnavar V.M., Bardaweel 

S.K., Naik R.R., Saxena A.K., 

Siddiqui H.H.

Design, synthesis and evaluation of 

benzofuran-acetamide scaffold as po-

tential anticonvulsant agent

Acta Pharmaceutica

24 SCOPUS WOS

Abdel-Aziz A.A.-M., Abou-

Zeid L.A., ElTahir K.E.H., 

Mohamed M.A., Abu El-Enin 

M.A., El-Azab A.S.

Design, synthesis of 2,3-disubstitued 

4(3H)-quinazolinone derivatives as 

anti-inflammatory and analgesic agents: 

COX-1/2 inhibitory activities and mo-

lecular docking studies

Bioorganic and Medicinal 

Chemistry

25 SCOPUS WOS

Abdel-Kader M.S., Ghorab 

M.M., Alsaid M.S., Alqasoumi 

S.I.

Design, synthesis, and anticancer evalu-

ation of some novel thiourea, carbamim-

idothioic acid, oxazole, oxazolidine, and 

2-amino-1-phenylpropyl-2-chloroace-

tate derived from L-norephedrine

Russian Journal of Bioorganic 

Chemistry

26 SCOPUS

Anwer M.K., Jamil S., Ansari 

M.J., Iqbal M., Imam F., Sha-

keel F.

Development and evaluation of 

olmesartan medoxomil loaded PLGA 

nanoparticles

Materials Research Innovations

27 SCOPUS WOS

Anwer M.K., Al-Mansoor M.A., 

Jamil S., Al-Shdefat R., Ansari 

M.N., Shakeel F.

Development and evaluation of PLGA 

polymer based nanoparticles of querce-

tin

International Journal of Biologi-

cal Macromolecules
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COLLEGE OF PHARMACY

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

28 SCOPUS WOS

Ali B.E., Rabba A.K., Fayed 

M.H., El-Say K.M., Anwer M.K., 

Ansari M.J., Al-Shdefat R., 

Gabr G.A.

Development and optimization of fluox-

etine orally disintegrating tablets using 

Box-Behnken design

Tropical Journal of Pharmaceu-

tical Research

29 SCOPUS WOS

Alafeefy A.M., Carta F., Ceruso 

M., Al-Tamimi A.-M.S., Al-

Kahtani A.A., Supuran C.T.

Development of 3-(4-aminosulphonyl)-

phenyl-2-mercapto-3H-quinazolin-

4-ones as inhibitors of carbonic 

anhydrase isoforms involved in tumori-

genesis and glaucoma

Bioorganic & medicinal chem-

istry

30 SCOPUS WOS

Almutairy B.K., Alshetaili A.S., 

Ashour E.A., Patil H., Tiwari 

R.V., Alshehri S.M., Repka M.A.

Development of a floating drug delivery 

system with superior buoyancy in 

gastric fluid using hot-melt extrusion 

coupled with pressurized CO2

Pharmazie

31 SCOPUS WOS

Alafeefy A.M., Ahmad R., 

Abdulla M., Eldehna W.M., 

Al-Tamimi A.-M.S., Abdel-Aziz 

H.A., Al-Obaid O., Carta F., Al-

Kahtani A.A., Supuran C.T.

Development of certain new 2-substi-

tuted-quinazolin-4-ylaminobenzenesul-

fonamide as potential antitumor agents

European Journal of Medicinal 

Chemistry

32 SCOPUS WOS

Tahir ul Qamar M., Kiran S., 

Ashfaq U.A., Javed M.R., An-

war F., Ali M.A., Gilani A.H.

Discovery of novel dengue NS2B/NS3 

protease inhibitors using pharmacoph-

ore modeling and molecular docking 

based virtual screening of the ZINC 

database

International Journal of Phar-

macology

33 WOS

Manral, C; Roy, S; Singh, M; 

Gautam, S; Yadav, RK; Ra-

wat, JK; Devi, U; Ansari, MN; 

Saeedan, AS; Kaithwas, G

Effect of beta-sitosterol against methyl 

nitrosourea-induced mammary gland 

carcinoma in albino rats

BMC COMPLEMENTARY AND 

ALTERNATIVE MEDICINE
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COLLEGE OF PHARMACY

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

34 SCOPUS

Manral C., Roy S., Singh M., 

Gautam S., Yadav R.K., 

Rawat J.K., Devi U., Ansari 

M.N., Saeedan A.S., Kaithwas 

G.

Effect of β-sitosterol against methyl 

nitrosourea-induced mammary gland 

carcinoma in albino rats

BMC Complementary and Alter-

native Medicine

35 SCOPUS WOS Al-Tamimi A.-M.S.

Electronic structure, hydrogen bond-

ing and spectroscopic profile of a new 

1,2,4-triazole-5(4H)-thione derivative: A 

combined experimental and theoretical 

(DFT) analysis

Journal of Molecular Structure

36 SCOPUS WOS

Ansari M.J., Anwer M.K., Jamil 

S., Al-Shdefat R., Ali B.E., 

Ahmad M.M., Ansari M.N.

Enhanced oral bioavailability of 

insulin-loaded solid lipid nanoparti-

cles: pharmacokinetic bioavailability of 

insulin-loaded solid lipid nanoparticles 

in diabetic rats

Drug Delivery

37 SCOPUS

Ahmed M.M., Farhat F., Ansari 

M.J., Al-Shelewi F.I., Anwer 

M.K., Jamil S., Al-Saikhan F.I., 

Ali B.E., Fayed M.H., Al Shelewi 

M.D.J., Katakam P.

Equivalent assessment of ciprofloxacin 

tablets available in KSA: A post market 

surveillance study for cost effective 

treatment

Journal of Pharmaceutical Sci-

ences and Research

38 SCOPUS WOS Al-Saikhan F.I., Ansari M.N.

Evaluation of the diuretic and urinary 

electrolyte effects of methanolic extract 

of Peganum harmala L. in Wistar albino 

rats

Saudi Journal of Biological 

Sciences

39 SCOPUS WOS

Devi U., Kumar V., Gupta P.S., 

Dubey S., Singh M., Gautam 

S., Rawat J.K., Roy S., Yadav 

R.K., Ansari M.N., Saeedan 

A.S., Kaithwas G.

Experimental Models for Autism Spec-

trum Disorder Follow-Up for the Validity

Review Journal of Autism and 

Developmental Disorders
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COLLEGE OF PHARMACY

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

40 SCOPUS

Abdel-Mageed W.M., Attia 

A.A., Al-Saleem M.S.M., 

Abdel-Kader M.S., Bolla K., 

Ross S.A.

Flavonoids from Leucanthemopsis trifur-

catum leaves and their cytotoxic activity

International Journal of Phar-

macognosy and Phytochemical 

Research

41 SCOPUS WOS
Aslam M., Sultana B., Anwar 

F., Munir H.

Foliar spray of selected plant growth 

regulators affected the biochemical and 

antioxidant attributes of spinach in a 

field experiment

Turkish Journal of Agriculture 

and Forestry

42 WOS Ansari, MJ

FORMULATION AND PHYSICOCHEMICAL 

CHARACTERIZATION OF SODIUM CAR-

BOXY METHYL CELLULOSE AND beta 

CYCLODEXTRIN MEDIATED TERNARY 

INCLUSION COMPLEXES OF SILYMARIN

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL SCIENCES 

AND RESEARCH

43 SCOPUS WOS

Ceylan R., Zengin G., Uysal S., 

Ilhan V., Aktumsek A., Kan-

demir A., Anwar F.

GC-MS analysis and in vitro antioxidant 

and enzyme inhibitory activities of es-

sential oil from aerial parts of endemic 

Thymus spathulifolius Hausskn. et Velen

Journal of Enzyme Inhibition 

and Medicinal Chemistry

44 WOS

Soliman, GA; Yusufoglu, H; 

Tatli-Cankaya, I; Abdel-Rah-

man, RF; Anul, SA; Akaydin, G

Hepatoprotective activities of Lap-

pula barbata and Plantago holosteum 

against paracetamol induced liver dam-

age in rats and their in vitro antioxidant 

effects

PLANTA MEDICA

45 SCOPUS WOS

Ansar S., Siddiqi N.J., Zargar 

S., Ganaie M.A., Abudawood 

M.

Hepatoprotective effect of Quercetin 

supplementation against Acrylamide-

induced DNA damage in wistar rats

BMC Complementary and Alter-

native Medicine

46 SCOPUS WOS

Ashour E.A., Majumdar S., 

Alsheteli A., Alshehri S.,

 Alsulays B., Feng X., 

Gryczke A., Kolter K., Langley 

N., Repka M.A.

Hot melt extrusion as an approach to 

improve solubility, permeability and oral 

absorption of a psychoactive natural 

product, piperine

Journal of Pharmacy and Phar-

macology
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COLLEGE OF PHARMACY

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

47 WOS
Yusufoglu, HS; Foudah, AI; 

Alam, A; Soliman, GA

In vivo anti-inflammatory and hepato-

protective of aerial part of Silene villosa
PLANTA MEDICA

48 SCOPUS WOS

El-Azab A.S., Ghabbour H.A., 

El-Husseiny W.M., Maarouf 

A.R., Mohamed M.A., Abdel-

Aziz A.A.-M.

Lewis acid-promoted direct synthesis of 

N-unsubstituted hydrazones via the re-

action of hydrazine with acetophenone 

and isatin derivatives

Russian Journal of General 

Chemistry

49 SCOPUS WOS
Nahar K., Rashid J., Absar S., 

Al-Saikhan F.I., Ahsan F.

Liposomal Aerosols of Nitric Oxide (NO) 

Donor as a Long-Acting Substitute for 

the Ultra-Short-Acting Inhaled NO in the 

Treatment of PAH

Pharmaceutical Research

50 SCOPUS WOS

Abdel-Kader M.S., Al-Qutaym 

A., Saeedan A.S.B., Hamad 

A.M., Alkharfy K.M.

Nephroprotective and hepatoprotective 

effects of tribulus terrestris L. growing in 

Saudi Arabia

Journal of Pharmacy and Phar-

macognosy Research

51 WOS

El-Gamal, AA; Al-Massarani, 

SM; Abdel-Mageed, WM; 

El-Shaibany, A; Al-Mahbashi, 

HM; Basudan, OA; Badria, FA; 

Al-Said, M; Abdel-Kader, M

New cytotoxic prenylated flavonoids 

from Commiphora opobalsamum stem 

bark

PLANTA MEDICA

52 SCOPUS WOS

Awaad A.S., Alotiby S.M., 

El-Meligy R.M., Marzouk 

M.S., Alqasoumi S.I., Donia 

A.E.R.M., El-Sayed N.H.

Novel anti-ulcerogenic effects of total 

extract and isolated compounds from 

Cakile arabica

International Journal of Phar-

macology

53 SCOPUS WOS

Alshetaili A.S., Almutairy B.K., 

Alshahrani S.M., Ashour E.A., 

Tiwari R.V., Alshehri S.M., 

Feng X., Alsulays B.B., Majum-

dar S., Langley N., Kolter K., 

Gryczke A., Martin S.T., Repka 

M.A.

Optimization of hot melt extrusion 

parameters for sphericity and hardness 

of polymeric face-cut pellets

Drug Development and Indus-

trial Pharmacy
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54 SCOPUS WOS

Mishra R.K., Sammi S.R., 

Rawat J.K., Roy S., Singh M., 

Gautam S., Yadav R.K., Devi 

U., Ansari M.N., Saeedan 

A.S., Saraf S.A., Pandey R., 

Kaithwas G.

Palonosetron attenuates 1,2-dimethyl 

hydrazine induced preneoplastic colon 

damage through downregulating 

acetylcholinesterase expression and 

up-regulating synaptic acetylcholine 

concentration

RSC Advances

55 SCOPUS WOS
Al-Kahtani A.A., Abou Taleb 

M.F.

Photocatalytic degradation of Maxilon 

C.I. basic dye using CS/CoFe2O4/GONCs 

as a heterogeneous photo-Fenton cata-

lyst prepared by gamma irradiation

Journal of Hazardous Materials

56 SCOPUS WOS

Bakht M.A., Ansari M.J., Riadi 

Y., Ajmal N., Ahsan M.J., Yar 

M.S.

Physicochemical characterization of 

benzalkonium chloride and urea based 

deep eutectic solvent (DES): A novel 

catalyst for the efficient synthesis of 

isoxazolines under ultrasonic irradiation

Journal of Molecular Liquids

57 SCOPUS WOS Donia A.E.R.M.
Phytochemical and pharmacological 

studies on Scorzonera alexandrina Boiss

Journal of Saudi Chemical 

Society

58 SCOPUS WOS Ansari M.J.

Preparation and evaluation of Di-com-

ponent and Tri-component molecular 

inclusion complexes of silymarin

Latin American Journal of 

Pharmacy

59 SCOPUS WOS

Nouman W., Anwar F., Gull 

T., Newton A., Rosa E., 

Domínguez-Perles R.

Profiling of polyphenolics, nutrients and 

antioxidant potential of germplasm›s 

leaves from seven cultivars of Moringa 

oleifera Lam.

Industrial Crops and Products

60 SCOPUS WOS

Soliman G.A., Gabr G.A., 

Al-Saikhan F.I., Ansari M.N., 

Khan T.H., Ganaie M.A., Ab-

dulaziz S.S., Alankuş-Çalışkan 

Ö.

Protective effects of two astragalus spe-

cies on ulcerative colitis in rats

Tropical Journal of Pharmaceu-

tical Research
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61 SCOPUS WOS
Alam P., Saleh M.F., Abdel-

Kader M.S.

Quantitative estimation of pulegone 

in Mentha longifolia growing in Saudi 

Arabia. Is it safe to use?

Pakistan Journal of Pharmaceu-

tical Sciences

62 SCOPUS
Sarwat M., Srivastava S., Khan 

T.H.

RAPD and ISSR polymorphism in the 

medicinal plants: Ocimum sanctum, O. 

basilicum and O. gratissimum

International Journal of Phar-

macognosy and Phytochemical 

Research

63 SCOPUS Muharram M.M.

Recombinant engineering of L-me-

thioninase using two different promoter 

and expression systems and in vitro 

analysis of its anticancer efficacy on dif-

ferent human cancer cell lines

Pakistan Journal of Biological 

Sciences

64 SCOPUS WOS

Tiwari V., Singh M., Rawat J.K., 

Devi U., Yadav R.K., Roy S., 

Gautam S., Saraf S.A., Kumar 

V., Ansari N., Saeedan A.S., 

Kaithwas G.

Redefining the role of peripheral LPS as 

a neuroinflammatory agent and evalu-

ating the role of hydrogen sulphide 

through metformin intervention

Inflammopharmacology

65 SCOPUS

Jamil S., Al-Gharni Y., Khalid 

Anwer M., Ansari M.J., Al-

Shdefat R., Ahmad M.M., 

Al-Saikhan F.I.

RP-HPLC method for the analysis of 

quercetin in Eruca Sativa with green 

solvent

Current Pharmaceutical Analy-

sis

66 SCOPUS WOS
Shakeel F., Raish M., Anwer 

M.K., Al-Shdefat R.

Self-nanoemulsifying drug delivery 

system of sinapic acid: In vitro and in 

vivo evaluation

Journal of Molecular Liquids

67 SCOPUS WOS

Alsaid M.S., Ghorab M.M., 

Alqasoumi S.I., Abdel-Kader 

M.S.

Semisynthesis of some novel thiourea 

and carbamimidothioic acid derivatives 

using natural alkaloid L-norephedrine 

and their anticancer activity

Russian Journal of Bioorganic 

Chemistry



110 التقرير السنوي الثامن للعام الجامعي 1438/1437 هـ

COLLEGE OF PHARMACY

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

68 WOS
Kamal, YT; Yusufoglu, HS; 

Alam, P; Fouda, AI

Separation and Quantification of Major 

Anti-Oxidant Compounds in Freeze 

Dried Samples of Punica granatum Juice 

by High Performance Liquid Chroma-

tography

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL RESEARCH 

AND ALLIED SCIENCES

69 SCOPUS WOS

Al-Shdefat R., Ali B.E., Anwer 

M.K., Fayed M.H., Alalaiwe A., 

Soliman G.A.

Sildenafil citrate-Glycyrrhizin/Eudragit 

binary spray dried microparticles: A 

sexual behavior studies on male rats

Journal of Drug Delivery Sci-

ence and Technology

70 SCOPUS WOS
Alam P., Alqasoumi S.I., 

Abdel-Kader M.S.

Simultaneous determination of menthol 

and eucalyptol by the densitometric 

HPTLC method in some external analge-

sic formulations

Journal of Chromatographic 

Science

71 SCOPUS WOS
Kamal Y.T., Singh M., Salam S., 

Ahmad S.

Simultaneous quantification of piper-

longumine and piperine in traditional 

polyherbal formulation using validated 

HPLC method

Acta Chromatographica

72 SCOPUS WOS
Shakeel F., Haq N., Raish M., 

Anwer M.K., Al-Shdefat R.

Solubility and thermodynamic analysis 

of sinapic acid in various neat solvents 

at different temperatures

Journal of Molecular Liquids

73 SCOPUS WOS

Andrianov A.M., Kashyn I.A., 

Andrianov V.M., Shundalau 

M.B., Hlinisty A.V., Gaponenko 

S.V., Shabunya-Klyachkovs-

kaya E.V., Matsukovich A., Al-

Tamimi A.-M.S., El-Emam A.A.

Structure of N’-(adamantan-2-ylidene)

benzohydrazide, a potential antibac-

terial agent, in solution: Molecular 

dynamics simulations, quantum chemi-

cal calculations and Ultraviolet–visible 

spectroscopy studies

Journal of Chemical Sciences
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74 SCOPUS WOS

Al-Massarani S.M., El-Gamal 

A.A., Al-Said M.S., 

Abdel- Kader M.S., Ashour 

A.E., Kumar A., Abdel-Mageed 

W.M., Al-Rehaily A.J., 

Ghabbour H.A., Fun H.-K.

Studies on the red sea sponge Haliclona 

sp. for its chemical and cytotoxic proper-

ties

Pharmacognosy Magazine

75 SCOPUS WOS

Bozdag M., Alafeefy A.M., 

Carta F., Ceruso M., Al-Tamimi 

A.-M.S., Al-Kahtani A.A., Alas-

mary F.A.S., Supuran C.T.

Synthesis 4-[2-(2-mercapto-4-oxo-4H-

quinazolin-3-yl)-ethyl]-benzenesulfona-

mides with subnanomolar carbonic an-

hydrase II and XII inhibitory properties

Bioorganic and Medicinal 

Chemistry

76 SCOPUS WOS

Ahsan M.J., Amir M., Bakht 

M.A., Samy J.G., Hasan M.Z., 

Nomani M.S.

Synthesis and antimicrobial activity of 

N1-(3-chloro-4-fluorophenyl)-N4-substi-

tuted semicarbazone derivatives

Arabian Journal of Chemistry

77 SCOPUS WOS

Mohamed M.A., Ayyad R.R., 

Shawer T.Z., Abdel-Aziz A.A.-

M., El-Azab A.S.

Synthesis and antitumor evaluation of 

trimethoxyanilides based on 4(3H)-

quinazolinone scaffolds

European Journal of Medicinal 

Chemistry

78 SCOPUS WOS

El-Sayed N.N.E., Alafeefy A.M., 

Bakht M.A., Masand V.H., 

Aldalbahi A., Chen N., Fan C., 

Bacha A.B.

Synthesis, antiphospholipase A2, anti-

protease, antibacterial evaluation and 

molecular docking analysis of certain 

novel hydrazones

Molecules

79 SCOPUS WOS

Al-Suwaidan I.A., Abdel-Aziz 

A.A.-M., Shawer T.Z., Ayyad 

R.R., Alanazi A.M., El-Morsy 

A.M., Mohamed M.A., Abdel-

Aziz N.I., El-Sayed M.A.-A., 

El-Azab A.S.

Synthesis, antitumor activity and 

molecular docking study of some novel 

3-benzyl-4(3H)quinazolinone analogues

Journal of Enzyme Inhibition 

and Medicinal Chemistry
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80 SCOPUS WOS Naffaa M.M., Samad A.

The binding mode of picrotoxinin in 

GABAA-ρ receptors: Insight into the 

subunit›s selectivity in the transmem-

brane domain

Computational Biology and 

Chemistry

81 SCOPUS WOS

Soliman G.A., Yusufoglu H., 

Tatli-Çankaya I., 

Abdel-Rahman R.F., Anul S.A., 

Akaydn G.

The potential anticonvulsant activity of 

the ethanolic extracts of Achillea nobilis 

and Momordica charantia in rats

Journal of Pharmacy and Phar-

macognosy Research

82 SCOPUS WOS
Jawaid T., Kamal M., Gupta P., 

Bakht M.A.

Therapeutic potential of polyherbal 

formulation against experimentally 

induced insulin resistant myocardial 

infarction in rats

International Journal of Phar-

macology

83 SCOPUS WOS
Zahoor S., Anwar F., Me-

hmood T., Sultana B., Qadir R.

Variation in antioxidant attributes and 

individual phenolics of citrus fruit peels 

in relation to different species and 

extraction solvents

Journal of the Chilean Chemical 

Society

84 SCOPUS WOS
Yaqoob N., Bhatti I.A., Anwar 

F., Mushtaq M., Artz W.E.

Variation in physico-chemical/analyti-

cal characteristics of oil among differ-

ent flaxseed (Linum usittatissimum L.) 

cultivars

Italian Journal of Food Science

85 WOS

Al Sinani, SS; Eltayeb, EA; 

Kamal, YT; Khan, MS; 

Ahmad, S

Variations in the cytotoxic glycoalkaloids 

solamargine and solasonine in different 

parts of the Solanum incanum plant 

during its growth and development in 

Oman

JOURNAL OF TAIBAH UNIVER-

SITY FOR SCIENCE

86 SCOPUS
Anwar F., Kamal G.M., Na-

deem F., Shabir G.

Variations of quality characteristics 

among oils of different soybean varieties

Journal of King Saud University 

- Science
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87 SCOPUS

Rani A., Roy S., Singh M., Devi 

U., Yadav R.K., Gautam S., Ra-

wat J.K., Ansari M.N., Saeedan 

A.S., Prakash A., Kaithwas G.

α-Chymotrypsin regulates free fatty ac-

ids and UCHL-1 to ameliorate N-methyl 

nitrosourea induced mammary gland 

carcinoma in albino wistar rats

Inflammopharmacology

88 SCOPUS WOS

Awaad A.S., Al-Refaie A., El-

Meligy R., Zain M., Soliman H., 

Marzoke M.S., El-Sayed N.

Novel Compounds with new Anti-

Ulcergenic Activity from Convolvulus 

pilosellifolius Using Bio-Guided Frac-

tionation.

Phytotherapy Research
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1 SCOPUS WOS Abo-Ezz E.R., Essa K.S.

A least-squares minimization approach for 

model parameters estimate by using a new 

magnetic anomaly formula

Pure and Applied Geophys-

ics

2 SCOPUS WOS Maghraby A.M., Shqair M.

A new approach for the evaluation of the 

effective electrode spacing in spherical ion 

chambers

Nuclear Instruments and 

Methods in Physics Research, 

Section A: Accelerators, 

Spectrometers, Detectors 

and Associated Equipment

3 WOS
Boumazgour, M; Nabwey, 

HA

A NOTE CONCERNING THE NUMERICAL 

RANGE OF A BASIC ELEMENTARY OPERATOR

ANNALS OF FUNCTIONAL 

ANALYSIS

4 SCOPUS WOS

Farag Z.R., Friedrich 

J.F., Krüger S., Hidde G., 

Moustapha M.E.

Adhesion promotion of thick polyphos-

phate-poly(allylamine) films onto polyolefin 

substrates by plasma polymers

Journal of Adhesion Science 

and Technology

5 SCOPUS
El-Zahar E.R., Ebady 

A.M.N., Habib H.M.

An asymptotic semi-analytical method for 

third-order singularly perturbed boundary 

value problems

Global Journal of Pure and 

Applied Mathematics

6 SCOPUS WOS

Al-Salahi R., Abuelizz H.A., 

Wadi M., El Dib R.A., Alotai-

bi M.A., Marzouk M.

Antimicrobial activity of synthesized 

2-methylthiobenzo[g][1,2,4]-triazolo[1,5-a]

quinazoline derivatives

Medicinal Chemistry

7 SCOPUS WOS Anouar E.H.

Antioxidant activity of mildbone and mild-

benone secondary metabolites of Erythrina 

mildbraedii Harms: A theoretical approach

Computational and Theoreti-

cal Chemistry
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8 SCOPUS
El-Zahar E.R., El-Kabeir 

S.M.M.

Approximate analytical solution of nonlin-

ear third-order singularly perturbed BVPs 

using homotopy analysis method-padé 

method

Journal of Computational 

and Theoretical Nanoscience

9 SCOPUS
El-Sayed E.A., 

El-Paoumy M.S.

Approximate values of time delay for quad-

ratic partial eigenvalue assignment problem

Journal of Computational 

and Theoretical Nanoscience

10 WOS Ali, MA

Artificial intelligence and natural language 

processing: the Arabic corpora in online 

translation software

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED AND APPLIED 

SCIENCES

11 SCOPUS WOS
Hargreaves J.S., 

Alharthi A.I.

Biogenic and bio-structured inorganic 

materials in heterogeneous catalysis: A brief 

overview

Journal of Chemical Technol-

ogy and Biotechnology

12 SCOPUS WOS

Awad M.A., Hendi A.A., 

Ortashi K.M.O., Alotaibi 

R.A., Sharafeldin M.S.

Characterization of silver nanoparticles 

prepared by wet chemical method and their 

antibacterial and cytotoxicity activities

Tropical Journal of Pharma-

ceutical Research

13 SCOPUS WOS

Kassou S., El-Mrabet R., 

Kaiba A., Guionneau P., 

Belaaraj A.

Combined experimental and density func-

tional theory studies of an organic-inorgan-

ic hybrid perovskite

Physical Chemistry Chemical 

Physics

14 SCOPUS WOS

Abdelwahed H.G., El-

Shewy E.K., Zahran M.A., 

Elwakil S.A.

Compressive and rarefactive dressed soli-

tons in plasma with nonthermal electrons 

and positrons

Physics of Plasmas
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15 SCOPUS WOS

El-Hiti G.A., Smith K., 

Alshammari M.B., Alotaibi 

M.H., Kariuki B.M.

Crystal structure of 1,1-dimethyl-3-(2-phe-

nylethyl)urea, C11H16N2O

Zeitschrift fur Kristallogra-

phie - New Crystal Structures

16 SCOPUS WOS

El-Hiti G.A., Smith K., 

Alshammari M.B., Ajarim 

M.D., Kariuki B.M.

Crystal structure of tert-butyl 2-pheny-

lethylcarbamate, C13H19NO2

Zeitschrift fur Kristallogra-

phie - New Crystal Structures

17 SCOPUS WOS
Abd El-Salam M.M., El-

hakem A.H.

Desertification and its effect on the erosion 

of vegetation in the south-western region 

of Saudi Arabia

Environmental monitoring 

and assessment

18 SCOPUS Omar A.

Determinism and gender in galsworthy’s 

the man of property and Naguib Mahfouz’s 

palace walk a Naturalistic approach

International Journal of Ap-

plied Linguistics and English 

Literature

19 SCOPUS WOS
Wamiq G., Akhtar S., Khan 

Z.A., Alam P., Khan J.A.

Development of an efficient method for 

regeneration and Agrobacterium-mediated 

transformation of cotton (Gossypium hirsu-

tum L.) cv. HS6

Indian Journal of Biotechnol-

ogy

20 SCOPUS WOS

Alshaaer M., El-Eswed B., 

Yousef R.I., Khalili F., Rahier 

H.

Development of functional geopolymers 

for water purification, and construction 

purposes

Journal of Saudi Chemical 

Society

21 SCOPUS
El-Kabeir S.M.M., El-Zahar 

E.R., Rashad A.M.

Effect of chemical reaction on heat and 

mass transfer by mixed convection flow of 

casson fluid about a sphere with partial slip

Journal of Computational 

and Theoretical Nanoscience
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22 SCOPUS Almutairi Z.M.

Effect of nano-silicon application on the 

expression of salt tolerance genes in germi-

nating tomato (Solanum lycopersicum L.) 

seedlings under salt stress

Plant OMICS

23 SCOPUS WOS

Shahbunder H., Al Qaaod 

A.A., Amin E.A., El-Ka-

meesy S.U.

Effects of Pu and MA uniform and nonuni-

form distributions on subcritical multiplica-

tion of TRIGA Mark II ADS reactor

Annals of Nuclear Energy

24 SCOPUS WOS

Tabassum S., Zahid S., Zarif 

F., Gilani M.A., Manzoor 

F., Rehman F., Jamal A., 

Chaudhry A.A., Siddiqi 

S.A., Rehman I.U.

Efficient drug delivery system for bone 

repair by tuning the surface of hydroxyapa-

tite particles

RSC Advances

25 SCOPUS Sharaf-Eldin M.A.

Electromagnetic treatments of cardoon 

seeds affect plant growth and linoleic acid 

content

Acta Horticulturae

26 WOS Afzal, N

Elements of pathos and media framing as 

scientific discourse: A newspaper perspec-

tive on Rohingya crisis

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED AND APPLIED 

SCIENCES

27 SCOPUS WOS
Gupta A., Sharma S., Ku-

mar A., Alam P., Ahmad P.

Enhancing nutritional contents of Lentinus 

sajor-caju using residual biogas slurry waste 

of detoxified mahua cake mixed with wheat 

straw

Frontiers in Microbiology
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28 SCOPUS WOS
Al-Hammad B.A., Abd El-

Salam M.M.

Evaluation of heavy metal pollution in water 

wells and soil using common leafy green 

plant indicators in the Al-Kharj region, Saudi 

Arabia

Environmental Monitoring 

and Assessment

29 SCOPUS WOS El-Morsy M.A., Sadik A.M.
Extended interference formula for optical 

fiber characterization
Optical Engineering

30 SCOPUS WOS

Alsalme A., Toraba M.A., 

Khan M., Alzaqri N.A., 

Alshammari S.G., Alotaibi 

M.A., Siddiqui M.R.H.

Facile synthesis of nickel based nano-

structures from Ni[EMIM]Cl2 ionic liquid 

precursor: Effects of thermal and chemical 

methods on the properties of nanoparticles

RSC Advances

31 SCOPUS WOS

Wahba H.E., Sarhan A.Z., 

Salama A.B., Sharaf-Eldin 

M.A., Gad H.M.

Growth response and active constituents of 

Cynara cardunculus plants to the number of 

leaves harvests

European Journal of 

Agronomy

32 SCOPUS WOS

Taha M., Ismail N.H., Imran 

S., Anouar E.H., Ali M., 

Jamil W., Uddin N., Kashif 

S.M.

Identification of bisindolylmethane-

hydrazone hybrids as novel inhibitors of 

β-glucuronidase, DFT, and in silico SAR 

intimations

RSC Advances

33 SCOPUS WOS

Hussain R., Tabassum S., 

Gilani M.A., Ahmed E., 

Sharif A., Manzoor F., Shah 

A.T., Asif A., Sharif F., Iqbal 

F., Siddiqi S.A.

In situ synthesis of mesoporous polyvinyl 

alcohol/hydroxyapatite composites for bet-

ter biomedical coating adhesion

Applied Surface Science
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34 SCOPUS WOS

Elsayed E.A., Sharaf-Eldin 

M.A., El-Enshasy H.A., 

Wadaan M.

In vitro assessment of anticancer properties 

of moringa peregrina essential seed oil on 

different cell lines

Pakistan Journal of Zoology

35 SCOPUS WOS Almutairi Z.M.

Influence of silver nano-Particles on the salt 

resistance of tomato (Solanum lycopersi-

cum) during germination

International Journal of 

Agriculture and Biology

36 SCOPUS WOS

Waheed N., Mushtaq A., 

Tabassum S., Gilani M.A., 

Ilyas A., Ashraf F., Jamal 

Y., Bilad M.R., Khan A.U., 

Khan A.L.

Mixed matrix membranes based on polysul-

fone and rice husk extracted silica for CO2 

separation

Separation and Purification 

Technology

37 SCOPUS WOS
Abdelwahed H.G., El-

Shewy E.K.

Modified electron acoustic field and energy 

applied to observation data
Physics of Plasmas

38 SCOPUS WOS
Rashad A.M., Chamkha 

A.J., EL-Kabeir S.M.M.

Natural Convection Flow of a Nanofluid 

along a Vertical Plate with Streamwise Tem-

perature Variations

Heat Transfer - Asian Re-

search

39 SCOPUS WOS

Awaad A.S., Al-Refaie 

A., El-Meligy R., Zain M., 

Soliman H., Marzoke M.S., 

El-Sayed N.

Novel Compounds with new Anti-Ulcergen-

ic Activity from Convolvulus pilosellifolius 

Using Bio-Guided Fractionation.

Phytotherapy Research
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40 SCOPUS WOS
Hamed Y.S., EL-Sayed A.T., 

El-Zahar E.R.

On controlling the vibrations and energy 

transfer in MEMS gyroscope system with 

simultaneous resonance

Nonlinear Dynamics

41 SCOPUS WOS

Abdelwahed H.G., El-

Shewy E.K., Zahran M.A., 

Elwakil S.A.

On the rogue wave propagation in ion pair 

superthermal plasma
Physics of Plasmas

42 SCOPUS WOS Boumazgour M. On the S-universal elementary operators
Linear Algebra and Its Ap-

plications

43 SCOPUS WOS
Abdelwahed H.G., Elshewy 

E.K., Mahmoud A.A.

On time-fractional cylindrical nonlinear 

equation
Chinese Physics Letters

44 SCOPUS WOS
Kassou S., Kaiba A., Guion-

neau P., Belaaraj A.

Organic-inorganic hybrid perovskite 

(C6H5(CH2)2NH3)2CdCl4: Synthesis, struc-

tural and thermal properties

Journal of Structural Chem-

istry

45 SCOPUS
El-Sayed E.A., El Behady 

E.E.

Partial eigenvalue assignment for high-or-

der linear systems in a time delayed system

American Journal of Applied 

Sciences

46 SCOPUS WOS El-Zahar E.R.

Piecewise Approximate Analytical Solutions 

of High-Order Singular Perturbation Prob-

lems with a Discontinuous Source Term

International Journal of Dif-

ferential Equations

47 SCOPUS WOS
Ebady A.M.N., El-Zahar 

E.R., Gelany A.M.

Piecewise rational approximate solutions of 

nonlinear transient circuits using adaptive 

step-size MsDTM-Padé method

Journal of Computational 

and Theoretical Nanoscience
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48 SCOPUS WOS
Yehia A., Abdel-Fattah E., 

Mizuno A.

Positive direct current corona discharges in 

single wire-duct electrostatic precipitators
AIP Advances

49 SCOPUS WOS

Sharma A., Thakur S., 

Kumar V., Kanwar M.K., 

Kesavan A.K., Thukral 

A.K., Bhardwaj R., Alam P., 

Ahmad P.

Pre-sowing seed treatment with 24-epi-

brassinolide ameliorates pesticide stress in 

Brassica juncea L. Through the modulation 

of stress markers

Frontiers in Plant Science

50 SCOPUS WOS

Moustapha M.E., Friedrich 

J.F., Farag Z.R., Krüger S., 

Hidde G., Azzam M.M.

Promotion of adhesion of green flame 

retardant coatings onto polyolefins by 

depositing ultra-thin plasma polymer films: 

A critical review

Reviews of Adhesion and 

Adhesives

51 SCOPUS WOS
Elmosallamy M.A.F., Saber 

A.L.

Recognition and Quantification of Some 

Monoamines Neurotransmitters
Electroanalysis

52 SCOPUS
Ilyas M., Hin C.W., Adnan 

Z.B.

Relationship between strategic training 

and organizational profitability: A partial 

least square structural equation modelling 

approach

International Review of Man-

agement and Marketing

53 SCOPUS WOS

El-Shewy E.K., Abdel-

wahed H.G., Abdo N.F., 

Shahein R.A.

Rogue waves for Kadomstev-Petviashvili 

solutions in a warm dusty plasma with op-

posite polarity

Moscow University Physics 

Bulletin



122 التقرير السنوي الثامن للعام الجامعي 1438/1437 هـ

COLLEGE OF SCIENCES AND HUMANITIES - ALKHARJ

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

54 SCOPUS

Alam P., Elkholy S.F., Ho-

sokawa M., Mahfouz S.A., 

Sharaf-Eldin M.A.

Simultaneous extraction and rapid HPLC 

based quantification of crocin and safranal 

in Saffron (Crocus sativus L.)

International Journal of Phar-

macy and Pharmaceutical 

Sciences

55 SCOPUS WOS
Moustapha M.E., Motaleb 

M.A., Sanad M.H.

Synthesis and biological evaluation of 

99mTc-labetalol for β1-adrenoceptor-

mediated cardiac imaging

Journal of Radioanalytical 

and Nuclear Chemistry

56 SCOPUS WOS

Moustapha M.E., Motaleb 

M.A., Shweeta H., Farouk 

M.

Synthesis and biological evaluation of 

technetium-sarafloxacin complex for infec-

tion imaging

Journal of Radioanalytical 

and Nuclear Chemistry

57 SCOPUS WOS

Al-Zahrani F.A., Arshad 

M.N., Asiri A.M., Mahmood 

T., Gilani M.A., El-shishtawy 

R.M.

Synthesis and structural properties of 

2-((10-alkyl-10H-phenothiazin-3-yl) methyl-

ene)malononitrile derivatives; a combined 

experimental and theoretical insight

Chemistry Central Journal

58 SCOPUS WOS

Sulaiman A.A.A., Altaf M., 

Isab A.A., Alawad A., Altu-

waijri S., Ahmad S.

Synthesis, Characterization, and in vitro 

Cytotoxicity of Gold(I) Complexes of 2-(Di-

phenylphosphanyl)ethylamine and Dithi-

ocarbamates

Zeitschrift fur Anorganische 

und Allgemeine Chemie

59 SCOPUS WOS

Aslam S., Isab A.A., Alotaibi 

M.A., Saleem M., Monim-

Ul-Mehboob M., Ahmad 

S., Georgieva I., Trenda-

filova N.

Synthesis, spectroscopic characterization, 

DFT calculations and antimicrobial proper-

ties of silver(I) complexes of 2,2’-bipyridine 

and 1,10-phenanthroline

Polyhedron
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60 SCOPUS WOS

Altaf M., Ahmad S., Kawde 

A.-N., Baig N., Alawad A., 

Altuwaijri S., Stoeckli-

Evans H., Isab A.A.

Synthesis, structural characterization, 

electrochemical behavior and anticancer 

activity of gold(III) complexes of: Meso 

-1,2-di(1-naphthyl)-1,2-diaminoethane and 

tetraphenylporphyrin

New Journal of Chemistry

61 SCOPUS WOS

Eid Moustapha M., 

Shweeta H.A., Motaleb 

M.A.

Technetium-labeled danofloxacin complex 

as a model for infection imaging
Arabian Journal of Chemistry

62 SCOPUS WOS

Alam P., Kamaluddin, 

Sharaf-Eldin M.A., Elkholy 

S.F., Abdin M.Z.

The effect of over-expression of rate limit-

ing enzymes on the yield of artemisinin in 

Artemisia annua

Rendiconti Lincei

63 SCOPUS WOS Sharaf-Eldin M.A.

The effects of electromagnetic treatments 

on the growth and palmitic acid content of 

cynara cardunculus

Journal of Animal and Plant 

Sciences

64 SCOPUS WOS Yehia A.
The electrical characteristics of the dielec-

tric barrier discharges
Physics of Plasmas

65 SCOPUS WOS

Nisa R.U., Sugheer Z., 

Hashmi M.A., Sharif M., 

Gilani M.A., Ludwig R., 

Mahmood T., Iqbal J., 

Ayub K.

Theoretical mechanistic investigation of 

zinc(II) catalyzed oxidative amidation of 

benzyl alcohols with amines

Polyhedron
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66 SCOPUS WOS
Abdelwahed H.G., El-

Shewy E.K., Mahmoud A.A.

Time fractional effect on ion acoustic shock 

waves in ion-pair plasma

Journal of Experimental and 

Theoretical Physics

67 SCOPUS

Mahmoud A.H., Soliman 

M.S., Metwally N.S., Farrag 

A.H., Elsharabasy F.S., Arafa 

S., Ibrahim A.M.M.

Tremendous effect of Salsola tetrandra and 

Salsola baryosma on a liver toxicity using 

paracetamol overdose

Der Pharma Chemica

68 SCOPUS WOS

Awaad A.S., Al-Refaie 

A., El-Meligy R., Zain M., 

Soliman H., Marzoke M.S., 

El-Sayed N.

Novel Compounds with new Anti-Ulcergen-

ic Activity from Convolvulus pilosellifolius 

Using Bio-Guided Fractionation.

Phytotherapy Research
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1 SCOPUS WOS
Abuhasel K.A., Fatichah C., 

Iliyasu A.M.

A bi-stage technique for segment-

ing cervical smear images using 

possibilistic fuzzy c-means and 

mathematical morphology

Journal of Medical Imaging and 

Health Informatics

2 SCOPUS WOS
Rehman I.U., Philip N.Y., 

Nasralla M.M.

A hybrid quality evaluation ap-

proach based on fuzzy inference 

system for medical video streaming 

over small cell technology

2016 IEEE 18th International 

Conference on e-Health 

Networking, Applications and 

Services, Healthcom 2016

3 WOS Khanfir, L; Mouine, J
A New Latch Comparator with Tun-

able Hysteresis

2016 28TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON MICROELEC-

TRONICS (ICM 2016)

4 SCOPUS WOS
Najjar H., Bourguiba R., 

Mouine J.

A new programmable ALU architec-

ture for hard-core processor

13th International Multi-Con-

ference on Systems, Signals and 

Devices, SSD 2016

5 SCOPUS WOS Ali Abuhasel K.

A novel process of water purifica-

tion system for Large-Scale produc-

tions

Jurnal Teknologi

6 WOS Abuhasel, KA

A Psychrometric Interpretation for 

Environmental Conditions and Its 

Impact on Lifespan of Biomedical 

Electronic Devices

ANNUAL RELIABILITY AND 

MAINTAINABILITY SYMPOSIUM 

2016 PROCEEDINGS
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7 SCOPUS WOS
Yan F., Iliyasu A.M., 

Venegas-Andraca S.E.

A survey of quantum image repre-

sentations

Quantum Information Process-

ing

8 SCOPUS WOS
Fatichah C., Iliyasu A.M., 

Salama A.S.

A trichotomie technique to sepa-

rate overlapped nuclei in micro-

scopic cancer images

Proceedings of 2016 SAI Com-

puting Conference, SAI 2016

9 SCOPUS WOS
El-Sousy F.F.M., Abuhasel 

K.A.

Adaptive nonlinear disturbance 

observer using double loop 

self-organizing recurrent wavelet-

neural-network for two-axis motion 

control system

IEEE Industry Application Soci-

ety, 52nd Annual Meeting: IAS 

2016

10 SCOPUS WOS

Zhani K., Zarzoum K., Ben 

Bacha H., Koschikowski J., 

Pfeifle D.

Autonomous solar powered mem-

brane distillation systems: state of 

the art

Desalination and Water Treat-

ment

11 SCOPUS WOS

Hassine A.B., Dhahri A., 

Bouazizi L., Oumezzine M., 

Hlil E.K.

Characterization and theoretical 

investigation of the magnetocaloric 

effect of La0.67Ba0.33Mn1-xSbxO3 

compounds

Solid State Communications

12 SCOPUS WOS Mahmoud E.R.I., Tash M.M.

Characterization of aluminum-

based-surface matrix composites 

with iron and iron oxide fabricated 

by friction stir processing

Materials
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13 WOS
Abdelhedi, S; Baklouti, M; 

Bourguiba, R; Mouine, J

Design and Implementation of a 

Fall Detection System on a Zynq 

board

2016 IEEE/ACS 13TH INTER-

NATIONAL CONFERENCE OF 

COMPUTER SYSTEMS AND AP-

PLICATIONS (AICCSA)

14 SCOPUS Mahmoud E.R.I., Tash M.M.

Development of In-Situ Al-Si/CuAl2 

metal matrix composites: Micro-

structure, hardness & wear behavior

AES-ATEMA International Con-

ference Series - Advances and 

Trends in Engineering Materials 

and their Applications

15 SCOPUS WOS Tash M.M., Mahmoud E.R.I.

Development of in-Situ Al-Si/

CuAl2 metal matrix composites: 

Microstructure, hardness, and wear 

behavior

Materials

16 SCOPUS WOS

Nsibi W., Nehdi M., Cham-

mam A.J., Sellami A., Zissis 

G.

Dimmable electronic ballast for HPS 

lamp operating in LF

IREC 2016 - 7th International 

Renewable Energy Congress

17 SCOPUS WOS Kallel T., Kallel A., Samet B.
Durability of mortars made with 

sand washing waste

Construction and Building 

Materials

18 SCOPUS WOS
Dhahri A., Hcini S., Omri A., 

Bouazizi L.

Effect of 20% Cr-doping on struc-

tural and electrical properties of 

La0.67Ca0.33MnO3perovskite

Journal of Alloys and Com-

pounds
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19 SCOPUS WOS

Alkahtani S.A., Elgallad 

E.M., Tash M.M., Samuel 

A.M., Samuel F.H.

Effect of rare earth metals on the 

microstructure of Al-Si based alloys
Materials

20 SCOPUS WOS
Alyousef R., Topper T., Al-

Mayah A.

Effect of the thickness of concrete 

cover on the fatigue bond strength 

of GFRP wrapped and non-wrapped 

reinforced concrete beams contain-

ing a lap splice

Structures

21 WOS
Touileb, K; Djoudjou, R; 

Ouis, A

Effect of Viscosity on the GTA Welds 

Bead Penetration in Relation with 

Surface Tension Elements

ENGINEERING TECHNOLOGY & 

APPLIED SCIENCE RESEARCH

22 SCOPUS
Zedan Y., Samuel A.M., 

Samuel F.H., Alkahtani S.

Effects of Cu, Mg, and Sr additions 

on the mechanical properties and 

machinability of near-eutectic Al-

11%S casting alloys

Light Metals 2012

23 SCOPUS WOS

Chammam A., Nsibi W., 

Nehdi M.N., Mrabet B., 

Sellami A.

Effects of frequency dimming 

electronic ballast on a 

high-pressure mercury thallium 

iodide discharge

Journal of the Society for Infor-

mation Display

24 SCOPUS WOS
Elgallad E.M., Doty H.W., 

Alkahtani S.A., Samuel F.H.

Effects of la and Ce Addition on the 

Modification of Al-Si Based Alloys

Advances in Materials Science 

and Engineering
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25 SCOPUS WOS

Trimeche M., Smaoui H., 

Cheikh R.B., Smida M., Re-

baï T., Keskes H., Oudadess 

H.

Elaboration and evaluation of a 

composite bone substitute based 

on β -TCP/DCPD and PHBV, prelimi-

nary results

Biomedical Engineering - Ap-

plications, Basis and Communi-

cations

26 SCOPUS

Hussein A.-H.A., Abdu M.T., 

El-Banna E.-S.M., Soliman 

S.E., Tash M.M.

Erratum to: Interrelation of Steel 

Composition, Hardening Route, and 

Tempering Response of Medium 

Carbon Low-Alloy Steels (J. of 

Materi Eng and Perform, (2016), 25, 

(1463-1473), 10.1007/s11665-016-

1957-z)

Journal of Materials Engineering 

and Performance

27 WOS
Iliyasu, AM; Fatichah, C; 

Abuhasel, KA

Evidence Accumulation Clustering 

with Possibilitic Fuzzy C-Means 

base clustering approach to disease 

diagnosis

AUTOMATIKA

28 SCOPUS WOS
Omara Z.M., Kabeel A.E., 

Abdullah A.S., Essa F.A.

Experimental investigation of corru-

gated absorber solar still with wick 

and reflectors

Desalination

29 SCOPUS WOS Kabeel A.E., Abdullah A.S.
Experimental Study of the New 

Bayonet Heat Exchanger
Journal of Energy Engineering
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30 SCOPUS

Abdelhedi S., Bourguiba 

R., Mouine J., Baklouti M., 

Youssef A.

Fall detection FPGA-based systems: 

A survey

International Journal of Automa-

tion and Smart Technology

31 SCOPUS WOS
Alyousef R., Topper T., Al-

Mayah A.

Fatigue Bond Stress-Slip Behavior 

of Lap Splices in the Reinforcement 

of Unwrapped and FRP-Wrapped 

Concrete Beams

Journal of Composites for Con-

struction

32 SCOPUS WOS
Casimir J.B., Khadimallah 

M.A., Nguyen M.C.

Formulation of the dynamic 

stiffness of a cross-ply laminated 

circular cylindrical shell subjected 

to distributed loads

Computers and Structures

33 SCOPUS WOS
Nehdi M.N., Nsibi W., Cham-

mam A., Sellami A., Zissis G.

Frequency dimmable electronic 

ballast for a 250W HPS lamp

IREC 2016 - 7th International 

Renewable Energy Congress

34 SCOPUS
Nehdi M.N., Nsibi W., Cham-

mam A., Sellami A., Zissis G.

Harmonic characterization of HPS 

lamp fed by two supply modes

Proceedings of 2015 7th Interna-

tional Conference on Modelling, 

Identification and Control, ICMIC 

2015

35 SCOPUS

Nsibi W., Nehdi M.N., Cham-

mam A., Mrabet B., Sellami 

A.

High frequency electronic ballast 

for a high pressure metal halide 

lamp

Proceedings of 2015 7th Interna-

tional Conference on Modelling, 

Identification and Control, ICMIC 

2015
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36 SCOPUS WOS
Revel P., Jouini N., Tho-

quenne G., Lefebvre F.

High precision hard turning of AISI 

52100 bearing steel
Precision Engineering

37 SCOPUS WOS
Elsebaie O., Samuel F.H., 

Alkahtani S.A., Doty H.W.

Influence of metallurgical param-

eters on the impact toughness of 

near eutectic al-si alloys

International Journal of Metal-

casting

38 WOS Ouis, A

Influence of the interface width 

on the adhesion strength of cop-

per films deposited on negatively 

biased carbon steel substrates

JOURNAL OF ADHESION SCI-

ENCE AND TECHNOLOGY

39 SCOPUS WOS El-Sousy F.F.M.

Intelligent mixed H2/H∞ adaptive 

tracking control system design 

using self-organizing recurrent 

fuzzy-wavelet-neural-network for 

uncertain two-axis motion control 

system

Applied Soft Computing Journal

40 WOS

Hussein, AHA; Abdu, MT; 

El-Banna, EM; Soliman, SE; 

Tash, MM

Interrelation of Steel Composition, 

Hardening Route, and Tempering 

Response of Medium Carbon Low-

Alloy Steels

JOURNAL OF MATERIALS ENGI-

NEERING AND PERFORMANCE

41 WOS
Gargouri, A; Daoud, A; 

Loulizi, A; Kallel, A

Laboratory Investigation of Self-

Consolidating Waste Tire Rubber-

ized Concrete

ACI MATERIALS JOURNAL
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42 WOS Ilyas, M
Language quotient (LQ): new mod-

els of language learning

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED AND APPLIED SCI-

ENCES

43 SCOPUS WOS
Varghese A., Manesh T., 

Balakrishnan K., George J.S.

Level based anomaly detection of 

brain MR images using modified 

local binary pattern

Advances in Intelligent Systems 

and Computing

44 SCOPUS Mahmoud E.R.I., Tash M.M.
Magnetization of aluminum surface 

through friction stir processing

AES-ATEMA International Con-

ference Series - Advances and 

Trends in Engineering Materials 

and their Applications

45 SCOPUS WOS
Yan F., Iliyasu A.M., Khan 

A.R., Yang H.

Measurements-based Moving Tar-

get Detection in Quantum Video

International Journal of Theo-

retical Physics

46 SCOPUS WOS
Ibrahim M.F., Ammar H.R., 

Alkahtani S.A., Samuel F.H.

Metallographic investigation of ten-

sile- and impact-tested aluminum 

composites

Journal of Composite Materials

47 SCOPUS WOS Iliyasu A.M., Yan F., Hirota K.
Metric for estimating congruity 

between quantum images
Entropy

48 SCOPUS WOS
Yan F., Guo Y., Iliyasu A.M., 

Jiang Z., Yang H.

Multi-channel quantum image 

scrambling

Journal of Advanced Computa-

tional Intelligence and Intelli-

gent Informatics
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49 SCOPUS WOS
Abed I., Kacem N., Bou-

haddi N., Bouazizi M.L.

Multi-modal vibration energy 

harvesting approach based on 

nonlinear oscillator arrays under 

magnetic levitation

Smart Materials and Structures

50 SCOPUS
Langar M., Bourguiba R., 

Mouine J.

Networks on chip, router architec-

tures and performance challenges

International Journal of Applied 

Engineering Research

51 SCOPUS WOS
Abed I., Kacem N., Bou-

haddi N., Bouazizi M.L.

Nonlinear dynamics of magnetically 

coupled beams for multi-modal 

vibration energy harvesting

Proceedings of SPIE - The 

International Society for Optical 

Engineering

52 SCOPUS WOS
Zarzoum K., Zhani K., Ben 

Bacha H.

Numerical study of a water distilla-

tion system using solar energy

Journal of Mechanical Science 

and Technology

53 SCOPUS WOS

Abuhasel K.H.A., Ibrahim 

M.F., Elgallad E.M., Samuel 

F.H.

On the impact toughness of Al-Si 

cast alloys
Materials and Design

54 SCOPUS Dhouib K.

Optimal production-inventory 

control policy for manufacturing 

systems subject to quality deterio-

ration

Proceedings of the Interna-

tional Conference on Industrial 

Engineering and Operations 

Management

55 SCOPUS
Iliyasu A.M., Fatichah C., 

Salama A.S., She J.

Quantum hybrid technique for 

feature selection in classification of 

cervical cells

ISCIIA 2016 - 7th International 

Symposium on Computational 

Intelligence and Industrial Ap-

plications



134 التقرير السنوي الثامن للعام الجامعي 1438/1437 هـ

COLLEGE OF ENGINEERING - ALKHARJ

No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

56 SCOPUS WOS
Abuhasel K.A., Iliyasu A.M., 

Alquaydheb I.N.

Reappraising the impact of environ-

mental stresses on the useful life of 

electronic devices

Journal of Advanced Computa-

tional Intelligence and Intelli-

gent Informatics

57 SCOPUS WOS

Nabawy A.M., Samuel A.M., 

Alkahtani S.A., Abuhasel 

K.A., Samuel F.H.

Role of cerium, lanthanum, and 

strontium additions in an Al - Si - 

Mg (A356) alloy

International Journal of Materi-

als Research

58 SCOPUS WOS
El-Sousy F.F.M., Abuhasel 

K.A.

Self-Organizing Recurrent Fuzzy 

Wavelet Neural Network-Based 

Mixed H2/H∞ Adaptive Tracking 

Control for Uncertain Two-Axis Mo-

tion Control System

IEEE Transactions on Industry 

Applications

59 SCOPUS WOS
Kabeel A.E., Omara Z.M., 

Essa F.A., Abdullah A.S.

Solar still with condenser - A de-

tailed review

Renewable and Sustainable 

Energy Reviews

60 SCOPUS WOS

Amini Salehi M., Smith J., 

Maciejewski A.A., Siegel 

H.J., Chong E.K.P., Apodaca 

J., Briceño L.D., Renner T., 

Shestak V., Ladd J., Sutton 

A., Janovy D., Govindasamy 

S., Alqudah A., Dewri R., 

Prakash P.

Stochastic-based robust dynamic 

resource allocation for independent 

tasks in a heterogeneous comput-

ing system

Journal of Parallel and Distrib-

uted Computing
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61 SCOPUS WOS
Yan F., Iliyasu A.M., Yang H., 

Hirota K.

Strategy for quantum image stabi-

lization

Science China Information Sci-

ences

62 SCOPUS WOS

Minakshi M., Mitchell 

D., Jones R., Alenazey F., 

Watcharatharapong T., 

Chakraborty S., Ahuja R.

Synthesis, structural and electro-

chemical properties of sodium 

nickel phosphate for energy stor-

age devices

Nanoscale

63 SCOPUS
Mohamed A.M.A., Samuel 

F.H., Al Kahtanid S.

Thermal analysis and microstruc-

tures of modified grain-refined 

Al-7Si-Mg cast alloy

Light Metals 2012

64 SCOPUS WOS
Langar M., Bourguiba R., 

Mouine J.

Virtual channel router architecture 

for Network on Chip with adaptive 

inter-port buffers sharing

13th International Multi-Con-

ference on Systems, Signals and 

Devices, SSD 2016

65 WOS
Abdelhedi, S; Baklouti, M; 

Bourguiba, R; Mouine, J

Vivado HLS-based Implementation 

of a Fall Detection Decision core on 

an FPGA platform

PROCEEDINGS OF 2016 11TH 

INTERNATIONAL DESIGN & TEST 

SYMPOSIUM (IDT)

66 SCOPUS WOS El-Naggar M.F., Shetaya A.A.

Wide area angle stability assess-

ment tool based on statistics stand-

ard score technique

EEEIC 2016 - International 

Conference on Environment and 

Electrical Engineering
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1 SCOPUS
Ravichandran D., Ashwin 

Dhivakar M.R., Ahamad M.G.

A comparative study on state of the 

art picture coding evaluation for 

medical image compression

International Journal of Con-

trol Theory and Applications

2 SCOPUS WOS

Ben Sassi D., Frini A., Ben 

Abdessalem Karaa W., 

Kraiem N.

A Competitive Intelligence Solution 

to Predict Competitor Action Using 

K-modes Algorithm and Rough Set 

Theory

Procedia Computer Science

3 SCOPUS WOS

Al Kafri A.S., Sudirman S., 

Hussain A.J., Fergus P., Al-

Jumeily D., Al-Jumaily M., 

Al-Askar H.

A framework on a computer assisted 

and systematic methodology for 

detection of chronic lower back pain 

using artificial intelligence and com-

puter graphics technologies

Lecture Notes in Computer 

Science (including subseries 

Lecture Notes in Artificial In-

telligence and Lecture Notes 

in Bioinformatics)

4 SCOPUS WOS

Aday Curbelo Montañez 

C., Fergus P., Hussain A., Al-

Jumeily D., Abdulaimma B., 

Al-Askar H.

A genetic analytics approach for 

risk variant identification to support 

intervention strategies for people 

susceptible to polygenic obesity and 

overweight

Lecture Notes in Computer 

Science (including subseries 

Lecture Notes in Artificial In-

telligence and Lecture Notes 

in Bioinformatics)

5 WOS
Al-Fayoumi, M; Ahmad, Y; 

Tariq, U

A Heterogeneous Framework to 

Detect Intruder Attacks in Wireless 

Sensor Networks

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED COMPUTER 

SCIENCE AND APPLICATIONS
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6 SCOPUS WOS
Haddar B., Khemakhem M., 

Hanafi S., Wilbaut C.

A hybrid quantum particle swarm 

optimization for the Multidimensional 

Knapsack Problem

Engineering Applications of 

Artificial Intelligence

7 WOS Aljumah, A; Ahamad, T
A Novel Approach for Detecting DDoS 

using Artificial Neural Networks.

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF COMPUTER SCIENCE AND 

NETWORK SECURITY

8 SCOPUS
Moussaoui M., Zaghdoud 

M., Akaichi J.

A survey of uncertainty handling in 

frequent subgraph mining algorithms

Proceedings of IEEE/ACS 

International Conference on 

Computer Systems and Ap-

plications, AICCSA

9 SCOPUS WOS Khemakhem M., Chebil K.

A tree search based combination 

heuristic for the knapsack problem 

with setup

Computers and Industrial 

Engineering

10 WOS Aldaej, A; Ahamad, T

AAODV (Aggrandized Ad Hoc on 

Demand Vector): A Detection and 

Prevention Technique for Manets

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED COMPUTER 

SCIENCE AND APPLICATIONS

11 WOS Aljumah, A; Ahmed, MA
AMBA Based Advanced DMA Control-

ler for SoC

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED COMPUTER 

SCIENCE AND APPLICATIONS

12 WOS Hegazi, MO
An Approach for Arabic Root Generat-

ing and Lexicon Development

International Journal of Com-

puter Science and Network 

Security
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13 WOS
Hegazi, MO; Alhawarat, M; 

Hilal, A

An Approach for Integrating Data 

Mining with Saudi Universities Data-

base Systems: Case Study

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED COMPUTER 

SCIENCE AND APPLICATIONS

14 SCOPUS WOS Aljumah A., Ahamad T.
Black hole and mobile ad hoc network 

(MANET): A simple logical solution

Proceedings of the 11th 

International Conference on 

Cyber Warfare and Security, 

ICCWS 2016

15 SCOPUS WOS Algemili U., Alhudhaif A.
Boosting heapsort performance of 

processing Big Data streams

Conference Proceedings - 

IEEE SOUTHEASTCON

16 SCOPUS WOS Aljumah A., Siddiqui M.

Data mining perspective: Prognosis 

of life style on hypertension and 

diabetes

International Arab Journal of 

Information Technology

17 SCOPUS WOS
Soumya V., Varghese A., 

Manesh T., Neetha K.N.

Denoising multi-coil magnetic reso-

nance imaging using nonlocal means 

on extended LMMSE

Advances in Intelligent Sys-

tems and Computing

18 WOS Taher, F; Zaki, A; Elsimary, H

Design of Low Power FPGA Architec-

ture of Image Unit for Space Applica-

tions

2016 IEEE 59TH INTERNA-

TIONAL MIDWEST SYMPO-

SIUM ON CIRCUITS AND 

SYSTEMS (MWSCAS)

19 WOS Ahamad, T
Detection and Defense Against Packet 

Drop Attack in MANET

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED COMPUTER 

SCIENCE AND APPLICATIONS
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20 SCOPUS
Alenizi F., Kurdahi F., Eltawil 

A., Aljumah A.

DWT-based watermarking technique 

for video authentication

Proceedings of the IEEE 

International Conference 

on Electronics, Circuits, and 

Systems

21 SCOPUS Assidmi L.
Education dynamics: A systems think-

ing perspective

Proceedings - 2015 5th 

International Conference on 

e-Learning, ECONF 2015

22 SCOPUS WOS
Ibrahim A., Al-Somani T.F., 

Gebali F.

Efficient Scalable Digit-Serial Inverter 

over GF(2m) for Ultra-Low Power 

Devices

IEEE Access

23 SCOPUS WOS Al-Zaben A., Arafat I.

Estimation and compensation of a 

biomedical sensor›s response delay 

using extended Kalman filter

Middle East Conference on 

Biomedical Engineering, 

MECBME

24 SCOPUS WOS
Saeed S.M., Balanis C.A., 

Birtcher C.R.

Inkjet-printed flexible reconfigurable 

antenna for conformal WLAN/WiMAX 

wireless devices

IEEE Antennas and Wireless 

Propagation Letters

25 SCOPUS WOS Ibrahim A., Gebali F.

Low Power Semi-systolic Architectures 

for Polynomial-Basis Multiplication 

over GF(2m) Using Progressive Multi-

plier Reduction

Journal of Signal Processing 

Systems
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26 SCOPUS WOS Gebali F., Ibrahim A.

Low space-complexity and low power 

semi-systolic multiplier architectures 

over GF(2m) based on irreducible 

trinomial

Microprocessors and Mi-

crosystems

27 WOS
Ashwin, DMR; Ahamad, MG; 

Ravichandran, D

Medical Image Compression using 

Embedded Zerotree Wavelet (EZW) 

Coder

PROCEEDINGS OF THE 5TH 

INTERNATIONAL CONFER-

ENCE ON SYSTEM MOD-

ELING & ADVANCEMENT 

IN RESEARCH TRENDS 

(SMART-2016)

28 WOS
Ibrahim, A; Alsomani, T; 

Gebali, F

New Scalable Digit-Serial Inverter 

Over GF(2(m)) for Embedded Applica-

tions

2016 INTERNATIONAL CON-

FERENCE ON ADVANCES IN 

ELECTRICAL, ELECTRONIC 

AND SYSTEMS ENGINEERING 

(ICAEES)

29 SCOPUS WOS
Ibrahim A., Elsimary H., 

Aljumah A.

Novel reconfigurable hardware accel-

erator for protein sequence alignment 

using Smith-Waterman algorithm

IEICE Transactions on Funda-

mentals of Electronics, Com-

munications and Computer 

Sciences
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30 SCOPUS WOS
Ravichandran D., Ahamad 

M.G., Dhivakar M.R.A.

Performance analysis of three-dimen-

sional medical image compression 

based on discrete wavelet transform

Proceedings of the 2016 

International Conference on 

Virtual Systems and Multime-

dia, VSMM 2016

31 SCOPUS WOS
Moussaoui M., Zaghdoud 

M., Akaichi J.

POSGRAMI: Possibilistic frequent sub-

graph mining in a single large graph

Communications in Comput-

er and Information Science

32 SCOPUS WOS
Ibrahim A., Elsimary H., 

Aljumah A., Gebali F.

Reconfigurable Hardware Accelerator 

for Profile Hidden Markov Models

Arabian Journal for Science 

and Engineering

33 SCOPUS Tariq U.

Review of scenarios and enabling 

technology directions for 5G wireless 

communications

Indian Journal of Science and 

Technology

34 SCOPUS WOS Karim L., Al-Kahtani M.S.
Sensor data aggregation in a multi-

layer Big Data framework

7th IEEE Annual Information 

Technology, Electronics and 

Mobile Communication Con-

ference, IEEE IEMCON 2016

35 SCOPUS WOS Assidmi L.M.

Slimming down the accreditation pro-

cess: Using Lean Six sigma to improve 

quality documentation

Proceedings of 2016 SAI 

Computing Conference, SAI 

2016
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36 SCOPUS
Moussaoui M., Zaghdoud 

M., Akaichi J.

Structural-semantic approach for ap-

proximate frequent subgraph mining

Proceedings of IEEE/ACS 

International Conference on 

Computer Systems and Ap-

plications, AICCSA

37 SCOPUS Hegazi M.O., Alhawarat M.

The challenges and the opportunities 

of teaching the introductory comput-

er programming course: Case study

Proceedings - 2015 5th 

International Conference on 

e-Learning, ECONF 2015

38 SCOPUS WOS Nusir M.
The development of a postgraduate 

management system

Proceedings of 2016 In-

ternational Conference on 

Information Management, 

ICIM 2016

39 SCOPUS WOS

Khalaf M., Hussain A.J., 

Al-Jumeily D., Keight R., 

Keenan R., Fergus P., Al-

Askar H., Shaw A., Idowu I.O.

Training neural networks as experi-

mental models: Classifying biomedical 

datasets for sickle cell disease

Lecture Notes in Computer 

Science (including subseries 

Lecture Notes in Artificial In-

telligence and Lecture Notes 

in Bioinformatics)
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40 WOS
Sha, MM; Manesh, T; Abd 

El-atty, SM
VoIP Forensic Analyzer

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF ADVANCED COMPUTER 

SCIENCE AND APPLICATIONS

41 SCOPUS
Alrawais A., Alhothaily A., 

Cheng X.

X.509 Check: A Tool to Check the Safe-

ty and Security of Digital Certificates

Proceedings - 2015 Interna-

tional Conference on Iden-

tification, Information, and 

Knowledge in the Internet of 

Things, IIKI 2015
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1 SCOPUS
Sharma M., Gorea R.K., Gorea A., 

Abuderman A.

A morphometric study of the 

human mandible in the Indian 

population for sex determination

Egyptian Journal of Forensic 

Sciences

2 WOS

Alomar, SY; Mansour, L; Abuder-

man, A; Alkhuriji, A; Arafah, M; 

Alwasel, S; Harrath, AH; Almutairi, 

M; Trayhyrn, P; Dar, JA

beta-CATENIN ACCUMULATION 

AND S33F MUTATION OF CTNNB1 

GENE IN COLORECTAL CANCER IN 

SAUDI ARABIA

POLISH JOURNAL OF PA-

THOLOGY

3 SCOPUS WOS Raed A., Sultan A., Bader A.-M. Bilateral renal lymphoangiomatosis
International Journal of 

Surgery Case Reports

4 SCOPUS WOS Ahmed A.-F., Bedewi M.

Can Bladder and Prostate Sono-

morphology Be Used for Detect-

ing Bladder Outlet Obstruction in 

Patients With Symptomatic Benign 

Prostatic Hyperplasia?

Urology

5 SCOPUS WOS
Aggarwal B., Gorea R.K., Gorea A., 

Gorea A.

Comparative analysis of clinical 

and experimental methods for de-

termination of sexual dimorphism 

of mandibular canines

Journal of Forensic and 

Legal Medicine
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6 SCOPUS WOS

Eskin M., Kujan O., Voracek M., 

Shaheen A., Carta M.G., Sun J.-M., 

Flood C., Poyrazli S., Janghor-

bani M., Yoshimasu K., Mechri A., 

Khader Y., Aidoudi K., Bakhshi S., 

Harlak H., Ahmead M., Moro M.F., 

Nawafleh H., Phillips L., Abuder-

man A., Tran U.S., Tsuno K.

Cross-national comparisons of atti-

tudes towards suicide and suicidal 

persons in university students from 

12 countries

Scandinavian Journal of 

Psychology

7 SCOPUS WOS

AlAbdulsalam A.A., Sabbagh A.J., 

AlHameed M.H., AlDossary N.M., 

Al-Dandan S.W.

Hyaline eosinophilic cortical 

astrocytic inclusions in a child with 

intractable epilepsy

International Journal of 

Clinical and Experimental 

Pathology

8 SCOPUS WOS
Kujan O., Abuderman A., Al-

Shawaf A.Z.

Immunohistochemical characteri-

zation of FHIT expression in normal 

human tissues

Interventional Medicine and 

Applied Science

9 SCOPUS WOS

Ashok N., Rodrigues J.C., Azouni 

K., Darwish S., Abuderman A., 

Alkaabba A.A.F., Tarakji B.

Knowledge and apprehension 

of dental patients about MERS-A 

questionnaire survey

Journal of Clinical and Diag-

nostic Research

10 SCOPUS WOS

Aldahan A.S., Shah V.V., Mlacker 

S., Samarkandy S., Alsaidan M., 

Nouri K.

Laser and Light Treatments for 

Striae Distensae: A Comprehensive 

Review of the Literature

American Journal of Clinical 

Dermatology
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11 SCOPUS WOS Abuderman A., Abbas M.

Morphological changes evaluation 

of left atrial appendage in patients 

with ischaemic heart disease

Biomedical Journal

12 SCOPUS WOS

Shahid M., Balto H.A., Al-

Hammad N., Joshi S., Khalil H.S., 

Somily A.M., Sinjilawi N.A.-A., 

Al-Ghamdi S., Faiyaz-Ul-Haque 

M., Dhillon V.S.

Mutations in MSX1, PAX9 and 

MMP20 genes in Saudi Arabian 

patients with tooth agenesis

European Journal of Medical 

Genetics

13 SCOPUS
Makoshi Z., Alkherayf F., Da Silva 

V., Lesiuk H.

Nail gun injuries to the head with 

minimal neurological consequenc-

es: A case series

Journal of Medical Case 

Reports

14 WOS

AlHaqwi, AI; AlDrees, TM; AlRu-

mayyan, AR; AlFarhan, AI; Badri, 

M

Patient›s Desire and Preference for 

Provision of Information Toward 

Greater Involvement in Shared 

Care

SAUDI JOURNAL OF MEDI-

CINE & MEDICAL SCIENCES

15 SCOPUS WOS

Alosaimi F.D., Alhabbad A., Ab-

alhassan M.F., Fallata E.O., Alzain 

N.M., Alassiry M.Z., Haddad B.A.

Patterns of psychotropic medica-

tion use in inpatient and outpa-

tient psychiatric settings in Saudi 

Arabia

Neuropsychiatric Disease 

and Treatment

16 SCOPUS

Alshahrani S., Ahmed A.-F., Gabr 

A.H., Al Ansari A., El-Feky M., 

Elbadry M.S.

Phosphodiesterase type 5 inhibi-

tors: Irrational use in Saudi Arabia
Arab Journal of Urology
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17 SCOPUS WOS
Ahmed A.-F.A.-M., Solyman A.A.-

K., Kamal S.M.

Potential host-related risk factors 

for recurrent urinary tract infection 

in Saudi women of childbearing 

age

International Urogynecol-

ogy Journal

18 WOS Al-Ghamdi, S

Prevalence, knowledge & attitudes 

toward herbal use during preg-

nancy, labor and after delivery

EUROPEAN JOURNAL OF 

PUBLIC HEALTH

19 SCOPUS WOS
Gabr A.H., Gabr M.F., Elmohama-

dy B.N., Ahmed A.-F.

Prostatic Artery Embolization: A 

Promising Technique in the Treat-

ment of High-Risk Patients with 

Benign Prostatic Hyperplasia

Urologia Internationalis

20 SCOPUS WOS

Ahmed A.-F., Shalaby E., El-Feky 

M., Kotb A., Elsotohi E., El-Kholy 

M., Jr., Ragab A., Salem E.

Role of Tamsulosin Therapy 

after Extracorporeal Shockwave 

Lithotripsy for Renal Stones: Rand-

omized Controlled Trial

Urologia Internationalis

21 SCOPUS WOS
Manolakopoulos S., Zacharakis 

G., Zissis M., Giannakopoulos V.

Safety and efficacy of daclatasvir in 

the management of patients with 

chronic hepatitis C

Annals of Gastroenterology

22 WOS
Alqaryan, S; Alkhalifa, M; Alharbi, 

M; Alabaishi, S; Aldrees, T

Smartphones and professionalism: 

A cross-sectional study on interns 

and final-year medical students

INTERNATIONAL JOURNAL 

OF MEDICAL RESEARCH & 

HEALTH SCIENCES
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23 SCOPUS WOS Ahmed A.-F.

Sonographic parameters predict-

ing the outcome of patients with 

lower urinary tract symptoms/be-

nign prostatic hyperplasia treated 

with alpha1-adrenoreceptor 

antagonist

Urology

24 SCOPUS WOS
Rajendran V., Rohra S., Raza M., 

Hasan G.M., Dutt S., Ghosh P.C.

Stearylamine liposomal delivery 

of monensin in combination with 

free artemisinin eliminates blood 

stages of Plasmodium falciparum 

in culture and P. berghei infection 

in murine malaria

Antimicrobial Agents and 

Chemotherapy

25 SCOPUS WOS

Bahakim N.-A.O., Alanazi B.G., 

Alead M.Y., Alaql A.B., Al-Ogail 

N.A., Alghulaydhawi F.A.

Sun exposure behaviours, attitudes 

and protection practices among 

prince sattam bin abdulaziz univer-

sity students — A survey study

Journal of the Pakistan 

Medical Association

26 SCOPUS WOS
Alshahrani S., Ahmed A.-F., Gabr 

A.H., Abalhassan M., Ahmad G.

The impact of body mass index on 

semen parameters in infertile men
Andrologia

27 SCOPUS WOS Al Yahya R.S.

Treatment of primary cutaneous 

amyloidosis with laser: a review of 

the literature

Lasers in Medical Science
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28 SCOPUS

Alomar S.Y., Mansour L., Abuder-

man A., Alkhuriji A., Arafah M., 

Alwasel S., Harrath A.H., Almutairi 

M., Trayhyrn P., Dar J.A.

β-catenin accumulation and S33F 

mutation of CTNNB1 gene in co 

lorectal cancer in Saudi Arabia

Polish Journal of Pathology
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1 SCOPUS Alhadidi T., Salah R.B.

A new intelligent method for the 

automatic diagnosis of cardiovascu-

lar anomalies

2015 17th International Confer-

ence on E-Health Networking, Ap-

plication and Services, HealthCom 

2015

2 SCOPUS WOS

Ben Salah R., Hadidi T., Ben 

Salah I., Ouni K., Mansouri S., 

Chabchoub S.

A non invasive and intelligent 

method for cardiovascular param-

eters tele-monitoring

2016 IEEE 18th International 

Conference on e-Health Network-

ing, Applications and Services, 

Healthcom 2016

3 WOS Alzimami, K; Mahmoud, M

Achilles Tendons Measurements in 

Asymptomatic Saudi Subjects using 

High Frequency Ultrasound

2016 32ND SOUTHERN BIOMEDI-

CAL ENGINEERING CONFERENCE 

(SBEC)

4 SCOPUS

Gulzar S., Arora R., Shah A.H., 

Bhardwaj B., Abusalim G., 

Khalil H.S., Wyne A.H.

Antibacterial activity of two chemo-

mechanical caries removal gels on 

carious dentin of primary teeth: An 

in vitro study

Journal of Contemporary Dental 

Practice

5 SCOPUS WOS

Alenzi F.Q., Ballow A.A., 

Alanazi M.Q., Alanazi F.G., 

Bagader O., Alanazi A.Q.

Apoptotic molecules in chronic 

Leukemia

Bangladesh Journal of Medical 

Science

6 SCOPUS WOS

Sulieman A., Elzaki M., Alkhor-

ayef M., Babikir E., Abuzaid 

M., Dalton A., Bradley D.

Assessment of patient dose and 

radiogenic risks during endoscopic 

retrograde cholangiopancreatog-

raphy

Applied Radiation and Isotopes
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7 WOS
Mushtaque, M; Ahamad, S; Ja-

han, M; Hussain, K; Khan, MS

Azole-based compounds as 

antiamoebic agents: a perspective 

using theoretical calculations

RSC ADVANCES

8 WOS
Ben Salahl, I; Ounil, K; Ben 

Salah, R

CARDIAC ANOMALIES DETECTION 

BY CEPSTRAL ANALYSIS OF ICG 

SIGNAL

2016 INTERNATIONAL SYMPO-

SIUM ON SIGNAL, IMAGE, VIDEO 

AND COMMUNICATIONS (ISIVC)

9 WOS
Elshazly, FAA; Nambi, SG; 

Elnegamy, TE

Comparative study on Virtual 

Reality Training (VRT) over Sensory 

Motor Training (SMT) in Unilateral 

Chronic Osteoarthritis - A Rand-

omized Control Trial

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MEDICAL RESEARCH & HEALTH 

SCIENCES

10 SCOPUS WOS
Ayadi A., Ben Salah R., Ouni 

K., Sahtout W.

Determination of cardiovascular 

parameters from bioimpedance 

signal

2nd International Conference on 

Advanced Technologies for Signal 

and Image Processing, ATSIP 2016

11 SCOPUS
Chabchoub S., Mansouri S., 

Salah R.B.

Diagnosis of mitral insufficiency 

using impedance cardiography 

technique ICG

Journal of Electrical Bioimpedance

12 WOS
Mohamed, MA; Radwan, NL; 

Azab, ASR

Effect of kinesio-taping on ankle 

joint stability

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MEDICAL RESEARCH & HEALTH 

SCIENCES
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13 SCOPUS WOS

Kachanathu S.J., Hafez A.R., 

Alenazi A.M., Hassan S.M., 

Algarni A.D., Albarrati A.

Efficacy of Closed and Open Kin-

ematic Chain Exercises on Ankle 

Sprain Rehabilitation

Physikalische Medizin Rehabilita-

tionsmedizin Kurortmedizin

14 SCOPUS WOS

Mohammad E.A., Elshemey 

W.M., Elsayed A.A., Abd-Elgh-

any A.A.

Electroporation parameters for 

successful transdermal delivery of 

insulin

American Journal of Therapeutics

15 WOS Abd-Elghany, AA

Exponentially Decaying Electric 

Pulses for Improving Radioactive 

Iodine uptake in human thyroid 

cancer cells

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MEDICAL RESEARCH & HEALTH 

SCIENCES

16 WOS
Kamal, MAW; Nambi, SG; 

Mahmoud, MZ

Impact of Resisted Exercise on 

Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease (COPD) in Elderly Patients 

in Alkharj, Saudi Arabia

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MEDICAL RESEARCH & HEALTH 

SCIENCES

17 WOS
Chabchoub, S; Mansouri, S; 

Ben Salah, R

Impedance cardiography signal 

denoising using discrete wavelet 

transform

AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGI-

NEERING SCIENCES IN MEDICINE

18 WOS Elshazly, FA; Elnaggar, RK

Integrated intensive propriocep-

tive and visuomotor rehabilitation 

program for treatment of spastic 

diplegic Children

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MEDICAL RESEARCH & HEALTH 

SCIENCES
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19 SCOPUS WOS
Hussein A.M., Sakr H.F., Alenzi 

F.Q.

Possible Underlying Mechanisms 

of the Renoprotective Effect of 

Remote Limb Ischemic Precondi-

tioning Against Renal Ischemia/

Reperfusion Injury: A Role of 

Osteopontin, Transforming Growth 

Factor-Beta and Survivin

Nephron

20 SCOPUS WOS

Sulieman A., Babikir E., 

Alrihaima N., Alkhorayef M., 

Dalton A., Bradley D., Theo-

dorou K.

Radiation exposure in pediatric pa-

tients during micturating cystoure-

thrography procedures

Applied Radiation and Isotopes

21 WOS
Nambi, SG; Basset, WKMA; 

George, JS; Ali, EHM

Radiological (MRI) and Biochemical 

effects of Low Level LASER therapy 

in chronic Osteo arthritis in Al-

Kharj, Saudi Arabia: A Randomized 

Control Trial

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MEDICAL RESEARCH & HEALTH 

SCIENCES

22 SCOPUS Purnima S., El-Aal B.G.A.

Serum uric acid as prognostic 

marker of coronary heart disease 

(CHD) [Ácido úrico sanguíneo como 

marcador pronóstico de cardiopatía 

coronaria]

Clinica e Investigacion en Arterio-

sclerosis
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23 WOS Ahmed, AR; Samhan, AF

Short Term Effects of Neurodynamic 

Stretching and Static Stretching 

Techniques on Hamstring Muscle 

Flexibility in Healthy Male Subjects

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

MEDICAL RESEARCH & HEALTH 

SCIENCES

24 SCOPUS WOS Elnaggar R.K.

Shoulder Function and Bone Miner-

alization in Children with Obstetric 

Brachial Plexus Injury after Neu-

romuscular Electrical Stimulation 

during Weight-Bearing Exercises

American Journal of Physical 

Medicine and Rehabilitation

25 SCOPUS

Salah El-Din Mahmoud W., 

Yousef A., Manssor E., Ahmed 

S.

The relationship between pain and 

functional disability with morpho-

logical changes of psoas major in 

discogenic low back pain patients

International Journal of Therapy 

and Rehabilitation

26 WOS
Mahmoud, WSE; Yousef, A; 

Manssor, E; Ahmed, S

The relationship between pain and 

functional disability with morpho-

logical changes of psoas major in 

discogenic low back pain patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

THERAPY AND REHABILITATION

27 SCOPUS WOS Alenzi F.Q.

The significance and occurrence of 

TNF receptor polymorphisms in the 

Saudi population

Saudi Journal of Biological Sci-

ences
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28 SCOPUS WOS Alenzi F.Q.B.

Virulence factors of Candida species 

isolated from patients with urinary 

tract infection and obstructive 

uropathy

Pakistan Journal of Medical Sci-

ences
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1 SCOPUS WOS
Mahmood S., Al Jeaidi Z., Al-Ona-

zi M., Al-Shehri A., Al-Harbi A.

A cross-sectional analysis of use of 

information technology by select-

ed students of health colleges of a 

Saudi University

Journal of the College of Physi-

cians and Surgeons Pakistan

2 SCOPUS

Kottayi S., Bhat S.S., Hegde K.S., 

Peedikayil F.C., Chandru T.P., Anil 

S.

A cross-sectional study of the prev-

alence of dental caries among 12- 

to 15-year-old overweight school-

children

Journal of Contemporary Dental 

Practice

3 SCOPUS Mustafa M.

Antibacterial efficacy of neem 

(Azadirachta indica) extract against 

Enterococcus faecalis: An in vitro 

study

Journal of Contemporary Dental 

Practice

4 SCOPUS

Daokar S., Siddiqui S., AlJeaidi 

Z.A., Mustafa M., Mapari P.S., Na-

deem F.

Assessment of Oxidative Stress In-

duced by Various Restorative Mate-

rials: An In Vivo Biochemical Study

Journal of International Oral 

Health

5 SCOPUS

Anil S., Gopikrishnan P.B., Basheer 

A.B., Vidyullatha B.G., Alogaibi 

Y.A., Chalisserry E.P., Javed F., Da-

lati M.H., Vellappally S., Hashem 

M.I., Divakar D.D.

Association of Poly (ADP-Ribose) 

Polymerase 1 Variants with Oral 

Squamous Cell Carcinoma Suscep-

tibility in a South Indian Population

Asian Pacific journal of cancer 

prevention : APJCP

6 SCOPUS WOS
Sailaja G.S., Ramesh P., Vellappally 

S., Anil S., Varma H.K.

Biomimetic approaches with smart 

interfaces for bone regeneration
Journal of Biomedical Science
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7 SCOPUS
Anil S., Venkatesan J., Shim M.S., 

Chalisserry E.P., Kim S.-K.

Bone response to calcium phos-

phate coatings for dental implants

Bone Response to Dental Im-

plant Materials

8 SCOPUS Almuhaiza M.

Clinical evaluation of silorane-

based resin composites in the pos-

terior teeth: An 18 months follow-

up study

World Journal of Dentistry

9 WOS Tripathi, S; Mirza, MB; Kola, MZ

Comparative Evaluation of Fracture 

Resistance of Tooth after Lateral 

and Vertical Obturation Filled with 

Gutta-Percha and Resilon Obturat-

ing Material: An In Vitro Study

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

SCIENTIFIC STUDY

10 SCOPUS

Karkera R., Nirmal Raj A.P., Isaac L., 

Mustafa M., Reddy R.N., Thomas 

M.

Comparison of the solubility of 

conventional luting cements with 

that of the polyacid modified com-

posite luting cement and resin-

modified glass lonomer cement

Journal of Contemporary Dental 

Practice

11 SCOPUS WOS

Priya P.V., Nasyam F.A., Rampras-

ad M., Penumatsa N.V., Akifuddin 

S., Sandeep

Correlating the clinical assessment 

of impacted mandibular third mo-

lars with panoramic radiograph 

and intraoral periapical radiograph

Journal of International Society 

of Preventive and Community 

Dentistry

12 SCOPUS WOS
Alqerban A., Storms A.-S., Voet 

M., Fieuws S., Willems G.

Early prediction of maxillary canine 

impaction
Dentomaxillofacial Radiology
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13 SCOPUS WOS
Alqerban A., Storms A.-S., Voet 

M., Fieuws S., Willems G.

Early prediction of maxillary canine 

impaction: Number doubts: Author 

response

Dentomaxillofacial Radiology

14 SCOPUS WOS
Aravind A., Dhanya R.S., Narayan 

A., Sam G., Adarsh V.J., Kiran M.

Effect of fluoridated water on intel-

ligence in 10-12-year-old school 

children

Journal of International Society 

of Preventive and Community 

Dentistry

15 SCOPUS

Khanapure C.C., Ayesha S., Sam 

G., Anil Kumar V.J., Deepika C., 

Ahmed H.

Evaluation of different bracket›s 

resistance to torsional forces from 

archwire

Journal of Contemporary Dental 

Practice

16 SCOPUS

Anusha C.V., Singh A.A., Sam G., 

Sangwan B., Shilpa M., Kamath 

A.G.

Evaluation of two facebow/semi-

adjustable articulator systems for 

orienting maxillary cast on articula-

tors: A pilot study

Journal of Contemporary Dental 

Practice

17 SCOPUS WOS Alshiddi I.F., Aljinbaz A.

Fracture resistance of endodonti-

cally treated teeth restored with 

indirect composite inlay and onlay 

restorations - An in vitro study

Saudi Dental Journal

18 SCOPUS WOS Al Jeaidi Z.

Fracture resistance of endodonti-

cally treated teeth restored with 

Zirconia filler containing composite 

core material and fiber posts

Pakistan Journal of Medical Sci-

ences
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19 SCOPUS Almuhaiza M.

Fracture Resistance of Three Dif-

ferent Post and Core Systems on 

Endodontically Treated Teeth: An In 

Vitro Study

Journal of International Oral 

Health

20 SCOPUS Almuhaiza M.
Glass-ionomer cements in restora-

tive dentistry: A critical appraisal

Journal of Contemporary Dental 

Practice

21 SCOPUS

Srinivasa H., Shetty C., Sam G., 

Chakkarayan J., Maroli S., Vijayan 

V.

Immediate Postural Responses to 

Total Nasal Obstruction: A Cephalo-

metric Study

Journal of International Oral 

Health

22 SCOPUS Alqahtani F., Al-Mansoori M.

Impression Materials and Tech-

niques used in the Fabrication of 

Implant-supported Fixed Partial 

Dentures: A Survey among Dental 

Practitioners in the Kingdom of 

Saudi Arabia

Journal of International Oral 

Health

23 SCOPUS

Kola M.Z., Raghav D., Kumar P., 

Alqahtani F., Murayshed M.S., 

Bhagat T.V.

In vitro assessment of clasps of co-

balt-chromium and nickel-titanium 

alloys in removable prosthesis

Journal of Contemporary Dental 

Practice

24 SCOPUS WOS
Abduljabbar T., AlQahtani M.A., 

Jeaidi Z.A., Vohra F.

Influence of silane and heated si-

lane on the bond strength of lithi-

um disilicate ceramics - An in vitro 

study

Pakistan Journal of Medical Sci-

ences
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25 SCOPUS Al-Jeaidi Z.
Interdisciplinary approach for full 

mouth rehabilitation: A case report

Asian Journal of Pharmaceutical 

and Clinical Research

26 SCOPUS
Natto Z.S., Aladmawy M., Alshaeri 

H.K., Alasqah M., Papas A.

Is there a relationship between per-

iodontal conditions and number of 

medications among the elderly?

Ghana medical journal

27 SCOPUS Mustafa M.

Knowledge, attitude and practice 

of general dentists towards sterili-

zation of endodontic files: A cross-

sectional study

Indian Journal of Science and 

Technology

28 SCOPUS
Venkatesan J., Anil S., Chalisserry 

E.P., Kim S.-K.

Marine sponges as future biomedi-

cal models

Marine Sponges: Chemicobio-

logical and Biomedical Applica-

tions

29 SCOPUS
Mahmoud A.S., Dafaalla K.A., 

Ustad F., Mustafa M.

Medical and Dental Rehabilitation 

of Esthetic and Biologically Com-

promised Case

Journal of International Oral 

Health

30 SCOPUS WOS
Alshehri M., Alamri H.M., Alshwai-

mi E., Kujan O.

Micro-computed tomographic as-

sessment of quality of obturation 

in the apical third with continuous 

wave vertical compaction and sin-

gle match taper sized cone obtura-

tion techniques

Scanning
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31 SCOPUS

Shylaja M.D., Punde P.A., Sam G., 

Nubesh Khan S., Latheef A.A., 

Thorat A.J.

Noninvasive technique for estimat-

ing blood glucose levels among 

diabetic patients

Journal of Contemporary Dental 

Practice

32 WOS
Sarode, GS; Sarode, SC; Patil, S; 

Anil, S

Oncocytic pleomorphic adenoma 

of palatal salivary gland with mac-

rophages and giant cells associated 

with cholesterol crystals

CLINICS AND PRACTICE

33 SCOPUS WOS

Al-Balbeesi H., Bin Huraib S., Al-

nahas N., Alkawari H., Abu-Amara 

A., Vellappally S., Anil S.

Pain and distress induced by elas-

tomeric and spring separators in 

patients undergoing orthodontic 

treatment

Journal of International Society 

of Preventive and Community 

Dentistry

34 SCOPUS
AIBarrak Z.M., Alqarni A.S., Chalis-

serry E.P., Anil S.

Papillon-Lefèvre syndrome: a series 

of five cases among siblings
Journal of Medical Case Reports

35 SCOPUS WOS
Alqerban A., Jacobs R., Fieuws S., 

Willems G.

Predictors of root resorption asso-

ciated with maxillary canine impac-

tion in panoramic images

European Journal of Orthodon-

tics

36 WOS

Rai, NP; Kumar, P; Mustafa, SM; 

Divakar, DD; Kheraif, AAL; Ram-

akrishnaiah, R; Vellapally, S; Da-

lati, MHN; Parine, NR; Anil, S

Relation Between Periodontal Sta-

tus and Pre-Cancerous Condition 

(Oral Lichen Planus): A Pilot Study

ADVANCES IN CLINICAL AND EX-

PERIMENTAL MEDICINE

37 SCOPUS Alasqah M., Natto Z.S.
Ridge Site Preparation: Xenograft 

Membrane: Porcine Derived

Clinical Cases in Implant Den-

tistry
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38 SCOPUS Al Farraj Aldosari A., Alasqah M.

Special Interdisciplinary Considera-

tions: Patients with Systemic Dis-

ease (A Genetic Disorder)

Clinical Cases in Implant Den-

tistry

39 SCOPUS
Mustafa M., AlJeaidi Z., AlAajam 

W.H., Mohammed K.A.D.

Study of caries prevalence among 

miswak and non-miswak users: A 

prospective study

Journal of Contemporary Dental 

Practice

40 SCOPUS

Chalissery V.P., Marwah N., Al-

muhaiza M., AlZailai A.M., Chalis-

serry E.P., Bhandi S.H., Anil S.

Study of the mechanical proper-

ties of the novel zirconia-reinforced 

glass ionomer cement

Journal of Contemporary Dental 

Practice

41 SCOPUS WOS Arshad F.

Syndromic odontogenic kerato-

cyst: A case report and review of 

literature

Journal of International Society 

of Preventive and Community 

Dentistry

42 SCOPUS WOS
Aldehaim A.Y., Alotaibi F.F., Up-

hold C.R., Dang S.

The impact of technology-based 

interventions on informal caregiv-

ers of stroke survivors: A systematic 

review

Telemedicine and e-Health

43 SCOPUS WOS

Gandeeban K., Ramakrishnan M., 

Halawany H.S., Abraham N.B., Ja-

cob V., Anil S.

The role of feeding practices as a 

determinant of the pufa index in 

children with early childhood caries

Journal of Clinical Pediatric Den-

tistry
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44 SCOPUS
Majumdar B., Anil S., Sarode S.C., 

Sarode G.S., Rao R.S., Patil S.

Tumor Associated Tissue Eosino-

philia As a Potential Predictor in the 

Invasion Patterns of Oral Squamous 

Cell Carcinoma

Journal of International Oral 

Health

45 SCOPUS WOS
Sam G., Alghmlas A.S., Alrashed 

M.I., Alaskar Z.A.

Working environment and special-

ty of choice chosen by the dental 

students at Prince Sattam Bin Ab-

dulaziz University, Saudi Arabia: A 

cross-sectional study

Journal of International Society 

of Preventive and Community 

Dentistry
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1 SCOPUS Faried N., Harisa S.A.

A wide class of Banach Spaces in 

which Grothendieck conjecture 

holds

Global Journal of Pure and Ap-

plied Mathematics

2 SCOPUS WOS Bauomy H.S., EL-Sayed A.T.

Active Control of a Rectangular 

Thin Plate Via Negative Acceleration 

Feedback

Journal of Computational and 

Nonlinear Dynamics

3 SCOPUS WOS
El-atty S.M.A., Gharsseldien 

Z.M.

Backhaul metro cell-based guard 

channel in femto/macro cellular 

heterogeneous networks

Telecommunication Systems

4 SCOPUS
Nisar K.S., Parmar R.K., Abusu-

fian A.H.

Certain new unified integrals associ-

ated with the generalized k-Bessel 

function

Far East Journal of Mathemati-

cal Sciences

5 SCOPUS WOS
Nisar K.S., Mondal S.R., Agar-

wal P.

Composition Formulas of Bessel-

Struve Kernel Function

Mathematical Problems in 

Engineering

6 SCOPUS Helaly M.F.

Cultural collision and women vic-

timization in Buchi Emecheta’s the 

joys of motherhood

International Journal of Ap-

plied Linguistics and English 

Literature

7 SCOPUS Helaly M.F.

Cultural collision and women 

victimization: A study of Buchi 

Emecheta›s the joys of motherhood 

(1979)

Journal of Language and 

Literature
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8 SCOPUS WOS Elsalamony H.A.

Detection of some anaemia types in 

human blood smears using neural 

networks

Measurement Science and 

Technology

9 SCOPUS WOS
Al-Kharsani H.A., Baricz Á., 

Nisar K.S.

Differential subordinations and 

superordinations for generalized 

bessel functions

Bulletin of the Korean Math-

ematical Society

10 SCOPUS
Metwaly T.M.N., Bauomy H.S., 

Nisar K.S.

Electroviscous potential flow analy-

sis for two bounded fluids stream-

ing with mass and heat transfer in a 

porous medium

Global Journal of Pure and Ap-

plied Mathematics

11 SCOPUS WOS
Mohemmed Sha M., Manesh 

T., Abd El-Atty S.M.

Forensic framework for skype com-

munication

Advances in Intelligent Sys-

tems and Computing

12 SCOPUS WOS
Nisar K.S., Baleanu D., Qurashi 

M.M.

Fractional calculus and application 

of generalized Struve function
SpringerPlus

13 SCOPUS
Nisar K.S., Purohit S.D., Mon-

dal S.R.

Generalized fractional kinetic equa-

tions involving generalized Struve 

function of the first kind

Journal of King Saud University 

- Science

14 SCOPUS WOS

Nisar K.S., Purohit S.D., 

Abouzaid M.S., Al Qurashi M., 

Baleanu D.

Generalized k-mittag-leffler func-

tion and its composition with 

pathway integral operators

Journal of Nonlinear Science 

and Applications
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15 SCOPUS WOS Elsalamony H.A.

Healthy and unhealthy red blood 

cell detection in human blood 

smears using neural networks

Micron

16 SCOPUS
Chand M., Agarwal P., Jain S., 

Wang G., Nisar K.S.

Image formulas and graphical inter-

pretation of fractional derivatives of 

Fl-function and G-function

Advanced Studies in Contem-

porary Mathematics (Kyung-

shang)

17 SCOPUS
Jain S., Choi J., Agarwal P., 

Nisar K.S.

Integrals involving laguerre type 

polynomials and bessel functions

Far East Journal of Mathemati-

cal Sciences

18 SCOPUS WOS
Abd El-atty S.M., Gharsseldien 

Z.M.

Mobile Traffic Offloading in Hetero-

geneous Networks-Based Small Cell 

Technology

Arabian Journal for Science 

and Engineering

19 SCOPUS WOS

Abualhaj M.M., Kolhar M., 

Qaddoum K., Abu-Shareha 

A.A.

Multiplexing voip packets over wire-

less mesh networks: A survey

KSII Transactions on Internet 

and Information Systems

20 WOS El-Sayed, AT; Bauomy, HS

Nonlinear analysis of vertical 

conveyor with positive position 

feedback (PPF) controllers

NONLINEAR DYNAMICS

21 SCOPUS
Nisar K.S., Mondal S.R., Agar-

wal P.

Pathway fractional integral operator 

associated with struve function of 

first kind

Advanced Studies in Contem-

porary Mathematics (Kyung-

shang)
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22 SCOPUS Nisar K.S., Choi J., Mondal S.R.
Powers of generalized bessel and 

struve functions

Advanced Studies in Contem-

porary Mathematics (Kyung-

shang)

23 SCOPUS
Afaneh F., Hamasha S., Al 

Khateeb K.

Relativistic configuration interaction 

calculations of multi-pole transi-

tions rates and spectra of Ar I and 

Ar II

Advanced Studies in Theoreti-

cal Physics

24 WOS Saini, AK

Revelations of Ethnicity and Ad-

ditional Significant Ingredients in 

Yann Martel›s Life of Pi

ARAB WORLD ENGLISH JOUR-

NAL

25 SCOPUS Helaly M.F.
The Marxist aspect in bessie head›s 

a question of power

International Journal of Ap-

plied Linguistics and English 

Literature

26 SCOPUS
Bauomy H.S., EL-Sayed A.T., 

Metwaly T.M.N.

Using negative velocity feedback 

controller to reduce the vibration of 

a suspended cable

Journal of Vibroengineering
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1 SCOPUS WOS
AlDhaifallah M., Alsabbah 

S., Mujtaba I.

A Predictive Neural Network-Based 

Cascade Control for pH Reactors

Mathematical Problems in 

Engineering

2 SCOPUS WOS
Rani S., Kumar M., Garg R., 

Sharma S., Kumar D.

Amide Functionalized Graphene 

Oxide Thin Films for Hydrogen Sulfide 

Gas Sensing Applications

IEEE Sensors Journal

3 SCOPUS
Ahmed H.Y., Gharsseldien 

Z.M., Aljunid S.A.

An efficient method to construct di-

agonal permutation shift (DPS) codes 

for SAC OCDMA systems

Journal of Theoretical and Ap-

plied Information Technology

4 SCOPUS WOS
Ahmed H.R., Sourour E., 

Elkamchouchi H.M.

Analysis for NOMA-CoMP-JT global 

precoding matrix and IRC receiver for 

LTE-A

ICNSC 2016 - 13th IEEE Interna-

tional Conference on Network-

ing, Sensing and Control

5 SCOPUS WOS
Sharma S., Kumar M., Rani 

S., Kumar D.

Diffusion barrier characteristics of co 

monolayer prepared by Langmuir 

Blodgett technique

Applied Surface Science

6 SCOPUS WOS
Alansi M., Elshafiey I., Al-

Sanie A., Mabrouk A.

FPGA Implementation of Multi-User 

Detection Genetic Algorithm Tool for 

SDMA-OFDM Systems

Wireless Personal Communica-

tions

7 SCOPUS WOS
Daradkeh Y.I., ALdhaifal-

lah M., Namiot D.

On data sharing in educational pro-

cesses

International Journal of Emerg-

ing Technologies in Learning

8 WOS

Daradkeh, YI; Namiot, D; 

ALdhaifallah, M; Sneps-

Sneppe, M

On Standards for Application Level 

Interfaces in SDN

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED COMPUTER SCI-

ENCE AND APPLICATIONS
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9 SCOPUS
Daradkeh Y.I., Aldhaifallah 

M., Namiot D.

One model of geo-location services 

for telecom operators

International Journal of Interac-

tive Mobile Technologies

10 SCOPUS WOS
Aliyu A., Elshafei M., Saif 

A.-W.A., Dhaifullah M.

Performance evaluation of quadrotor 

with tilted rotors under wind gusts

IEEE/ASME International 

Conference on Advanced Intel-

ligent Mechatronics, AIM

11 WOS Rezk, H

Performance of incremental resistance 

MPPT based proton exchange mem-

brane fuel cell power system

PROCEEDINGS OF 2016 

EIGHTEENTH INTERNATIONAL 

MIDDLE EAST POWER SYSTEMS 

CONFERENCE (MEPCON)

12 WOS
Elghany, AA; Rezk, H; El 

Sayed, AHM

Robust Parameter Estimation of 

Vector Controlled Induction Motors 

Based on a Modified Particle Swarm 

Optimization Technique

PROCEEDINGS OF 2016 

EIGHTEENTH INTERNATIONAL 

MIDDLE EAST POWER SYSTEMS 

CONFERENCE (MEPCON)

13 SCOPUS WOS
Sharma S., Kumar M., Rani 

S., Kumar D., Tripathi C.C.

Structural and electrical characteriza-

tion of CoNiO monolayer as copper 

diffusion barrier in integrated circuits

Materials Science in Semicon-

ductor Processing
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COMBINED PAPERS (COLLEGE OF ENGINEERING & COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES) - WADI  ADDAWASER

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 SCOPUS WOS
Tanveer M., Shubham K., 

Aldhaifallah M., Nisar K.S.

An efficient implicit regularized 

Lagrangian twin support vector 

regression

Applied Intelligence

2 SCOPUS WOS
Nisar K.S., Al-Dhaifallah M., 

Abouzaid M.S., Agarwal P.

Certain inequalities involving 

generalized fractional k-integral 

operators

Journal of Nonlinear Science 

and Applications

3 SCOPUS WOS
Nisar K.S., Eata A.F., Al-Dhaifallah 

M., Choi J.

Fractional calculus of generalized 

k-Mittag-Leffler function and its 

applications to statistical distribu-

tion

Advances in Difference Equa-

tions

4 SCOPUS WOS Aldhaifallah M., Nisar K.S.

Identification of ARX hammer-

stein models based on twin sup-

port vector machine regression

13th International Multi-Con-

ference on Systems, Signals 

and Devices, SSD 2016

5 SCOPUS WOS
Aldhaifallah M., Tomar M., Nisar 

K.S., Purohit S.D.

Some new inequalities for (k, s)-

fractional integrals

Journal of Nonlinear Science 

and Applications
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COLLEGE OF SCIENCES AND HUMANITIES - ALAFLAJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 SCOPUS WOS
Mohamed A.-B.A., Joshi A., 

Hassan S.S.

Enhancing non-local correlations 

in the bipartite partitions of two 

qubit-system with non-mutual 

interaction

Annals of Physics

2 SCOPUS WOS Mohamed A.-B.A., Eleuch H.

Entanglement and Mixedness 

of a Superconducting Qubit 

Coupled to an Open Supercon-

ducting Cavity

Journal of Russian Laser 

Research

3 SCOPUS Ahmed N.O.A.

Factors influencing customers 

to use E-banking in Kingdom of 

Saudi Arabia

International Journal of Ap-

plied Business and Economic 

Research

4 SCOPUS Ahmed N.O.A.

Impact of human resource man-

agement practices on organiza-

tional citizenship behavior: An 

empirical investigation from 

banking sector of Sudan

International Review of Man-

agement and Marketing

5 SCOPUS WOS Attiya A.A., Yassen M.F.

Majorization for some classes 

of analytic functions associated 

with the Srivastava-Attiya opera-

tor

Filomat
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COLLEGE OF SCIENCES AND HUMANITIES - ALAFLAJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

6 SCOPUS WOS

Shenashen M.A., Hassen 

D., El-Safty S.A., Selim M.M., 

Akhtar N., Chatterjee A., 

Elmarakbi A.

Mesoscopic Fabric Sheet Racks 

and Blocks as Catalysts with 

Efficiently Exposed Surfaces for 

Methanol and Ethanol Electrooxi-

dation

Advanced Materials Interfaces

7 SCOPUS WOS

Hassen D., Shenashen M.A., 

El-Safty S.A., Selim M.M., 

Isago H., Elmarakbi A., El-

Safty A., Yamaguchi H.

Nitrogen-doped carbon-embed-

ded TiO2 nanofibers as promis-

ing oxygen reduction reaction 

electrocatalysts

Journal of Power Sources

8 SCOPUS WOS Arar M.M.
On countably μ -paracompact 

spaces
Acta Mathematica Hungarica

9 SCOPUS Arar M.M. On dowker’s theorem
JP Journal of Geometry and 

Topology

10 WOS
Farrukh, M; Ying, CW; 

Ahmed, NOA

Organizational commitment: 

Does religiosity matter?

COGENT BUSINESS & MAN-

AGEMENT

11 SCOPUS Ahmed N.O.A.

Relationship between innovation 

climate, market orientation and 

corporate entrepreneurship

International Review of Man-

agement and Marketing

12 SCOPUS WOS Mohamed A.-B.A.

Thermal effect on the generated 

quantum correlation between 

two superconducting qubits

Laser Physics Letters
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COLLEGE OF SCIENCES AND HUMANITIES - ALAFLAJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

13 SCOPUS Selim M.M.

Thermal effects on propagation 

of transverse waves in aniso-

tropic incompressible dissipative 

pre-stressed plate

Applied Mathematics and 

Information Sciences

14 SCOPUS WOS Mohamed A.-B.A., Eleuch H.

Wehrl information and mix-

edness of a Cooper-pair box 

coupled to a cavity in a thermal 

reservoir

Journal of the Korean Physical 

Society
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COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION - ALKHARJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 SCOPUS Al-Kahtani N.S., Allam Z.

A holistic approach to determine 

the relationship of sociobiographi-

cal variables with role ambiguity 

and role conflict

International Business Man-

agement

2 SCOPUS Alam T.

An empirical analysis of students› 

expectation, perception and sat-

isfaction towards service quality 

of college of business administra-

tion; prince Sattam bin Abdulaziz 

University, Al Kharj, KSA

Indian Journal of Science 

and Technology

3 SCOPUS Mahmood H., Asif M.

An empirical investigation of sta-

bility of money demand for GCC 

countries

International Journal of 

Economics and Business 

Research

4 SCOPUS Tausif M.R.

An empirical study on consumers› 

perception towards mobile brands 

in Saudi Arabia

International Journal of 

Economic Research

5 SCOPUS Ali N., Allam Z.

Antecedents and outcomes of 

interpersonal trust and general 

role stress: The case of Prince Sat-

tam Bin Abdulaziz University 

employees

International Journal of 

Economic Research
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COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION - ALKHARJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

6 SCOPUS Haque M.I.

Cointegration and causality be-

tween economic growth, govern-

ment sector and private sector in 

Saudi Arabia

International Journal of 

Applied Business and Eco-

nomic Research

7 SCOPUS Mahmood H.

Determinants of bilateral foreign 

direct investment inflows in paki-

stan from major investing coun-

tries: A dynamic panel approach

Journal of Applied Econom-

ic Sciences

8 SCOPUS Ahmed T.M.

Developing a predicted model for 

diabetes type 2 treatment plans 

by using data mining

Journal of Theoretical and 

Applied Information Tech-

nology

9 SCOPUS
Mahmood H., Alkhateeb 

T.T.Y., Maalel N.

Egyptian intra agriculture trade 

with common market for eastern 

and Southern Africa trading part-

ners: A gravity model

International Journal of Eco-

nomics and Financial Issues

10 SCOPUS El Khateeb T.T.

Empirical investigation of agri-

culture exports and growth in 

Egypt: Cointegration and causality 

analyses

Actual Problems of Econom-

ics

11 SCOPUS Khan A.M., Khan U.
Feasibility of precision farming 

techniques in India

International Journal of 

Applied Business and Eco-

nomic Research
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COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION - ALKHARJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

12 SCOPUS Khan N.A., Nigam S.

Financing for smes in the KSA: A 

critical evaluation of their justi-

fication to and fulfilment of the 

purpose

International Journal of 

Economic Research

13 SCOPUS Tausif M.R., Haque M.I.

Identifying entrepreneurship traits 

and skills in Saudi Arabia: An at-

titudinal approach

International Journal of 

Applied Business and Eco-

nomic Research

14 SCOPUS Afsal E.M., Haque M.I.

Market interactions in gold and 

stock markets: Evidences from 

Saudi Arabia

International Journal of Eco-

nomics and Financial Issues

15 SCOPUS
Ahmad W., Rais S., Shaik 

A.R.

Modelling the directional spillo-

vers from DJIM Index to conven-

tional benchmarks: Different this 

time?

Quarterly Review of Eco-

nomics and Finance

16 SCOPUS
Al-Kahtani N.S., Ali Khan N., 

Allam Z.

Organizational role stress: An 

empirical perspective of univer-

sity teachers of kingdom of Saudi 

Arabia

International Journal of 

Applied Business and Eco-

nomic Research

17 SCOPUS
Intezar M.T., Alotaibi K.A., 

Abdallah A.S.R.

Patients’ satisfactions from public 

hospitals services in Alkharj and 

Hotat Bani Tamim: A comparative 

study

Asian Social Science
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COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION - ALKHARJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

18 SCOPUS Alam T., Rastogi R.

Pre TRIPS, post TRIPS patent re-

gime and the Indian pharmaceuti-

cal industry: An empirical study

Indian Journal of Science 

and Technology

19 SCOPUS Mahmood H.

Revisiting money demand func-

tion for GCC countries and testing 

its stability

Journal of Economics 

and Economic Education 

Research

20 SCOPUS
Siddiqui A., Waheed A., 

Mahmood H.

Social and macroeconomic uncer-

tainty and private savings: A case 

study of a developing economy

International Journal of Eco-

nomics and Financial Issues

21 SCOPUS
Al-Hazmi N.M., Alkhateeb 

T.T.

Strategy of tourism promotion in 

Al-Kharj, Kingdom of Saudi Arabia

International Journal of 

Economic Research

22 SCOPUS Mahmood H.

Testing fiscal sustainability under 

inter-temporal budget constraint 

in Saudi Arabia

Actual Problems of Econom-

ics

23 SCOPUS
Alkhateeb T.T.Y., Mahmood 

H., Sultan Z.A.

The relationship between exports 

and economic growth in Saudi 

Arabia

Asian Social Science

24 SCOPUS
Al-Kahtani N.S., Ali Khan N., 

Allam Z.

Unfair HRM practices in the 

telecom sector in Saudi Arabia: An 

empirical investigation of selected 

public and private sector compa-

nies

International Journal of 

Applied Business and Eco-

nomic Research
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COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION - ALKHARJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

25 SCOPUS Masoud R., Ahmed T.M.

Using data mining in telecom-

munication industry: Customer’s 

churn prediction model

Journal of Theoretical and 

Applied Information Tech-

nology

26 SCOPUS Ahmed T.M.

Using data mining to develop 

model for classifying diabetic 

patient control level based on 

historical medical records

Journal of Theoretical and 

Applied Information Tech-

nology
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COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION - HOTAT BANI TAMIM

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 SCOPUS Ali A.A.
Harnessing alignment concept, 

its level, elements and factors

International Journal of Eco-

nomic Perspectives

2 SCOPUS Alotaibi K.A., Lone F.A.

Islamic Banking and Finance 

education: A comparative 

study of Saudi Arabia and the 

UK

International Journal of Eco-

nomic Research

3 SCOPUS
Intezar M.T., Abdallah A.S.R., 

Rao V.S.S.

Opportunities and challenges 

of dates industry in Saudi Ara-

bia: A study of Alkharj region

Journal of Applied Economic 

Sciences

4 SCOPUS Musad Alanazi E.S., Lone F.A.

Social satisfaction towards Is-

lamic Banking in Saudi Arabia: 

A survey

Asian Social Science

5 SCOPUS Lone F.A.

State of research journals and 

high quality papers in islamic 

finance: Evidence from scopus 

and web of science

International Journal of Ap-

plied Business and Economic 

Research
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PREPARATORY YEAR DEANSHIP - ALKHARJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 SCOPUS WOS

El-Essawy F.A., Boshta N.M., Alo-

taibi M.A., Elsayed M.S., Tarabees 

R., Saleh E.A.

Construction of 1,3-disubstituted 

4-oxo-1,4-dihydroquinolines as a 

potential antibacterial agents

Research on Chemical 

Intermediates

2 SCOPUS WOS

Al-Ghouti M.A., Issa A.A., Al-

Saqarat B.S., Al-Reyahi A.Y., 

Al-Degs Y.S.

Multivariate analysis of competi-

tive adsorption of food dyes by 

activated pine wood

Desalination and Water 

Treatment

3 SCOPUS WOS

El-Essawy F.A., Boshta N.M., El-

Sawaf A.K., Nassar A.A., Khalafal-

lah M.S.

Synthesis of novel 3-substituted 

pyridothienopyrimidine deriva-

tives with biological evaluation 

as antimicrobial agents

Chemical Research in 

Chinese Universities

4 SCOPUS WOS

Boshta N.M., El-Essawy F.A., Am-

mar R.M., Ismail A.E.-H., Wahba 

N.E.

Synthesis of some new quina-

zolin-4(3H)-one derivatives and 

evaluation of their anticonvul-

sant activity

Monatshefte fur Chemie
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ALL OTHER COLLEGES

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 SCOPUS
Elsanousi A., Ouerghi O., 

Xue Y.

Anodic TiO2 nanotube arrays as 

fixed photocatalyst

Journal of Environmental Sci-

ence and Technology

2 WOS Mohamed, AA

Automatic Summarization of the 

Arabic Documents using NMF: A 

Preliminary Study

PROCEEDINGS OF 2016 11TH 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON COMPUTER ENGINEERING & 

SYSTEMS (ICCES)

3 SCOPUS

Abhishek K.N., Supreetha 

S., Varma Penumatsa N., 

Sam G., Khanapure S.C., 

Sivarajan S.

Awareness-knowledge and 

practices of dental waste 

management among private 

practitioners

Kathmandu University Medical 

Journal

4 WOS Aldossary, S; Allen, W

Data Security, Privacy, Avail-

ability and Integrity in Cloud 

Computing: Issues and Current 

Solutions

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED COMPUTER SCIENCE 

AND APPLICATIONS

5 WOS

Al Zahrani, JM; Al Dos-

sari, KK; Abdulmajeed, I; Al 

Ghamdi, SH; Al Shamrani, 

A; Al Qahtani, N

Daytime Sleepiness And Aca-

demic Performance Among Arab 

Medical Students

AMERICAN JOURNAL OF RES-

PIRATORY AND CRITICAL CARE 

MEDICINE

6 WOS
Shafi, J; Waheed, A; Sa-

nober, S

Dependency Test: Portraying 

Pearson›s Correlation Coefficient 

Targeting Activities in Project 

Scheduling

INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ADVANCED COMPUTER SCIENCE 

AND APPLICATIONS
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ALL OTHER COLLEGES

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

7 SCOPUS Rowais A.A.
Flipped classroom as a form of 

blended learning

Transforming Education in the 

Gulf Region: Emerging Learning 

Technologies and Innovative 

Pedagogy for the 21st Century

8 SCOPUS Ashrafi S.A.
Human connections in red 

badge of courage

International Journal of Applied 

Linguistics and English Litera-

ture

9 WOS Fahmy, G; Wurtz, R
PHASE BASED FORGERY DETEC-

TION OF JPEG ANTI FORENSICS

2016 IEEE INTERNATIONAL 

SYMPOSIUM ON SIGNAL PRO-

CESSING AND INFORMATION 

TECHNOLOGY (ISSPIT)

10 SCOPUS WOS

Al-Harbi A.A., Alenazey 

F.Sh., Migoun A.N., 

Dmitrenko Y.M., Zhdanok 

S.A.

Reducing pollution emissions 

by adding syngas generated by 

a plasma-assisted gasoline con-

verter in the intake manifold of a 

gasoline engine with electronic 

fuel injection system

Heat Transfer Research

11 SCOPUS Ali A.A.

Strategic planning–organiza-

tional performance relationship: 

Perspectives of previous studies 

and literature review

International Journal of Health-

care Management
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ALL OTHER COLLEGES

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

12 SCOPUS WOS

Alenazey F.Sh., Al-Harbi 

A.A., Chernukho A., 

Dmitrenko Yu., Migoun A., 

Zhdanok S.

Syngas production from 

propane-butane mixtures using 

a high-voltage atmospheric pres-

sure discharge plasma

Heat Transfer Research

13 SCOPUS Abdulmughni S.A.S. Teaching skills through literature

International Journal of Applied 

Linguistics and English Litera-

ture

14 SCOPUS
Alhagyan M., Misiran M., 

Omar Z.

Estimation of geometric fraction-

al Brownian motion perturbed 

by stochastic volatility model

Far East Journal of Mathematical 

Sciences

15 SCOPUS WOS
Abd El-Atty S.M., Ghars-

seldien Z.M.

Influence of inter-nanoparticle 

interaction on nanonetworks-

based molecular communica-

tions

Optik

16 SCOPUS
Alhagyan M., Misiran M., 

Omar Z.

New proof of the theorem of 

existence and uniqueness of 

geometric fractional Brownian 

motionequation

Global Journal of Pure and Ap-

plied Mathematics

17 SCOPUS Abuzid H.F.T., Abbas M.

Role of self-efficacy beliefs and 

its relationship with emotional 

intelligence to developing lead-

ership capabilities

International Journal of Ap-

plied Business and Economic 

Research
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