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رقم عنوان المشروعم
الصفحة

15تصميم وتخليق طالئع دوائية مبتكره لمركبات االنثراسيكين المضادة للسرطان1

دور المعالجين الفيزيائيين في تعزيز الصحة والعافية لألشخاص المصابين بأمراض العضالت والعظام في المملكة 2
15العربية السعودية: دراسة نوعية

معتقدات تفادي األنشطة بسبب الخوف من األلم و واإلعاقة لدى المرضى السعوديين الذين يعانون من آالم أسفل الظهر 3
16المزمنة

االرتباط بين سمك العظم السنخي و أبعاد التاج و الجذر وفي األضراس األولى والثانية الفك السفلي دراسة تحليلة ثالثية 4
16االبعاد

تحسين الخواص الوظيفية للصياغات الدوائية ذات الخصائص الضعيفة لمساحيق المواد الفعالة المنتجة لألقراص 5
17الصيدالنية باستخدام تقنية التغليف الجاف للجسيمات لتسهيل صناعة األقراص بتقنية الضغط المباشر

18عالقة المشي مع السكري والتهابات المفاصل6

تطبيق الجودة من خالل نهج التصميم لتحسين تجانس خليط يحتوي على دواء بجرعات صغيرة باستخدام تقنية الطالء 7
19الجاف للحبيبات الدواء

19التعرف على العوامل المسببة للقلق عند األطفال السعوديين ووالديهم عند عالج األسنان وقياس تلك العوامل8

20استنتاج الجرعات المرجعيه الناتجه عن الفحوصات الروتينيه لالشعه المقطعيه في منطقة الرياض9

21التقييمات الكيميائية والبيولوجية لنبتة هالوكسيل بيرسيكوم10

21نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من األمراض النفسية والجسدية11

22األيض المؤكسد لألحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة n-3 و n-6 اإليثانوالمين12

التقدير الكمى ألدوية عالج نقص المناعة دوليوتقرافير ، اباكافير و الميفودين سواء فى الصورة النقية او فى الصيغة 13
23الدوائية

انتشار مرض أم الدم األبهرية البطنية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية: دراسة مقطعية باستخدام أجهزة 14
23الموجات فوق الصوتية المحمولة

تحليل األشعة المقطعية المخروطية واألشعة المقطعية الدقيقة لتشريح جذور وقنوات أسنان بشرية دائمة، لجزء من 15
24سكان المملكة العربية السعودية )محافظة الخرج(، وذلك باستخدام نظام تصنيف جديد

26المعرفة المهنية للعاملين في الرعاية الصحية ، واإلدراك والموقف تجاه األلم العضلي الهيكلي والخلل الوظيفي16

27تأثير دواء الريسفيراترول على إلتهاب المفاصل الناتج عن مرض السكري في الفئران17

27تصميم وتوصيف لإلنزيمات الجديدة ذات النشاط المضاد والموجهه للميكروبات متعددة المقاومة التي تصيب اإلنسان18

28التفاعل المحتمل بين االعشاب الطبية واالدوية المستخدمة فى عالج االمراض المزمنة- دراسة على حيوانات التجارب19

دراسات على تعزيز قابلية الذوبان لألدوية المضادة للسرطان: استراتيجيات في تطوير ناقالت النانو لالستخدام الرشيد 20
29للعالج الكيميائي في عالج السرطان

29تحسين الذوبانية/ التوفر الحيوي وأنظمة ايصال الدواء لألدوية ذات الذوبانية الضعيفة في الماء21

المخرجات قصيرة وطويلة المدى للتمارين العالجية مختلفة الشدة على عالمات االلتهابات ، ومستوى 22
الكورتيزول في الدم ، و الكفاءة الحياتية في المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن

30

31دراسة التقييم الحيوي والفصل الكيميائي النباتي على بعض النباتات الطبية في المملكة العربية السعودية23

التقدير الكمي الحساس واالنتقائي لمخاليط المركبات الصيدالنية ثنائية أو ثالثية المكونات في مختلف 24
العينات

31

ملخصات البحوث الصحية



رقم عنوان المشروعم
الصفحة

32كفاءة الحياة لدى الطالب الجامعين المصابين بضائقة مرض السكري25

عوامل النظام والعوامل البشرية التي ُتساهم في حدوث أخطاء في إعطاء األدوية في مشفيين حكوميين 26
بمحافظة وادي الدواسر: دراسة مسحية مقطعية

32

33نسبة اإلصابة، النمط العمرى والمظاهر اإلكلينيكية و المرضية لسرطان الثدى بمنطقة الخرج27

33تصميم جهاز جديد لتصوير الثدي بواسطة المعاوقة الكهربائية28

34انتشار االجسام المضادة الغير متوقعة فى بالزما المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم قبل عملية نقل الدم29

34تحضير جسيمات دقيقة من مثبطات الفوسفودايستريز وتقيم التاثير الجنسي لها حيويا في ذكور الجرذان30

35باركود في تعريف وتوثيق األنواع المختلفة من النباتات الطبية في منطقة الخرج استخدام تكنولوجيا دي ان اي31

النتائج الوظيفية لحقن البوتولينوم نيوروتوكسين- A والتحفيز الكهربائي المتبادل في الطرف العلوي من 32
األطفال المصابين بالشلل الدماغي

36

37التهاب الجيوب االنفية العرضي عند التصويرباألشعة المقطعية على الرأس لدى المواطن السعودي البالغ33

37إصابات الحروق في المملكة العربية السعودية: نسبة حدوثها، أماكنها، أسبابها، درجاتها و طرق عالجها34

تأثير التمارين الهوائية المتقطعة على القدرة الوظيفية ومؤشرات الحركة عند األطفال المصابين بالشلل 35
الدماغي

38

ضبط شروط وظروف إنتاج المركبات الكيميائية الحيوية في بعض النباتات العالجية باستخدام طريقة الفصل 36
الكروماتوغرافي على الرقاقة عالي الكفاءة

39

العالج بالليزر عالي الشدة: اآلثار العالجية على األلم واإلعاقة ونوعية الحياة في المرضى الذين يعانون من آالم 37
أسفل الظهر المزمنة غير المحددة

39

40دراسة لنشاط نباتات طبية من أصل سعودي كمضاد للربو عن طريق استخدام فئران التجارب38

التباين الموسمي في كمية المركبات الحيوية النشطة ألوراق الزيتون التي يتم جمعها في أشهر مختلفة في 39
شمال المملكة العربية السعودية

41

تأثير نيجيال ساتيفا والثيموكينين في التخفيف من الخلل الكلوي الناجم عن فلورويوسيل في فئران ويستار: 40
MAPK دور اإلجهاد التأكسدي ، موت الخاليا المبرمج ومسار

41

42التحليل العنقودي لسوك األمهات تجاه األغذية الوظيفية41

انتشار وعوامل الخطر الختالفات األدوية وقت الخروج من المستشفى لمرضى السكري البالغين: دراسة قائمة 42
على المالحظة

42

العوامل المرتبطة بنتائج العالج في أمراض القلب اإلقفارية - دراسة قائمة على المالحظة في المملكة العربية 43
السعودية

43



رقم عنوان المشروعم
الصفحة

تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات السعودية في ضوء متطلبات تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 1
2030 م - جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز نموذجًا

45

45أقوال المستشرقين في حجية السنة النبوية عرض ونقد2

45معوقات ممارسة إدارة الموارد البشرية في المدارس األهلية بمدينة الرياض3

فاعلية برنامج تدريبي قائم على النظرية المعرفية االجتماعية في تحسين الفاعلية الذاتية األكاديمية لدى الطالبات ذوات 4
46صعوبات التعلم

مقارنة لفعالية الروتين المشرك عند تطبيقه من قبل األقران والبالغين في اكتساب وتعميم المهارات اللغوية لألطفال 5
46ذوي اضطراب طيب التوحد

47المعرفة بأسماء القرآن وأوصافه وأثرها على االنتفاع به.6

47مكانة العمل من االيمان في بعض الدراسات المعاصرة دراسة نقدية7

فاعلية استخدام الفصول االفتراضية في برنامج التربية العملية على تنمية الكفايات التدريسية للطالبات المعلمات 8
48ومهارات توظيفها للتدريس الفعال في جامعة األمير سطام بن عبد العزيز

48تحليل الخطاب النقدي الستخدام الفعل االيديولوجي في خطاب الدفاع القانوني في قضية نيلسون مانديال9

49مراجعات في علم مقاصد الشريعة10

49اللسان في القرآن الكريم دراسة مصطلحية11

50أثر اختالف التوجيه اإلعرابي في الحديث النبوي12

50عادة اإلمام البخاري في صحيحه، المفهوم والداللة واألثر الحديثي13

بحث في العوامل المتبادلة للموظفين لساعات العمل المرنة )FWH( من أجل اإلنتاجية في منظمة سعودية متعددة 14
51الجنسيات

51العدول في ديوان الشاعر سلطان السبهان " تفاصيل أخرى في الماء "15

52تصور مقترح لتفعيل دور عضو هيئة التدريس في تمكين الطالب الجامعي من المهارات الناعمة16

52الوعي باالستدامة البيئي في المملكة العربية السعودية17

53الرسائل النصية: تحليل للخطاب عبر الوسيط الحاسوبي18

53دور القيادات المدرسية في تعزيز الشراكة المجتمعية بمدارس التعليم العام بمحافظة الخرج وسبل التطوير19

54مدخل لغوي حاسوبي للتحليل الموضعي للنصوص األدبية20

أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على أداء العاملين بإدارات الموارد البشرية في الجامعات السعودية )جامعة 21
األمير سطام بن عبد العزيز أنموذًجا(

54

55الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين التنمر الوظيفي والقلق المهني لدي معلمات الطفولة المبكرة22

استخدام أدوات التحوط في أطروحات اللغويات: دراسة مقارنة بين الكّتاب األصليين والكّتاب غير األصليين 23
للغة اإلنجليزية

55

56) َعُل ( وأحكامها في لغة العرب- دراسة نحوية تطبيقية في الشعر الحديث24

اَن: أحكاُمها وأنماُطها التركيبية دراسة نحوية تحليلية25 56َشتَّ

ملخصات البحوث اإلنسانية



رقم عنوان المشروعم
الصفحة

مستوى تمّكن القادة األكاديميين من مهارات إدارة الالملموسات ودوره في خلق الميزة 26
التنافسية للجامعات

57

57الصورة السعودية لمؤشرات دوال للسياقة الخطرة27

58العامية المصرية دراسة داللية رواية أرض زيكوال نموذجا28

58دراسة نقديه موضوعيه لرواية "قشره الجوزة" للكاتب أيان مكوين29

ة لِشْعر الَجواهري دراسة أسلوبية إحصائية30 59تجّلياُت الّلْيل في الِبْنية اإلْيقاعيَّ

أساليب التضليل من خالل تجميل الذات وتشويه اآلخر في رواية "مزرعة الحيوانات" لجورج 31
أورويل

59

60تشكيل الصورة الشعرية في شعر الهمشري32

60ورطة األمومة بين الواجب والحاجة: قراءة نسوية لـ "الطفل الخامس" لدوريس ليسينج33

61لغة اإلقناع في خطاب المحاكم34

دراسة تحليلية لمحتوى رسائل برنامج ماجستير اإلدارة والتخطيط التربوي بقسم العلوم 35
التربوية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز والمجازة من عام 1435- 1441 هـ

61

62التنوع الداللي لحروف االستقبال دراسة داللية نحوية في القرآن الكريم36

62دراسة العالقة بين التثقف والهوية العرقية الثقافية في المملكة العربية السعودية37

63تمايز الذات كمتغير وسيط بين إدارة الغضب والكمالية العصابية للمتفوقين دراسيا38

تقويم برامج الماجستير بكلية التربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز في ضوء نموذج 39
القرارات المتعددة

63

64القيم السائدة لدى معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية ودورها فى ادائهم التربوي40

االستخدام المناسب لإلنجليزية المنطوقة: دراسة استطالعيه للكفاءة العملية للمتعلمين 41
في الجامعات السعودية

64

65ترجمة الروايات الشعبية السعودية إلى اإلنجليزية42

أثر استخدام تكنولوجيا الترجمة بمساعدة الحاسوب على الترجمة و الدافعية لدى طالب 43
قسم اللغة االنجليزية

65



رقم عنوان المشروعم
الصفحة

66تعليل بعض المسكوت عنه في اإلمالء تعليالت لغوية وصرفية44

45
دراسة نقديه للوجه الجديد لالستعمار القديم في رواياتي جوش األرض العتيقة والعقل 

الحصيف
66

67إدارة الجودة في إطار الجامعة: وجهة نظر الطالب46

67األثر المكاني للتنمية المالية على التدهور البيئي لدى دول مجلس التعاون الخليجي47

48
تحليل لغوي اجتماعي لظاهرة االغتراب في رواية اسمي سلمي للكاتبة البريطانية فادية 

فقير
67

49
مدخل تنظيري قائم على ادعاء المصداقية لتناول التضفير الخطابي في خطاب االستقالة 

الخاص بتريزا ماي لعام 2019
68

68دمج األشخاص ذوي اإلعاقة50

69كشف االيديولوجيات الدينية فى خطاب مجلة "رومية" لما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية51

52
ضوابط عقود المعامالت المصرفية بين قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية )دراسة 

تطبيقية مقارنة(
69

70التنظيم الذاتي وعالقته بالذكاء االجتماعي لدى طالبات كلية التربية جامعة األمير سطام.53

54
تحليل لغوي مشترك للغة السبك وما حول اللغة في االوراق البحثية اللغوية للغويين 

االصليين و العرب: المصريين و السعوديين انموذجًا
70

55
دراسة دور تعلم اللغة بمساعدة الحاسوب في تحسين المهارات اللغوية في الكلية 

السعودية - دراسة تجريبية
71

71وضع الميل للمخاطرة والمرونة بين الشباب السعودي، في مقابل بعض الجنسيات األخرى56

57
دراسة تحليلية لمستويات التمكين الرقمي للمعلمين والمعلمات في ضوء رؤية المملكة 

العربية السعودية "2030" : الواقع، والمأمول.
72

58
القيمة التنبؤية للتفاؤل ومستوي الطموح في التدفق النفسي لدى اعضاء هيئة التدريس 

بجامعة االمير سطام بن عبدالعزيز ) دراسة مقارنة (
72

59
درجة رضا طلبة جامعة االمير سطام بن عبد العزيز تجاه الخدمات واالنشطة الطالبية المقدمة 

لهم
73

73الرد على منكري عذاب القبر ونعيمه فيما يستدلون به من المتشابهات60

73استخدام واتس اب كأداة لتعليم / تعلم اللغة بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز61

62
استخدام االنحدار اللوجستي لتحديد عوامل الخطر التي تؤدي لإلصابة بمرض السكري في 

محافظة حوطة بني تميم
74

74التحليل صرفي لدى متعلمي اللغة العربية: دراسة كمية63



رقم عنوان المشروعم
الصفحة

75ضوابط الخروج على األصل في التراكيب اللسانية : الجملة االسمية نموذجا64

75خصوصية التحكيم في المنازعات اإلدارية على ضوء النظام السعود65

التحقيق في محددات القيادة الريادية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في 66
التنمية االقتصادية المستدامة في المملكة العربية السعودية

76

76الظواهر الصوتية في لهجة السليل67

دراسة تجريبية بعنوان اثر استخدام الفصول المقلوبة في تنمية عادات العقل والتعلم 68
الذاتي لدى طالبات جامعة االمير سطام بن عبدالعزيز

77

تقييم أثر معايير االعتماد على ضمان الجودة وإدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي: 69
تصورات أعضاء هيئة التدريس

77

76الموضوعات من األحاديث المرفوعات البن الجوزي ) دراسة بالغية نقدية (70

76أحاديث مخرمة بن بكير عن أبيه في صحيح مسلم جمًعا وتخريجا ودراسة71

79تحليل الخطاب النقدي لكتابات الشتات: نموذج جديد72

حوكمة الشركات، إدارة اإليرادات وتبني معايير التقارير المالية الدولية في المملكة العربية 73
السعودية

79

دراسة المصاحف اإللكترونية في ضوء موضوعات علوم القرآن وقواعد التفسير دراسة 74
وصفية نقدية

80

تطوير بيئة تعلم شخصية قائمة على محفزات األلعاب الرقمية في تنمية مهارات 75
اإلنفوجرافيك التعليمي والتفكير البصري

81

81علم القراءات في كتب علوم القرآن76
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تصميــم وتخليق طالئع دوائية مبتكره لمركبات 
رقم الدعماالنثراسيكين المضادة للسرطان

Design and Synthesis of Novel Prodrugs of 
Anthracycline Anticancer Agents

2020/02/17343

إسم الباحث الرئيسي
مبارك عبدالرحمن مبارك العمري

Mubarak Abdulrahman Mubarak Alamri
عبيد افضل

Obaid Afzal
ياسين رياض

Yassine Riadi

الملخص:

األنثراســيكلين هي عائلــة من المضادات الحيوية للســرطان التي تعتبر 
من األدوية الفعالة لعالج أنواع متعددة من الســرطان مثل ســرطان الدم 
وهودجكيــن األورام اللمفاويــة والســاركوما وغيرهــا مــن األورام الصلبــة، 
لكن استخدام هذا النوع من األدوية مصحوب بظهور العديد من االعراض 
الجانبيــة علــى المريض.  من أبرز تلك االعراض هي الســمية العالية لهذه 
االدويــة علــى القلب والتي قد تؤدي الى فشــل القلــب و الوفاة. وحيث أن 
تصميــم طالئــع دوائية مبتكرة لألدوية يعتبر من االســتراتيجيات الفعالة 
لزيــادة فعاليــة االدوية و تقليــل اثارها الضارة، فإن هــذا البحث يهدف الى 
تصميــم وتخليــق طالئــع دوائية مبتكــرة ألدويــة األنثراســيكلين بالطرق 
الكيميائيــة لزيــادة فعاليتها في قتــل الخاليا الســرطانية و تقليل اثارها 

الضارة على القلب و خاليا الجسم السليمة بشكل عام .

Abstract 

Anthracycline antibiotics are one of the most commonly 
used anticancer agents to treat several types of cancers 
including leukemia, non- Hodgkin’s lymphoma, sarcoma 
and many other solid tumors. However, the clinical 
applications of these agents are hampered by their 
serious side effects, such as cardiotoxicity, which can 
lead to congestive heart failure and eventually death. 
Accordingly, generation of anthracycline prodrugs, 
which could be transformed into active molecules at 
the site of action with less toxicity to healthy tissues, is a 
valuable strategy to produce tumor-specific anticancer 
agents. Therefore, in this research we aimed to design 
and synthesis novel anthracycline prodrugs by applying 
chemical conjugation strategy.

دور المعالجيــن الفيزيائييــن فــي تعزيــز الصحــة 
بأمــراض  المصابيــن  لألشــخاص  والعافيــة 
العربيــة  المملكــة  فــي  والعظــام  العضــالت 

السعودية: دراسة نوعية

رقم الدعم

Physical Therapists’ Role in Health and Wellness 
Promotion for People With Musculoskeletal 
Conditions in Saudi Arabia: A Qualitative Study

2020/03/12073

إسم الباحث الرئيسي
أحمد سعد عبدالله الهويمل

Ahmad Saad Abdullah Alhowimel
مزيد العتيبي

Mazyad Alotaibi
فارس العضيبي
Faris Alodibi

الملخص:

ترتبــط األمــراض غيــر المعديــة والحــاالت المزمنــة ارتبــاط ًا وثيــق ًا بأنماط 
الحيــاة غيــر الصحيــة القابلــة للتعديــل يوصــي األدب الحالــي بــأن العــالج 
الطبيعي ينبغي أن يشمل فحص سلوكيات نمط الحياة وتعزيز الصحة 
والعافية ومع ذلك فإن هذه الممارسة وتقييم هذه السلوكيات من قبل 
المعالجيــن الفيزيائييــن في المملكــة العربية الســعودية غير مفهومة 

جيد ًا .
الهدف من هذه الدراســة هو استكشــاف تصورات اختبــارات المهارة في 
المملكــة العربيــة الســعودية حــول تعزيز الصحــة والعافيــة ودورها في 
تقييم وإدارة السلوكيات المتعلقة بأسلوب الحياة لدى األشخاص الذين 

يعانون من آالم وعجز عضلي هيكلي
ســيتم اســتخدام هــذه الدراســة النوعية لمقابالت الشــخصية فــي إطار 
عمــل بنائــي ســيتم تســجيل المقابــالت ومحاضرهــا الحرفيــة وتحليلهــا 

باستخدام نهج التحليل المواضيعي.

Abstract 

Background Non-communicable diseases and chronic 
conditions are strongly associated with modifiable 
unhealthy lifestyles. Current literature recommends 
that physical therapy should include the screening 
of lifestyle behaviours and promotion of health and 
wellness. However, this practice and the assessment of 
these behaviours by physical therapists (PTs) in Saudi 
Arabia is poorly understood.
Objectives The aim of this study is to explore perceptions 
of PTs in Saudi Arabia about health
and wellness promotion and their role in assessing and 
managing lifestyle-related behaviours
in people with musculoskeletal pain and disabilities.
Method This qualitative study will be used one-to one-
interviews of PTs within a constructivist
framework. Interviews will be recorded, transcribed 
verbatim and analysed using a thematic
analysis approach.
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معتقدات تفادي األنشــطة بســبب الخوف من 
األلــم و واإلعاقــة لــدى المرضــى الســعوديين 

الذين يعانون من آالم أسفل الظهر المزمنة
رقم الدعم

Fear-Avoidance Beliefs Increase Perceptions of 
Pain and
Disability in Saudi Arabian Patients With Chronic 
Low Back Pain

2020/03/14238

إسم الباحث الرئيسي
مزيد عبدالله مزيد العتيبي

Mazyad Abdullah Mazyad Alotaibi
أحمد الهويمل

Ahmad Alhowimel
فارس العضيبي
Faris Alodibi

الملخص:

الخلفيــة:  تم اكتشــاف وجود صلة بين معتقــدات تجنب الخوف واحتمال 
أن يتطــور ألــم أســفل الظهــر تحت الحاد إلــى مرحلة المزمنــة في حين ال 
يبــدو أن هــذه العوامل تؤثــر على األلم المزمن. وبالتالــي ، من الواضح أن 
هنــاك فجــوة فــي المعرفة في هــذا المجال ، وينبغي إجــراء البحوث على 
ســكان المملكــة العربيــة الســعودية ، الكتشــاف مــدى تأثيــر معتقــدات 
تجنب الخوف على اإلعاقة واأللم لدى األفراد الذين يعانون من آالم أســفل 
الظهر في الوقت الحالي ال توجد دراســات متاحة حول هذا الموضوع في 

سكان المملكة العربية السعودية .
الهــدف: تقييــم العالقة بين معتقــدات تجنب الخوف واأللــم واإلعاقة لدى 
الســعوديين الذيــن يعانــون من آالم أســفل الظهر المزمنــة ، وتحليل ما 
إذا كان من الممكن إنشــاء اختالفات بين المجموعات الفرعية ، بناء على 

المدة التي يتطور فيها ألم أسفل الظهر.
الطــرق: دراســة مقطعية في المملكة العربية الســعودية ، على أســاس 
األفــراد الذيــن يعانــون من آالم أســفل الظهــر المزمنة في الفئــة العمرية 

. 65-18
ســوف تشــمل بيانــات الدراســة المعلومــات االجتماعيــة والديموغرافيــة 
والتاريــخ الطبــي والمــدة التــي عانــى منها األفــراد من آالم أســفل الظهر 

واأللم والعجز ومعتقدات تجنب الخوف.

Abstract 

Background: A link has been discovered between fear-
avoidance beliefs and the likelihood that subacute 
low back pain will progress to the stage of chronicity, 
whereas these factors do not appear to influence chronic 
pain. Thus, it is clear that there is a gap in knowledge 
in the field and research should be undertaken on the 
Saudi Arabian population, to discover the degree to 
which fear -avoidance beliefs impact on disability and 
pain in individuals who are suffering from low back 
pain. At present there are no available studies on the 
subject in the Saudi Arabia population.
Objective: to assess the relationship between fear-
avoidance beliefs and pain and disability in Saudi 
Arabians who suffer from chronic low back pain, and 
to analyse whether differences can be established 

between subgroups, based on how long the low back 
pain has been developing.
Methods: a cross-sectional study in Saudi Arabia, 
based on individuals with chronic low back pain in the 
18-65 age group. The study data will include socio-
demographic information, medical history, how long 
the individuals have had low back pain, pain, disability 
and fearavoidance beliefs.

االرتبــاط بيــن ســمك العظــم الســنخي و أبعاد 
التــاج و الجــذر وفي األضــراس األولــى والثانية 

الفك السفلي دراسة تحليلة ثالثية االبعاد
رقم الدعم

Association Between and Alveolar Bone Thickness 
Relative to Crown-Root Dimensions and in the 
Mandibular First and Second Molars: CBCT Based 
Study

2020/03/14304

إسم الباحث الرئيسي
ناصر راقع راشد القحطانى

Nasser Raqe Rashed ALqhtani
عبدالرحمن المالكي

Abdulrahman K. Almalki
احمد العنزي

Ahmed Alenazi
حمد عبدالله الخريف

Hamad Abdullah Alkhuraif

الملخص:

العمليــة الســنخية هــي جزء من عظم الفك يرتكز علــى عظم الجمجمة 
القاعديــة ويختلــف ســمكه. يتــم تضمين األســنان في العظم الســنخي 
ولهــا اختالفــات فــي التشــكل تشــمل طــول وعــرض وشــكل التيجــان 
والجــذور. أطول ســن بيــن األســنان الخلفية للفك الســفلي هو الضاحك 
األول بينمــا األقصــر هــو الضــرس الثانــي. عــالوة علــى ذلــك ، مــن البعــد 
األنســي المتوســط ، يعتبــر الضاحــك األول والثانــي أضيــق ؛ حيث يكون 
الضــرس األول هــو األوســع. بينمــا يظهــر القطــر الشــدق اللســاني أن 
الضاحــك األول هو األضيق وأول ضرس هو األوســع. مــع األخذ في االعتبار 
هذه القياســات ، فإن التحقيق في أي عالقة مع ســمك العظم الســنخي 
هو الغرض من الدراســة. CBCT هي تقنية حديثة تســمح بالتقاط صورة 
ثالثيــة األبعــاد ودقيقــة. باإلضافة إلى ذلك ، تم تأســيس CBCT كرســوم 
تصويريــة للعظــام الســنخية لتكــون طريقــة موثوقــة ودقيقــة. )2( تــم 
إجــراء العديــد من الدراســات للتحقق مــن العظم الســنخي فيما يتعلق 
بالهيــاكل المختلفــة بما في ذلك العظم الســنخي فيما يتعلق بالنمط 
الحيوي اللثوي، الوجه نوع وميل األســنان الشــدق. حاولت هذه الدراسات 
إنشــاء عالقــة معينــة مــع ســمك العظــم الســنخي. لذلــك ، فــإن معرفة 
متوسط سمك العظم السنخي مفيد في العديد من اإلجراءات بما في 
ذلــك اســتئصال القمة وحركة األســنان وتقويم األســنان وزراعة األســنان. 

ومن ثم تقييم األسنان.
قد تمتلك القياســات المتعلقة بســمك العظم الســنخي معلمة مهمة. 
ومــع ذلــك ، ال توجــد دراســة تقيــم العالقة بيــن العظم الســنخي وأبعاد 
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السن حسب علم المؤلف.
الهــدف: الهــدف مــن الدراســة هــو التحقق مــن أي عالقة بين عــرض التاج 

وارتفاع الجذر وسماكة العظم السنخي في الضرس السفلي الخلفي.

Abstract 

The alveolar process is part of the jaw bone resting on 
skull basal bone and its varies in its thickness. Teeth are 
embedded into the alveolar bone have differences in 
the morphology involving the length, width and form 
of the crowns and roots. The longest tooth among 
the mandibular posterior teeth are the first premolar 
whereas the shortest tooth is the second molar (1). 
Furthermore, from the mesiodistal dimension the 1st 
and 2nd premolar considered the narrower ;wherase 
the first molar is the widest (1). While the buccolingual 
diameter shows the 1st premolar is the narrowest and 
first molar is the widest(1). Taking into consideration 
these measurements, investigation for any relationship 
with the alveolar bone thickness is purpose of the 
study. CBCT is a recent technology that allow for 3D 
and accurate image. In addition, CBCT as imaging 
toll for alveolar bone was founded to be reliable and 
precise method.(2) Many studies has been conducted 
to investigate the alveolar bone in relation to various 
structures including alveolar bone in relation to gingival 
biotype(3), facial type(4) and buccolingual tooth 
inclination (5). These studies attempted to establish 
a certain correlation with alveolar bone thickness. 
Therefore, knowing the average alveolar bone thickness 
is beneficial in many procedure including apicectomy, 
Orthodontic tooth movement and implntology. Hence, 
evaluating tooth
measurements in relation to alveolar bone thickness 
may possess a significant parameter. Nevertheless, up 
to the author’s knowledge there is no study evaluating 
the relationship between the alveolar bone and tooth 
dimensions.
Aim: the aim of the study is to investigate any 
relationship between crown width-root height and the 
alveolar bone thickness in the lower posterior molar 
teeth.

تحســين الخواص الوظيفية للصياغات الدوائية 
ذات الخصائــص الضعيفــة لمســاحيق المــواد 
الفعالة المنتجة لألقراص الصيدالنية باستخدام 
تقنيــة التغليــف الجــاف للجســيمات لتســهيل 

صناعة األقراص بتقنية الضغط المباشر

رقم الدعم

Enhancing the Functional Properties of Poorly 
Cohesive Compactable Powder Using Particle 
Dry Coating Technique for Facilitating Direct 
Compression Tableting

2020/03/16512

إسم الباحث الرئيسي
محمد فهد منيخر الدوسري

Mohammed Fahad Munaykhir Aldawsari
احمد الصقر

Ahmed Alsaqr
محمد فايد

Mohamed Fayed

الملخص:

َتعتبر المستحضرات الصيدالنية الصلبة كاألقراص والكبسوالت من أكثر 
المســتحضرات الصيدالنية الفموية شيوعا من حيث االستخدام من قبل 
المرضــى والممارســيين الصحيين وذلك لســهولة تصنيعهــا وانخفاض 
تكلفــة الصناعــة مما يعــود بالنفع للمرضى والمؤسســات الصحية داخل 
المملكــة. تتكــون األقــراص الصيدالنيــة مــن خليــط مــن المــادة الفعالــة 
ومجموعــه من المكونــات والمواد الصيدالنية )الصوائــغ الصيدالنية( ذات 
الخصائــص الوظيفيــة الهامــة في صناعة األقــراص الصيدالنيــة. الصوائغ 
الصيدالنية ذات القدرة الجيدة على التدفق، والكثافة الظاهرية وخصائص 
الضغط تعد صفات أساســية ومطلوبة لالســتخدام فــي تصنيع األقراص 
ألنهــا تلعــب أدواًرا مهمة في تطوير ومعالجة المســتحضرات الصيدالنية 
الصلبة. الهدف من المقترح البحثي هو تقييم تأثير جسيمات السيليكا 
للصوائــغ  الوظيفيــة  الخــواص  تحســن  علــى  الحجــم  دقيقــة  الغرويــة 
الصيدالنية ســيئة االنضغاط والتدفق باســتخدام تقنية طالء الجسيمات 
الجافة. في هذا المقترح ســوف يســتخدم ميكرو كريستالين السيليلوز 
كنمــوذج لتطبيــق الدراســة الحاليــة حيــث أنــه مــن أهــم وأكثــر الصوائغ 
الصيدالنية اســتخدامّا في صناعة األقراص الصيدالنية. في هذه الدراســة 
ســوف يتم تقييم تأثير كميات مختلفة من مادة الســيليكا ووقت عملية 
الخلــط علــى الخواص الفيزيائيــة للصوائغ الصيدالنيــة. باإلضافة إلى ذلك 
ســوف يتــم فحــص قابليــة التدفــق، والكثافــة الظاهريــة، وقابلية ضغط 
الصياغــات المطليــة الجافــة ومقارنتهــا بالمســحوق غيــر المطلــي. حيث 
أنه ســوف يتم تنفيذ عملية التحســين باســتخدام الجودة من خالل نهج 

التصميم.

Abstract 

Oral pharmaceutical solid dosage forms such as tablets 
and capsules
are the most preferred oral drug delivery system for 
patients due to
their ease of manufacturing, efficient economically, 
simplicity and reliability for patients’ administration 
when compared to other pharmaceutical dosage 
forms. Excipients (inactive ingredients) are used in 
pharmaceutical industry for manufacturing of tablets. 
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They are essentially used for numerous functions 
such as lubricants, disintegrants, glidants as well as 
filler-binders. To manufacture a proper tablet dosage 
form, a good flowability and compaction properties of 
pharmaceutical excipients (power form) are required 
particularly in using a direct compression method. The 
main objective of the present work is to investigate 
the effect of colloidal silica nanoparticles to serve as a 
glidant on the functional properties of cohesive poorly 
compactable pharmaceutical powders using particle 
dry coating technique. Microcrystalline cellulose will 
be used as a model excipient, which will be dried 
coated with different concentrations of colloidal 
silica at different mixing time using 3D turbula mixer. 
Flowability, bulk density and compactability of dry 
coated powders will be investigated and compared to 
uncoated powder. Optimization process will be carried 
out using a quality by
design approach and desirability function to provide 
excipients with
desirable attributes for tableting using direct 
compression method.

رقم الدعمعالقة المشي مع السكري والتهابات المفاصل

Diabetes and Arthritis with Gait Speed2020/03/16550

إسم الباحث الرئيسي
عقيل محمد طنا العنزي

Aqeel Mohammed Tana Alenazi
بدر القحطاني

Bader Alqahtani
محمد الشهري

Mohammed Alshehri

الملخص:

ارتبــط انخفــاض ســرعة المشــي مــع التهــاب المفاصــل ومرض الســكري 
المصاحــب ومــرض  المفاصــل  التهــاب  قــد يســاهم  بشــكل منفصــل. 
الســكري في نتائج ســلبية ألن كالهما يمكن أن يرتبطا بســرعة بطيئة 
فــي المشــي وحركية محــدودة. ارتبطت صعوبة في المشــي مع حدوث 
مرض الســكري ومضاعفاته الخطيرة. ومع ذلك فإن تأثير مرض الســكري 
والتهــاب المفاصــل على ســرعة المشــي مجهولة. تهدف هذه الدراســة 
إلــى فحص ارتباط التهاب المفاصل والســكري بســرعة المشــي. ســيتم 
تضميــن المشــاركين مــن قاعــدة بيانــات تتــراوح أعمارهــم مــن 34 عــام 
ًا فأكثــر. ستشــمل مقاييــس النتائــج مــا يلــي: العمــر والجنــس ومؤشــر 
كتلة الجســم وأعراض االكتئاب وعدد الحاالت / األعراض المزمنة وســرعة 
المشي. سيتم قياس سرعة المشي باستخدام متوسط سرعة المشي 

الختباريــن المشــي لمــدة 50 قــدم. هــذا االختبــار يقيس ســرعة المشــي 
الطبيعيــة. ســيتم توجيــه المشــاركين للمشــي فــي الردهة إلــى مكان 
معيــن فــي الطرف اآلخر وااللتفاف. ســيتم الحصول على مرض الســكري 
والتهــاب المفاصــل عــن طريق المقاييــس الذاتية. ستســاعد نتائج هذه 
الدراسة المعالجين والعيادات في تحديد خطر اإلصابة بأمراض مصاحبة 
مثل الســكري والتهاب المفاصل على ســرعة المشــي. سيتم استخدام 
المفاصــل  التهــاب  ارتبــاط  لفحــص  المتعــدد  الخطــي  االنحــدار  تحليــل 
إنشــاء نموذجيــن. ســيتم ضبــط  المشــي. ســيتم  والســكري بســرعة 
النمــوذج 1 حســب العمــر والجنــس وســيعدل النمــوذج 2 حســب العمر 
والجنس ومؤشر كتلة الجسم وأعراض االكتئاب وعدد الحاالت / األعراض 

المزمنة. سيتم تعيين مستوى األهمية في 0.05 ألفا.
Abstract 

Decline in gait speed was associated with arthritis and 
diabetes separately. Coexisted arthritis and diabetes 
may contribute to adverse outcomes because both 
could be associated with slow
gait speed and limited mobility. Difficulty in walking was 
associated with incident diabetes and serious diabetes 
complications. However, the effect of coexistence of 
diabetes and arthritis on gait speed in unknown. The 
aim of this study will examine the association of arthritis 
and diabetes with gait speed. Participants from a 
databse aged > 34 years will be included. The outcome 
measures will include: age, gender, body mass index, 
depression symptoms, number of chronic conditions/
symptoms, and gait speed. Gait speed will be measured 
using the average gait speed of two 50-foot timed 
walk tests. This test measures normal gait speed. The 
participants will be instructed to walk in a hallway to a 
designated location at the other end and turn around. 
Diabetes and arthritis will be obtained by self-reported 
measures. The results of this study will help therapists 
and clinicains in identifying the risk of comorbidities 
such as diabetes and arthritis on gait speed. Multiple 
linear regression analysis will be used to examine the 
association of arthritis and diabetes with gait speed. 
Two models will be created. Model 1 will adjust for age 
and gender and model 2 will adjust for age, gender, 
body mass index, depression symptoms and number 
of chronic conditions/symptoms. All analyses will be 
performed using SPSS for Macintosh, version 25.0 
(SPSS Inc, Chicago, IL). Significance level will be set at 
0.05 alpha.



Abstract of Research Projects funded to Faculty Members 2020

19

applied to optimize the independent process variables 
in order to provide powder blend with desirable and 
proper content uniformity.

التعــرف علــى العوامــل المســببة للقلــق عنــد 
عــالج  عنــد  ووالديهــم  الســعوديين  األطفــال 

األسنان وقياس تلك العوامل
رقم الدعم

Measuring Anxiety and Stress Among Children 
and Their Parents Receiving Dental Treatment in 
the Kingdom of Saudi Arabia

2020/03/16907

إسم الباحث الرئيسي
عبدالفتاح سميح عبدالفتاح العظمة

Abdulfatah Samih Abdulfatah Alazmah

الملخص:

صحــة الفــم واالســنان من اهم مــا يحتاجه االطفال فــي صغرهم . يعاني 
اطباء اســنان االطفال كثيرا من محاولة ايصال العالج المناســب لالطفال 
حيث يحول الخوف والقلق الذي يصيب الطفل دون ذلك . رغم ان العديد 
مــن الدراســة تفحصا لســباب الخــوف والقلق عنــد االطفال اال انــه لم يتم 
عمــل دراســة علــى االطفــال الســعوديين مراعييــن اختــالف ثقافتهــم 
ونشــئتهم . تقــوم هــذه الدراســة علــى حصــر العوامــل التــي تزيــد من 
الخوف والقلق عند االطفال الســعوديين ومن ثم تحليل النتائج للخروج 

بتوصيات للتقليل من ذلك بحدف تقديم صحة فم واسنان جيدة.

Abstract 

dental care is an essential part of the quality of life for 
children. Pediatric dentists are always facing difficulties 
delivering oral care due to children fear and anxiety. 
several studies investigated factors contributes in fear 
and anxiety in children. however, none succeeded in 
identifying this studying Saudi cultural. in the study 
we are identifying factors and types of anxiety and 
fear children reported in their dental visit. interview 
and survived will be used with children and caregiver 
in Saudi Arabia main cities. resulted will be analyzed. 
recommendations will be given for dentist dealing with 
children to deliver better oral care eliminating anxiety.

تطبيق الجودة من خالل نهج التصميم لتحسين 
تجانــس خليط يحتوي على دواء بجرعات صغيرة 

باستخدام تقنية الطالء الجاف للحبيبات الدواء
رقم الدعم

Application of Quality by Design Approach for 
Improving the Powder Blend Uniformity of Low 
Dose Drug Using Dry Particle Coating Technique

2020/03/16799

إسم الباحث الرئيسي
عامر سعد عامر آل علي

Amer Alali
محمد حسن مصطفى فايد

Mohammed Hassan Fayed

الملخص:

تماثل المحتوى الدوائي للجرعات الدوائية الفموية مثل األقراص أمر حرج 
وحيــوي للغايــة خاصة فــي الجرعات الدوائيــة التي تحتوي علــى تركيزات 
منخفضة جدا من المادة الفعالة. على الجانب األخر فإن تحقيق هذا األمر 
يمثــل تحديــا كبيــرا خاصــة على نطــاق إنتاج كميــات كبيرة مــن األقراص 
بناء علية فإن الهدف من الدراسة الحالية هو تحسين المحتوى الدوائي 
للجرعــات الصلبــة التــي تحتوي على تركيــزات ضئيلة من المــادة الفعالة 
وذلك من خالل دراســة تأثير تركيز الدواء وكذا زمن الخلط على تجانس 
المحتــوى الدوائــي خالل عملية الخلط باســتخدام طريقة التغليف الجاف 
للحبيبــات الدواء بمادة الســليكا المحبة للماء. فى هذه الدراســة ســوف 
يســتخدم دواء كبريتــات البيوتيــرول والــذي يســتخدم فــي عــالج الربــو 
كنمــوذج حيــث انــه يوجــد في جرعــات دوائيــة قليلــة التركيــز ) 1مج و 4 
مــج لكل قرص(. ســوف يتــم خلط الدواء مــع المكونات األخــرى في جهاز 
الخلــط ثالثــي األبعــاد بعد ذلك ســوف يتــم تحليل محتــوى كل عينة من 
الدواء باستخدام جهاز التحليل الطيفى عند طول موجي 276 نانومتر. 
ســوف تســتخدم طريقة تحليــل التبايــن ANOVA(( فى إجــراء العمليات 

اإلحصائية.

Abstract 

Content uniformity is a crucial factor in the development 
of oral solid dosage form, particularly in low dose 
formulation. Achieving the proper content uniformity 
for low dose solid dosage forms is a great challenge 
especially at production scale. The aim of the current 
research is application of Quality by Design (QbD) 
approach in defining design space for improving the 
powder blend uniformity containing a low dose drug 
using dry particle coating technique. A 3^2 fall factorial 
design will be applied to investigate the effect of the 
amount of hydrophilic silica (X1), and mixing time 
(X2) as independent process variables on the content 
uniformity of powder blends. Albuterol sulfate will be 
used as a low dose model drug that will be dry coated 
with different concentration of hydrophilic silica, 
at various mixing time using 3D turbula mixer. The 
produced dry coated albuterol sulfate will be further 
mixing with microcrystalline cellulose. The produced 
powder blends will be analyzed for their content 
uniformity, density, and flow properties. Finally, 
numerical optimization and desirability function will be 
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عــن  الناتجــه  المرجعيــه  الجرعــات  اســتنتاج 
الفحوصــات الروتينيــه لالشــعه المقطعيــه في 

منطقة الرياض
رقم الدعم

Measuring Anxiety and Stress Among Children 
and Their Parents Receiving Dental Treatment in 
the Kingdom of Saudi Arabia

2020/03/16979

إسم الباحث الرئيسي
علي بحني محمد الهيلي

Ali Bahny Mohammed Alhailiy

الملخص:

تهدف الدراسة الى التعرف على مستوى التباين بين أقسام األشعة في 
المملكه من ناحية قراءات األشعه الناتجة عن تصوير الرأس؛الصدر؛البطن 
والحوض باالشعة المقطعية. اضافتا على تحديد المسببات المؤثرة في 
كميــة االشــعاع . ويتــم ذلــك عــن طريق البــدء في إنشــاء قــراءة موحدة 
لالشــعاع مصدرها جميع مراكز االشــعه في المملكه العربية الســعودية 
. أيضــا ســتقوم الدراســه بتزويــد أقســام االشــعه المقطعيــة المشــاركة 
فــي البحث بقراءات االشــعه لكي تقارن القــراءات الخاصة بهم مع القراءة 
العامة المســتخرجة من هذه الدراســة وبالتالي معرفة مســتوى االشعاع 

الناتج من الفحوصات الروتينيه باالشعة المقطعية لكل مستشفى .
هــذا البحــث ســوف يعتمــد علــى طريقــة البحــث الكمــي لجمــع البيانات 
وتحليلهــا مــن خالل اســتخدام طريقــة عمل االســتبيانات. ســيتم توزيع 
كتيــب اســتبانات على اقســام الاشــعة فــي منطقة الرياض ومــا حولها . 
كل كتيــب يحــوي علــى 50 اســتبانة وســيطلب من كل أخصائي أشــعه 
إكمــال االســتبانات بمعــدل اســتبانه لكل مريــض حيث تحوي االســتبانة 
علــى معلومــات المريــض كالطــول والــوزن والجنــس وكذلــك معلومات 
عن مقدار االشــعاع الذي تعرض له المريض . جميع المعلومات المطلوبه 
التتطلــب وجــود المريــض بتاتــا بل ان جميــع المعلومات يمكــن الوصول 
اليها عن طريق برنامج االرشــفة االلكترونية لصور االشــعة والمتوفر في 
كل مستشــفى وهلل الحمــد . المتوقــع مــن نتائــج البحث أن يتــم التعرف 
علــى أســباب األختــالف والتباين في كمية االشــعة الناتجــة وربطها بوزن 
وحجــم الكتلة لكل مريض اضافتــا الابتكار طريقه جديده في ربط كمية 
االشعة بحجم صدر المريض وباتالي تصميم استراتيجيه جديده لخفض 
كميــة االشــعاع مبنيه على حجم صدرالمريض على غــرار الطرق القديمة 
والتي تربط كمية االشعاع بوزن المريض. الهدف النهائي لهذا المشروع 
هو جمع األدلة المطلوبة إلنشاء قاعدة بيانات وكذلك انشاء مركز قياس 

وطني لفحوصات االشعه المقطعيه

Abstract 

 There has been a significant increase in the use of
 computed tomography (CT) since its inception in
 the early 1970s (1). Recent technologic advances
 have markedly enhanced the clinical applications
 of CT. Despite constant improvements to imaging
 technologies, the radiation dose to patients remains
 a concern when using this procedure. Diagnostic
 reference levels (DRLs) are used as a trigger to identify
 and alert individual facilities that are using high doses
 during CT. They also provide a standard comparison
 that allows CT centres to compare The quantities of
 their local CT doses with national DRLs (NDRLs) for
 most CT examinations (2). A literature review found

 noticeable variations in the sampling methodology
 used to identify patients and scanning protocols for
 setting DRLs worldwide (3). In addition, there are no
 published studies on either doses or technologies
 used for CT procedures in central region of Saudi
 Arabia (4). The purpose of this study was to assess CT
 dose levels in Saudi hospitals and establish DRLs for
 routine CT examinations in central region of Saudi
 Arabia. A structured booklet survey was designed for
 recording patient and scanning protocols during CT
 procedures. The data will be collected retrospectively
 from the participating hospitals in central region
 (Riyadh and surrounding cities). DRLs for CT of brain,
 chest, abdomen and pelvis were defined as the 75th
 and 25th of volumetric CT dose index (CTDIvol) and
 dose length product (DLP). The finding can provide a
 baseline for optimization of routine CT examinations in

.Saudi Arabia
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لنبتــة  والبيولوجيــة  الكيميائيــة  التقييمــات 
رقم الدعمهالوكسيل بيرسيكوم

Chemical and Biological Evaluations of Haloxylon 
Persicum Bunge

2020/03/17085

إسم الباحث الرئيسي
سفر مريع سفر القحطاني

Safar Moraya Safar Alqahtani
مبارك العمري

Mubarak Alamri
الحميدي العباس

Alhumaidi Alabbas

الملخص:

إلنتــاج مرشــحات جديــدة للعقاقيــر ذات فوائــد كبيــرة ، تعتبــر النباتــات 
لتكــون مصدرا محتمال كبيرا للبشــرية. هنــاك العديد من مناهج البحث 
للمركبــات النشــطة كيميائيــا / بيولوجيــا الجديــدة فــي النباتــات التــي 
تــم فحصهــا. تــم بذل جهــود عديدة الكتشــاف مكونات جديدة نشــطة 
كيميائيا / بيولوجيا من عدة فئات من المصادر مثل الحيوانات والكائنات 
الحية الدقيقة والتربة والنباتات. ويعد الطب الشــعبي أحد هذه الموارد 
، فــي حيــن أن الفحــص المنهجــي لهــا قــد يؤدي إلــى اكتشــاف مركبات 
فعالــة جديدة. وبالتالي ، فإن الهدف الرئيســي من هــذا االقتراح البحثي 
هو التحقيق في اكتشاف طبي جديد للنشاط الكيميائي / البيولوجي 
الواعــد مــن خــالل النباتات المتواجــدة في المملكــة العربية الســعودية. 
لذلــك ، ســتبحث هــذه الدراســة المقترحــة فــي هــذا البحــث المكونــات 
الكيميائية المختلفة )نوعي ًا وكمي ًا( واألنشــطة البيولوجية المحتملة 

لنبتة هالوكسيل بيرسيكوم من أجل اكتشاف عالجات طبيعية
جديدة لبعض األمراض.

Abstract 

To produce new drug candidates of great benefits, 
plants have been found to be a great potential source 
to mankind. There are many research approaches for 
new chemically/biologically active compounds in the 
investigated plants. Numerous efforts have been carried 
out to discover new chemically/biologically active 
ingredients from several classes of sources such as, 
animals, microorganisms, soil and plants. Folk medicine 
is one of such resources while systematic screening of 
them might be resulted in novel effective compounds 
discovery. Hence, the main aim of this proposal is to 
investigate a medicinal plant for promising chemical/
biological activity. Therefore, the proposed study in 
this research would investigate the different chemical 
components (qualitatively and quantitatively) and 
possible biological activities of Haloxylon persicum 
in order to discover new natural treatments for some 
diseases

مــن  يعانــون  الذيــن  للمرضــى  الحيــاة  نوعيــة 
رقم الدعماألمراض النفسية والجسدية

Health-Related Quality-of-Life for 
Psychotherapeutic Agents Among Patients 

Suffering from Mental Health Illnesses
2020/03/17208

إسم الباحث الرئيسي
عبدالله علي يزيد الفيفى

Abdullah Ali Yazed Alfaifi
عبدالله الثميري

Abdullah U Althemery

الملخص:

لدراســة نوعيــة حيــاة المرضــى الذيــن يســتخدمون فئــات مختلفــة مــن 
األدويــة النفســية أمــر ال بــد منــه الستكشــاف رأي المرضــى فــي األدويــة 
الديموغرافيــة  والبيانــات  االجتماعيــة  الخصائــص  إلــى دراســة  باإلضافــة 
لمســتخدمي العــالج النفســي. في هذه الدراســة ، ســوف يأخــذ باالعتبار 
جميــع الخصائص االجتماعيــة والديموغرافية والســريرية للمرضى الذين 
يعانون من االمراض النفســية. بعدها ســوف نقوم بتقييم جودة الصحة 
للمرضــى مــع االضــرار االجتماعية واالقتصاديــة المرتبطة بالمــرض. تعتبر 
هذه الدراسة استقصاء مقطعي يمثل جودة الصحة من قواعد البيانات 
االهليــة. دراســة نوعيــة حياة المرضى الذين يســتخدمون فئــات مختلفة 
مــن األدويــة النفســية أمر ال بد منه الستكشــاف رأي المرضــى في األدوية 
الديموغرافيــة  والبيانــات  االجتماعيــة  الخصائــص  إلــى دراســة  باإلضافــة 
لمســتخدمي العــالج النفســي. في هذه الدراســة ، ســوف تأخــذ باالعتبار 
جميــع الخصائص االجتماعيــة والديموغرافية والســريرية للمرضى الذين 
يعانون من االمراض النفســية. بعدها ســوف نقوم بتقييم جودة الصحة 
للمرضــى مــع االضــرار االجتماعية واالقتصاديــة المرتبطة بالمــرض. تعتبر 
هذه الدراسة استقصاء مقطعي يمثل جودة الصحة من قواعد البيانات 

االهلية.

Abstract 

Investigation of the quality of life of different types of 
psychotherapeutic agents is imperative to explored 
patients’ view on medications in addition to examine 
sociodemographic characteristics of psychotherapeutic 
users. The analysis of the health-related quality of 
life (HRQOL) of patients with psychotherapeutic 
medications will take into account the difference in 
sociodemographic and clinical characteristic. The study 
will then investigate HRQOL of different classes of 
psychotherapeutic. Data will be extracted and analyzed 
from Medical Expenditure Panel Survey (MEPS) using a 
cross-sectional design.
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األيض المؤكسد لألحماض الدهنية المتعددة 
رقم الدعمغير المشبعة االيثانوالمين

Oxidative Metabolism of N-3 And N-6 
Polyunsaturated Fatty Acids Ethanolamine

2020/03/17265

إسم الباحث الرئيسي
ناهد صائل فواز الحارثي

Nahed Sail Fawaz Alharthi
ستيف الكسندر

Steve Alexander
بونام تياجي

Poonam Tyagi

الملخص:

هي مشتقات األحماض الدهنية ، والتي لها عدد من األدوار الفسيولوجية 
والمرضية التي تتراوح بين تنظيم تناول Endocannabinoids الطعام 
مضــاد  كوســيط  العمــل  وكذلــك  الســرطانية  الخاليــا  تكاثــر  وتثبيــط 
لاللتهابــات. تشــير البيانات المتراكمة إلــى أن هذه الدهون معرضة أيض 
ًا لعمليــة األيــض المؤكســد بواســطة عــدد مــن األكســجينات الحمضية 
الدهنيــة. وتشــمل هــذه االنزيمــات الدرقية األكســدة الحلقيــة المعروفة 
بتورطها في إنتاج للربط endocannabinoids من حمض األراكيدونيك. 
مــادة  فــي  الموجــودة  هــذه  البروســتاغالندين  نظائــر  اقترحــت  وقــد 
 Woodward(. في دراستنا األخيرة ، حددنا أن DHEA ، وهو prostanoid
et al. ، بمســتقبالت جديــدة لتنظيم العديد مــن الوظائف البيولوجية ) 
2001 ومع ذلك .RAW في خاليا hiNOS( 246.7 يشــير بشــكل كبير إلى 

endocannabinoid 3-n ، االلتهابات )جينة مراسل مقرونة بمروج
 -AEA ، endocannabinoid n ، و DHEA علــى نشــاط المــروج  hiNOS
، فشــل اســتخدام مضادات انتقائية لســتة مســتقبالت مرشــح ل 6 في 
إظهــار أي انخفــاض كبيــر. لذلــك ، من الممكــن أن يكون التأثيــر المثبط 

لالندوكنابينويدات يعتمد على RAW في خاليا LPS 246.7 الذي أثارته
.)Meijerink et al( 2-COX. ،مسار 2015

Abstract 

Endocannabinoids are fatty acid derivatives, which 
have a number of physiological and pathological 
roles ranging from the regulation of food intake to 
the inhibition of cancer cell proliferation as well as 
acting as anti-inflammatory mediators. Accumulating 
data suggest that these lipids are also susceptible 
to oxidative metabolism by a number of fatty acid 
oxygenases. These include the cyclooxygenases 
known to be involved in prostanoid production from 
arachidonic acid. These prostaglandin analogues of 
endocannabinoids have been suggested to bind to 
novel receptors to regulate several biological functions 
(Woodward et al., 2001). In our last study, we identified 
that DHEA, an n-3 endocannabinoid, significantly 
inflammatory signalling (a reporter gene coupled to 
the hiNOS promoter) in RAW246.7 cells. However, the 
use of selective antagonists of six candidate receptors 
for AEA, an n-6 endocannabinoid, and DHEA on LPS-
evoked hiNOS promoter activity in RAW246.7 cells 

failed to show any significant reduction. Therefore, it is 
possible that the inhibitory effect of endocannabinoids 
was dependent on the COX-2 pathway (Meijerink et al., 
2015). n-3 endocannabinoid epoxides are also reported 
to have anti-inflammatory properties (McDougle et al., 
2017). These are produced by cytochrome P450-like 
epoxygenase expressed in human monocytes and 
macrophages (Bystrom et al., 2011). Moreover, the 
role of PPARs in mediating these effects of NAEs was 
also investigated in our last study. A selective PPAR 
antagonist reversed inhibition of IL-1 (proinflammatory 
marker) by PEA, but not AEA or EPEA, in human 
monocytes providing further evidence that anti-
inflammatory effects of the endocannabinoid-like PEA 
can be PPAR-mediated (Lo Verme et al., 2005). However, 
these results suggest the presence of another target to 
mediate AEA and EPEA effects in monocytes.
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التقدير الكمى ألدوية عالج نقص المناعة 
دوليوتقرافير , اباكافير و الميفودين سواء فى 

الصورة النقية او فى الصيغة الدوائية
رقم الدعم

Quantification of Drugs for the Treatment 
of Human Immunodeficiency Virus (HIV) 

Dolutegravir, Abacavir Andlamivudine Either in 
Pure or in their Dosage form

2020/03/17352

إسم الباحث الرئيسي
منال عبدالله مهدي العصيمي

Manal Abdullah Mahdi Alossaimi

الملخص:

علــى الرغــم مــن إكتشــاف وإســتخدام الكثير مــن مضادات الفيروســات 
لعالج مرض نقص المناعة اال أن معدالت االصابة و الشفاء من هذا المرض 
لــم تتحســن خالل العقــود األخيــرة. اال أن اإلجازة الحديثــة لتركيبة جديدة 
)أقــراص تريوميــك( التــى تحتــوى علــى ثالثــة مــن مضــادات الفيروســات 
)دوليوتقرافيــر . اباكافيــر و الميفوديــن( قــد أعطــى األمــل للمالييــن من 
مرضــى نقــص المناعة فى العالج و الشــفاء. اال أن دراســات تأكيد الجودة 
و التقدير الكمى المبســط و العالي الدقة لألدوية محل الدراســة لم يتم 
إجرائهــا إلــى االن ومــن ثم فان األهــداف الرئيســة لهذا المشــروع تتمثل 
فــي تقديم طــرق تحليل دقيقــة للتقدير الكمى المتزامــن لالدوية محل 

الدراسة سواء فى الصورة النقية او فى صورة المستحضر الدوائى.

Abstract 

A lot of antiviral agents have been discovered and 
used for treatment of human immunodeficiency virus 
(HIV), the overall incidence and curing rates have not 
significantly changed in the last few decades. The 
recent approval of an antiviral combination TriumeQ® 
tablets and/or Tivicay® tablets, which contains three 
antiviral drugs (Dolutegravir, Abacavir and Lamivudine) 
provides a chance for millions of HIV patients for 
treatment and cure. The quality control studies, and 
simple, sensitive quantification of this combination 
have not been done yet, so the aim of this project is 
to develop a simple and accurate analytical method for 
the simultaneous quantification of the studied drugs 
either in pure or in their dosage forms.

انتشار مرض أم الدم األبهرية البطنية في 
منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية: 
دراسة مقطعية باستخدام أجهزة الموجات 

فوق الصوتية المحمولة

رقم الدعم

Prevalence of Abdominal Aortic Aneurysm in 
Riyadh Region, Saudi Arabia; A Cross-Sectional 

Study Using Handheld US Devices
2020/01/11785

إسم الباحث الرئيسي
عبدالرحمن محمد ابراهيم الفريح

Abdulrahman Mohamad Ibrahim Alfuraih
محمد السعدي

Mohammed Alsaadi

الملخص:

أم الــدم األبهريــة البطنية عبارة عن مــرض صامت خطير ومهدد للحياة. 
يتميز بتوسع الشريان األورطي البطني الذي يبلغ قطره أكثر من 3 سم 
)أو 1.5 مرة أكبر من الشريان األورطي الطبيعي على مستوى الشرايين 
الكلوية(.هناك أدلة محدودة عن معدل انتشــار الوفيات بســبب أم الدم 
فــي دول الشــرق األوســط وفــي المملكــة العربيــة الســعودية على وجه 
التحديــد. مــع ذلك، أشــار تقريــر حديث إلــى أن المعدالت فــي البلدان غير 
األوروبيــة آخــذة فــي االرتفــاع ]1[. أفــادت دراســات حديثــة معدالت انتشــار 
بنســبة 5 ٪ ]2[. أحــدث تقريــر عــن انتشــار أم الــدم في المملكــة العربية 
الســعودية تــم فــي عــام 1996 فــي منطقــة جــدة ، والــذي قــدر معــدل 
انتشــارها بنســبة 7 ٪ في المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم 
]3[. أفادت األدلة الحديثة أن معدل اإلصابة بأم الدم كان أعلى في البلدان 
ذات الدخل المرتفع ]4[. هذا يؤكد على أهمية تقدير انتشار أم الدم في 
المملكــة العربية الســعودية. حيث يمكن أن تصل نســبة الوفاة الناتجة 
عــن التمــزق الفجائــي ألم الــدم إلــى 80٪، ممــا يؤكد علــى الــدور الحيوي 
لالكتشــاف والعــالج المبكر.التصويــر بالموجــات فــوق الصوتيــة هو األداة 
التشــخيصية األنســب لتشــخيص أم الــدم. حيــث أنه يوفــر تقييم دقيق 
للشريان األورطي البطني. تم في آخر السنوات طرح العديد من أجهزة 
الموجــات فــوق الصوتيــة المحمولــة ذات الميــزات المختلفة إلى الســوق. 
تتميز بتوفرها على الدوام للتشــخيص وســهولة االســتخدام والتنقل. 
تكلفتهــا الرخيصــة نســبيا يمكن أن تحدث ثورة في مجال الكشــف عن 
أم الدم. تعد الشــركات الطبية بأن أجهزتها تتميز بأداء وقدرات ممتازة. 
ولكــن هــذه الوعود لــم يتم اختبار معظمها للتأكــد من صحتها مقارنة 
باألنظمة المعتمدة حاليا ولم يتم تقييم تباينها بين المستخدمين ]5[. 
الهدف النهائي لهذا المشــروع هو جمع األدلة المطلوبة إلنشــاء برنامج 
وطني لفحص أم الدم األبهرية البطنية باستخدام أجهزة الموجات فوق 

الصوتية المحمولة.

Abstract 

Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a silent and 
potentially life-threatening disorder. It is characterised 
by the dilatation of the abdominal aorta measuring > 
3 cm in diameter or 1.5 times larger than the normal 
aorta at the level of the renal arteries.There is limited 
evidence on the trends in AAA prevalence and 
mortality rates in middle-eastern countries and Saudi 
Arabia specifically. However, a recent report suggested 
that the trends in non-European countries are rising [1]. 
A recent meta-analysis reported a pooled prevalence 
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of 5% [2]. The latest report of AAA prevalence in 
Saudi Arabia was done in 1996 in the Jeddah area, 
which estimated the prevalence to be higher at 7% 
in patients with hypertension [3]. Recent evidence 
reported that the incidence of AAA was higher in 
high-income countries [4]. This highlights the merit 
of estimating AAA incidence and prevalence in Saudi 
Arabia. Death as a result of ruptured AAA can be as 
high as 80%, which emphasises the vital role of early 
detection and treatment. Ultrasonography is the gold-
standard screening tool for AAA. It provides accurate 
and real-time assessment of the abdominal aorta. 
Handheld ultrasound devices with different features 
have been introduced lately to the market. They can 
offer convenience and ease of use. Their relatively 
cheap cost could potentially revolutionise the field 
of AAA screening. Each vendor promises excellent 
performance and capabilities. However, most of them 
have not been tested for validity compared to high-end 
systems nor have been evaluated for reproducibility 
between operators. The overarching aim of this project 
is to provide the evidence to a national AAA screening 
programme using handheld ultrasound devices.

تحليل األشعة المقطعية المخروطية واألشعة 
المقطعية الدقيقة لتشريح جذور وقنوات 

أسنان بشرية دائمة، لجزء من سكان المملكة 
العربية السعودية )محافظة الخرج(، وذلك 

باستخدام نظام تصنيف جديد

رقم الدعم

Cone Beam Computed and Micro-Computed 
Tomography Evaluation of the Root and Canal 
Morphology in Human Permanent Teeth of A 

Saudi Arabian Subpopulation (Alkharj) Using A 
New Classification System.

2020/03/11829

إسم الباحث الرئيسي
محمد مصطفى عبدالغفار

Mohammed Mustafa AbdulGaffar
عبدالعزيز عبدالواحد

Abdulaziz Abdulwahed
هادي محمد العمري

Hadi Mohammed Alamri
هاني محمد احمد )مستشار(

Hany Mohamed Aly Ahmed
دارشان ديفاكار ) مستشار (

Darshan Devang Divakar 

الملخص:

إن معرفــة التنــوع فــي تشــريح الجــذور والقنــوات داخــل األســنان يعتبــر 
متطلبــً مهمــً فــي نجــاح عــالج الجذور وأعصــاب األســنان.  وإن مــن أكثر 

تصنيفــات تشــريح الجــذور والقنوات شــيوعا هو التصنيــف المقترح من 
قبــل Vertucci فــي عــام 1984. وبالرغــم من ذلك، تم التعــرف على عدة 
 ,2017 .Ahmed et al( .نواقص في التصنيف عن طريق دارسات حديثة
Saber et al. 2019(، فــي عــام 2017 تــم اقتــراح تصنيف جديد لتشــريح 
الجــذور والقنــوات، وهــذا التصنيف يقــدم معلومات مفصلــة عن تدوين 
)ترقيــم األســنان( وعــدد الجذور وشــكل القنوات الموجودة داخل الســن 

.)2017 .Ahmed et al(
إن األشــعة المقطعية المخروطية تقدم صورة ثالثية األبعاد وهي تعتبر 
 .Patel et al( أداة مفيــدة جدا في تحديد تشــريح الجذور والقنــوات بدقة
2015(. وعــالوة علــى ذلك، إن وجود أدوات أخرى مثل األشــعة المقطعية 
الدقيقة، والتي تقدم صورة دقيقة جدا وبأبعاد ثالثية عن تشريح الجذور 

.)2016 .Versiani et al( والقنوات
تــم إجــراء دراســات علــى عــدة ســكان مــن مجتمعــات مختلفــة، ولكــن 
الدراســات المعنيــة بســكان ومجتمعــات المملكــة العربيــة الســعودية 
تعتبر نادرة. ولذلك، فإن هذه الدراســات المقترحة تهدف إلى اســتخدام 
التصنيــف الجديــد فــي تشــريح جــذور وقنــوات األســنان البشــرية لــدى 
مجتمع جزئي في المملكة العربية الســعودية، وذلك باستخدام األشعة 

المقطعية المخروطية واألشعة المقطعية الدقيقة.
أهداف الدراسة )البحوث/المقاالت العلمية المتوقعة للنشر(:

١- معاينــة تشــريح الجــذور والقنــوات العصبيــة لــدى جــزء مــن مجتمــع 
وذلــك  واألعمــار،  الجنســين  وبمختلــف  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

باستخدام األشعة المقطعية المخروطية.
 Vertucci 1984, Ahmed et( المقترحيــن مــن  ٢- مقارنــة التصنيفيــن 
al. 2017( فــي تصنيــف تشــريح الجذور والقنــوات العصبية لدى جزء من 

مجتمع سعودي باستخدام األشعة المقطعية المخروطية
 C )C-shaped ٣- معرفــة نســبة القنــوات ذات شــكل الحــرف الالتينــي
canals( فــي األضــراس )الرحــى( الســفلية لدى جزء من مجتمع ســعودي 

باستخدام األشعة المخروطية المقطعية.
األشــعة  باســتخدام  الســفلية  للضواحــك  الجــذور  أخاديــد  معاينــة   -٤

المقطعية الدقيقة.
٥- اإلعتمــاد علــى التصنيف الجديد في معاينة تشــريح القنوات الثانوية 
داخــل الجــذور فــي جــزء من مجتمــع ســعودي، وذلك باســتخدام أشــعة 

مقطعية دقيقة.
المنهجية البحثية:

العينة: البيانات المكتسبة من األشعة المقطعية المخروطية والمأخوذة 
ألســباب غير متعلقة بالدراسة على مرضى سعوديين وسعوديات ممن 
ارتــادوا عيــادات كليــة طــب األســنان جامعة األمير ســطام بــن عبدالعزيز 

بالخرج. وتلك البيانات ستتم ادراجها في الدراسة.
الموافقــة األخالقيــة: ســيقومون الباحثــون برفــع طلب إجــراء أبحاث على 

معلومات/عينات آدمية لدى لجنة األخالق البحثية للكلية/الجامعة.
العينات المدرجة: جميع األسنان الدائمة ذات قمم جذور مغلقة

العينات المســتبعدة: جميع األســنان/جذور ذات اعتالل خلقي أو مرضي 
وجذور تمت عالجها مسبقا وصور أشعة مقطعية مخروطية غير واضحة 

وال يمكن اعتماد التشريح السني منها.
 Carestream األشــعة المقطعيــة المخروطيــة: الجهــاز المســتخدم هــو
3D – 9300 مــن شــركة كوداكمعاينــة الصــور المكتســبة مــن الجهــاز 

لمعرفة:
 Vertucci et١- تشريح الجذور والقنوات العصبية باستخدام التصنيفين

.) )al. 1984, Ahmed et al. 2017
٢- تشــريح الجــذور والقنــوات العصبيــة لفئــات عمرية مختلفــة )10-20, 

years 50> ,40-50 ,30-40 ,20-30(  ولمختلف الجنسين.
٣- نســبة القنــوات العصبيــة ذات شــكل الحرف -C باســتخدام تصنيف 

.Fan et al. 2007
 

 SkyScan1172,( األشــعة المقطعيــة الدقيقــة: الجهــاز المســتخدم هــو
.)Bruker micro CT, Brussels, Belgium

أهداف استخدام الجهاز:
١- معاينة األخاديد على جذور أسنان الضواحك السفلية.
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٢- معاينة القنوات الثانوية في األسنان العلوية والسفلية الدائمة.
النتائج المتوقعة/ أهمية البحث: 

أهمية هذه الدراسات تنبع من منطلق رؤية المملكة العربية السعودية 
لعــام 2030 فــي تقديم بحوث تســاعد الطلبة واألطبــاء والباحثين على 
معرفــة تشــريح الجــذور واألخاديــد وشــكل القنــوات الرئيســية والثانوية 
لمراجعــي العيــادات الجامعيــة والمستشــفيات الحكوميــة والخاصة في 
المملكة. وهذه تســاعد على اكتســاب معلومات ضرورية ومهمة لنجاح 

حاالت عالج جذور وأعصاب األسنان.

Abstract 

Thorough understanding of root and canal anatomical 
variations is a prerequisite for successful root canal 
treatment. The classification system proposed by 
(Vertucci et al. 1984) has been the most commonly used 
for categorizing many root canal configurations; however, 
several deficiencies have been identified as demonstrated 
in recent studies (Ahmed et al. 2017, Saber et al. 2019). In 
2017, a new coding system for classifying root and canal 
morphology was proposed, which provides detailed 
information on tooth notation, number of roots and 
root canal configuration (Ahmed et al. 2017). Cone beam 
computed tomography (CBCT) allows a 3-deminsional 
evaluation of the teeth, which has been found to be useful 
and accurate in assessing root and canal morphology 
(Patel et al. 2015). Micro-computed tomography (micro-
CT) is a high resolution 3D device used to study the fine 
details in root canal morphology (Versiani et al. 2016). 
Studies have been performed on a number of population 
groups, nevertheless, up to date, the information on root 
canal morphology on a Saudi Arabian subpopulation 
using CBCT and micro-CT are scarce. This group of 
research studies aims to investigate the root and canal 
morphology of human permanent teeth in a Saudi 
Arabian subpopulation (Al Kharj) using CBCT and micro-
CT with the aid of a new system for classifying the root 
and canal morphology.
Research Objectives (expected 4-5 scientific papers / 
articles):
1. To evaluate the number of roots and canal 
morphology in human permanent teeth in a Saudi 
Arabian subpopulation among different gender and age 
groups using CBCT.
2. To compare between two systems for classifying 
root and canal morphology (Vertucci 1984, Ahmed et al. 
2017) for characterizing the root and canal morphology in 
Saudi Arabian subpopulation using CBCT.
3. To evaluate the prevalence and morphology of 
the C-shaped root canals in mandibular molar teeth in a 
Saudi Arabian subpopulation using micro-CT / CBCT.
4. To evaluate the morphology of radicular 
grooves in mandibular premolar teeth in a Saudi Arabian 
subpopulation using micro-CT.
5. To assess the accessory canal morphologies of 
the permanent teeth using a new system of classification 
in a Saudi Arabian subpopulation using micro-CT.
Research Methodology:
Study population: Data already obtained using the CBCT 

due to reasons not related to this study performed on 
Saudi Arabian patients attending the Prince Sattam Bin 
Abdulaziz University will be included in this study. The 
micro-CT analysis will be performed on extracted teeth 
taken from dental clinics.
- Ethical approval: Investigators will apply for ethical 
approval from the ethics committee of the college / 
university.
- Inclusion Criteria: Permanent teeth with closed apices.
- Exclusion criteria: Teeth with physiological and/or 
pathological defects, root canal treated teeth, poor quality 
CBCT images in which the canal morphology cannot be 
identified.
- Cone beam computed tomography (CBCT):
Cone beam computed tomography - KODAK Carestream 
9300 – 3D.
CBCT images will be retrieved and the following objectives 
will be examined:
1. The root and canal morphology using the 
new system for classifying root and canal morphology 
(Vertucci et al. 1984, Ahmed et al. 2017).
2. The root and canal morphological features at 
different age groups (10-20, 20-30, 30-40, 40-50, >50 
years) and gender.
3. The prevalence of C-Shaped canals (as described 
by Fan et al. 2007).
- Micro-CT:
Scanning will be performed using micro-CT machine 
(SkyScan1172, Bruker micro-CT, Brussels, Belgium).
Micro-CT will be used for the following objectives:
1. To study the radicular grooves morphology in 
mandibular premolars.
2. To study the accessory canals morphology in 
maxillary and mandibular permanent teeth
Research Significance / value to the kingdom and the 
community:
Keeping in mind Saudi Arabia’s 2030 vision, these group 
of research studies will help the students, clinicians and 
researchers to have adequate information on the root and 
canal morphology (including root canal configurations, 
radicular grooves, and accessory canals) of patients 
attending the university clinics, public and private 
hospitals in Saudi Arabia. This will equip the dental 
practitioners to acquire sufficient knowledge necessary to 
practice root canal treatment procedures efficiently with 
high success rates.
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المعرفة المهنية للعاملين في الرعاية الصحية 
، واإلدراك والموقف تجاه األلم العضلي 

الهيكلي والخلل الوظيفي
رقم الدعم

Healthcare Professional Knowledge, Perception 
and Attitude Toward Musculoskeletal Pain and 

Dysfunction: A Cross- Sectional
2020/01/13195

إسم الباحث الرئيسي
أحمد سعد عبدالله الهويمل

Ahmad Saad Abdullah Alhowimel
مزيد العتيبي

Mazyad Alotaibi
فارس العضيبي
Faris Alodibi

جولي فريتز
Julie Fritz

الملخص:

يمكــن لمعتقــدات مقدمــي الرعاية الصحيــة التأثير علــى المرضى بعدد 
من الطرق. كيف يمكن مقدمي الرعاية الصحية مقدمي الرعاية الصحية  
استكشــاف معتقــدات المرضــى ، فــإن الطريقــة التــي يتــم بهــا توصيل 
المعلومــات للمرضــى يمكن أن تؤثر على خيــار العالج. على الرغم من أن 
مقدمي الرعاية الصحية الذي يعمل مع الحاالت العضلية الهيكلية يمكنه 
تحديد العوامل النفســية واالجتماعية المرتبطة بإدارة مثل هذه الحاالت 
فإن هذا الدليل النظري لم غّير الممارسة السريرية التي يستخدم فيها 
مقدمــي الرعايــة الصحيــة   القواعــد التشــريحية المرضيــة فــي تقييمها 
وإدارتهــا تــم ربــط معتقدات واتجاهات مقدمي الرعايــة الصحية   ببعض 
ســمات ســلوكهم الســريري.. نتيجــة لعــدم تنفيــذ الممارســة النفســية 
واالجتماعيــة ، ال يمكــن تقييــم معتقــدات المرضــى ومواقفهم وقد يتم 
االعتــراف بالمعتقــدات غيــر القــادرة على التكيــف وتعزيزها. علــى الرغم 
مــن أن االرتبــاط بيــن معتقــدات ومواقفها وميزات ســلوكهم الســريري 
معــروف جيــًدا، إال أن قلــة قليلــة منهــم معروفــة بمــدى إمكانيــة تغييــر 
مواقــف ومعتقــدات HCPs. علــى الرغــم مــن وجــود أدلــة علــى التدخالت 
التربويــة االجتماعيــة - الحيويــة فــي تغييــر معتقدات ومواقــف مقدمي 
الرعاية الصحية  لم يتضح التغيير طويل المدى في سلوكهم السريري 
يعــد مقياس اســتحالة األلم وحجم )PABS( األكثر اســتخداًما على نطاق 
واســع مــن التدابير المتاحة. ومع ذلك ، فــي مراجعة منهجية أكثر حداثة 
 PABS خلص إلى أنه على الرغم من أن نتائج الخصائص الســيكومترية ،
كانــت واعــدة ، فإن PABS ال يزال كثيًرا في مرحلة التطوير. تأثير المواقف 
والمعتقدات مقدمي الرعاية الصحية   على االلتزام بالمبادئ التوجيهية 
السريرية إلدارة آالم أسفل الظهر هو واضح ، مقدمي الرعاية الصحية  مع 
التركيــز علــى اإلدارة الطبيــة الحيوية ومعتقدات تجنــب الخوف عالية من 
المرجــح أن تظهر ضعف االلتزام.. اعتبارات أخرى المرتبطة ضعف االلتزام 
المبــادئ التوجيهيــة آلالم أســفل الظهر المزمنة ما يلــي: نقص المعرفة 
؛ عــدم وجــود توافــق بين النهــج الطبي الحيــوي والمبــادئ التوجيهية ؛ 
واعتقــاد أخصائــي الرعايــة الصحية بأنهم غير مدربيــن تدريبً جيدًا على 
تبنــي مقاربة نفســية اجتماعيه تؤثر مواقــف ومعتقدات مقدمي الرعاية 
الصحيــة   علــى مواقــف المرضــى ومعتقداتهــم والنتائــج الصحيــة، مــن 
المقــرر أن يبحــث المشــروع تأثيــر المعتقــدات وموقــف مقدمــي الرعايــة 
الصحيــة   في الســعودية عــن األلم العضلي الهيكلــي وكيف يمكن أن 

يؤثر على التشخيص العالج.

Abstract 

Healthcare providers (HCP) beliefs and attitudes can 
influence patients in number of ways. How HCP explore 
patients beliefs, the way information is delivered to 
the patients was could imapct the  treatment choice.
Although HCP working with musculoskeletal conditions 
can identify psychosocial factors associated with the 
management of such conditions (Sanders et al 2013), 
this theoretical evidence has not changed the clinical 
practice in which HCP use pathoanatomical bases 
in their assessment and management (Oostendorp 
et al. 2015; Roussel et al. 2015). HCPs’ beliefs and 
attitudes have been linked with some features of their 
clinical behaviour (Darlow et al 2012). As a result of 
not implementing biopsychosocial practice, patients’ 
beliefs and attitudes could not be evaluated and 
maladaptive beliefs may at best go recognised and 
reinforced (Pincus 2013, Darlow et al 2016). Although 
the association between HCPs’ beliefs and attitudes 
and these features of their clinical behaviour is well-
known, quite few is known about the extent to which 
HCPs’ attitudes and beliefs can be changed. While 
there is evidence for the biopsychosocial educational 
interventions in changing HCP’s beliefs and attitudes 
(Vonk et al 2009, O’Sullivan et al 2012) the long-
term change in their clinical behaviour has not been 
demonstrated (Overmeer et al 2009).
The pain asstitude and belife scale (PABS) is the most 
widely tested and used of the available measures. 
However, in their more recent systematic review, 
Mutsaers et al. (2012), concluded that although 
the results of the PABS psychometric properties 
were promising, the PABS is still very much in a 
developmental stage. The influence of HCPs attitudes 
and beliefs on the  adherence to clinical guidelines for 
low back pain management is evident, i.e  HCP with a 
biomedical management focus and high fear avoidance 
beliefs is more likely to show poor adherence(Darlow 
et al,2012).Other considerations associated with poor 
adherence to chronic low back pain guidelines include: 
lack of knowledge; lack of concordance between the 
biomedical approach and guidelines; and a belief 
of the healthcare professional that they are poorly 
trained to adopt a biopsychosocial approach (Poitras et 
al,2012; Synnott  et al,2015) The attitudes and beliefs of 
a HCP affect patients’ attitudes and beliefs, and health 
outcomes(Darlow et al,2012).
The project is set to examine the influence of beliefs and 
attitude of HCP in Saudi Arabia about musculoskeletal 
pain and how it could influence their treatment 
decision.
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تأثير دواء الريسفيراترول علي إلتهاب المفاصل 
رقم الدعمالناتج عن مرض السكري في الفئران

Effect of Resveratrol on Osteoarthritis Induced 
Secondary to Diabetes in Rats

2020/03/11768

إسم الباحث الرئيسي
محمود حسن محمد البديوي

Mahmoud Hassan Mohamed Elbidawy
سمير الغامدي

Sameer Alghamdi

الملخص:

واألوعية  القلب  امراض  مثل  السكري  مرض  عن  الناجمة  المشاكل 
تعاني  التي  الصحية  المشاكل  من  تعتبر  المفاصل  والتهاب  الدموية 
المستخدم  الوحيد  الدواء  هو  االنسولين  عقار  المجتمعات.  منها 
الثاني  والنوع  السكري  مرض  من  االول  النوع  لعالج  الحاضر  الوقت  في 
يباع تحت اسم  الذي  المتفورمين  االخرى كدواء  االدوية  به  تنفع  ال  الذي 
ضد  الشهير  والدواء  والمتفورمين  االنسولين  تأثير  ان  )جلوكوفيج(. 
األكسدة ريزفيرترول لم يبحث من قبل تأثيرها في الحيوانات المختبرية 
السكري  مرض  من  الثاني  بالنوع  االصابة  نتيجة  الفاصل  التهاب  على 
لذلك نحن نبغي في هذا  السن.  العمر وكبار  الذي يصيب متوسطي 
المشروع البحثي ان ندرس تأثير استخدام االدوية المذكورة اعاله على 
السكري.  داء  يسببه  الذي  الفاصل  التهاب  مرض  من  الوقاية  امكانية 
بحقنة  ونزرقها  الدهون  عالي  غذاء  المختبرية  الفئران  نطعم  سوف 
واحدة من مادة الستربتوزوتوسين لكي نصيب تلك الحيوانات بالنوع 
بالعالج لمدة ثماني اسابيع  الثاني من مرض السكري. ثم بعدها نبدأ 
التحاليل  لعمل  منها  والدم  االنسجة  وجمع  الفئران  تلك  قتل  قبل 
المختبرية المختلفة باستخدام اجهزة متطورة لتصوير مراحل المرض. 
في النهاية سوف يتوفر لفريقنا البحثي معلومات قيمة عن تأثير تلك 
االدوية وايهما اقوى في الوقاية من مرض التهاب المفاصل الذي سببه 
في  الستخدامها  الحقا  تنفعنا  قد  والتي  الحيوانات  عند  السكري  داء 

عالج المرض عند االنسان.

Abstract 

Diabetic complications such as cardiovascular disease 
and osteoarthritis (OA) are among the common public 
health problems. Insulin is the drug of choice to treat 
type 1 diabetes mellitus (T1DM) and ‘end-stage’ type 2 
diabetes mellitus (T2DM) after the oral hypoglycemic 
drugs such as metformin (Glucophage) are no longer 
able to treat T2DM. The effect of insulin, metformin, 
and the antioxidant and anti-inflammatory drug, 
resveratrol on OA secondary to T2DM have not been 
investigated before in animal models. Therefore, we 
sought to determine whether these drugs, given as a 
single or combination can protect from developing OA 
in diabetic rats, and to further compare the effects of 
insulin with metformin in preventing T2DM-induced 
OA.   T2DM will be induced in Sprague-Dawley rats using 
high fat diet and a single injection of a moderate dose of 
streptozotocin. Diabetic rats will be treated (N=6 for each 
group) immediately after confirming T2DM induction 
with metformin, insulin, resveratrol, resveratrol plus 

metformin, and resveratrol plus insulin for eight weeks 
before being sacrificed. In addition, untreated T2DM 
group and a non-diabetic healthy control group will 
be included in the investigation to compare the effect 
of treatments.  Tissues harvested from the articular 
cartilage of the knee joint will be examined by basic 
histology stain, immunohistochemistry, and scanning 
and transmission electron microscopy. Furthermore, 
blood samples will be assayed for blood sugar and 
insulin levels, and for oxidative stress and inflammatory 
biomarkers that are known to be elevated in diabetes 
and OA. The relative biological potencies of these drugs 
will be assessed in tissues from the articular cartilage 
by scoring the effect of diabetes and treatments, and in 
blood samples.

تصميم وتوصيف لإلنزيمات الجديدة ذات 
النشاط المضاد والموجهه للميكروبات 
متعددة المقاومة التي تصيب اإلنسان

رقم الدعم

Design and Charecterization of Novel Enzybiotics 
Effective Towards Multidrug Resistance Human 

Pathogens
2020/03/16815

إسم الباحث الرئيسي
محمد حامد سعيد القرنى

Mohammed Hamed Saeed Alqarni
احمد فودة

Ahmed I. Foudah
نيكوالس البرو

Nikolaos Labrou

الملخص:

في جميع أنحاء العالم ، برزت بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة 
)MDR(.  Pseudomonas aeruginosa تعــد مــن اخطــر انــواع البكتريــا 
ســالبة الجرام والتي تســبب عدوى المستشفيات. وفًقا لمنظمة الصحة 
العالميــة ، ُيعتبــر Pseudomonas aeruginosa ثانــي أخطــر بكتيريــا ، 
مقاومــة للمضــادات الحيويــة الحديثــة)MDR( ، من بين أكثــر 12 بكتيريا 
مقاومــة لألدويــة. لذلــك ، يوجــد حاجة ماســة اليجاد عدة طريــق للحد من 
هــذه المعضلــة. Enzybiotics )أي أنزيم له خاصيــة المضاد الحيوي( هي 
جزيئــات إنزيميــة تحليليــة يمكــن أن تعمــل كادوية جديدة فــي مكافحة 
البكتيريا المقاومة للعقاقير. إن اإلنزيمات المحللة )المعروفة أيًضا باسم 
endolysins  أو lysins( قــد حظيــت باهتمــام كبيــر كعوامــل مضــادة 
للجراثيــم المحتملة ألنها تظهر احتمــاًلا منخفًضا جًدا لتطوير المقاومة. 
باالعتمــاد علــى مجاالت علــم األحياء الدقيقة وعلم الوراثــة والتكنولوجيا 
الحيوية ، ســوف يطبق المشــروع البحثي المقتــرح منهًجا علمًيا متعدد 
التخصصــات قائــم على المعلوماتية الحيويــة ، وعلم الجينوم الوظيفي 
، والتكنولوجيــا الحيويــة لألنزيم من أجل: )1( تحديــد وتوصيف االنزيمات 
المحللــة تجــاه الممرضــات الماكروبيــة المتعــددة المقاومــة عــن طريــق 
التنقيــب في الجينوم البكتيري من خالل أســاليب المعلوماتية الحياتية 
 )3( ؛  المحللــة  االنزيمــات  وتوظيــف  استنســاخ   )2( ؛  والميتاجينوميــات 
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هندســة االنشطة الحديثة واألنشــطة الحفازة عن طريق تعديل إنزيمات 
التحليــل الطبيعيــة مــن خــالل التطور الموجــه في المختبــر ودمجها مع 
الببتيدات المضادة للميكروبات التي ســتمنحهم نشــاًطا جديًدا لكسر 

وقتل مسببات األمراض سلبية الجرام

Abstract 

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

التفاعل المحتمل بين االعشاب الطبية 
واالدوية المستخدمة فى عالج االمراض 

المزمنة- دراسة على حيوانات التجارب
رقم الدعم

Possible Herbal Remedies Interaction with Drugs 
used for the Treatment of Chronic Diseases-

Animal Study
2020/03/17033

إسم الباحث الرئيسي
ماجد سعد عبدالقادر يوسف

Maged Saad Abdelkader Youssef
جمال عبد الحكيم محمد سليمان

Jamal Abdul Hakim Muhammad Suleiman
رحاب عبد الرحمن

Rehab Abdul Rahman

الملخص:

تنصــب هــذه الدراســة علــى استكشــاف التفاعــل المحتمل الــذي يمكن 
أن يحــدث بين العالجات العشــبية الشــائعة واألدوية المســتخدمة لعالج 
األمراض المزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى 
... إلــخ. تنتشــر فــى المجتمعــات ممارســة شــائعة بيــن األشــخاص الذيــن 
يعانــون مــن مــرض مزمــن باســتخدام بعــض المنتجــات العشــبية التي 
يدعــى انهــا مفيدة فى عالج نفس المــرض. وفى معظم االحيان لما يتم 
دراسة ما يمكن ان ينتج عن هذه الممارسة على الرغم من أنها قد تؤدي 
إلــى آثــار جانبيــة خطيرة. في الدراســة الحالية ، ســيتم معالجــة حيوانات 
التجــارب بالتزامــن بــكل مــن األدويــة والمنتجات العشــبية المســتخدمة 
لعــالج مرض مزمن. وســيتم قياس مؤشــرات مختلفــة لتقييم اآلثار على 
صحة الحيوانات. وســيتم أيضا قياس المؤشــرات الخاصة بوظائف الكبد 
والكلى. ستمّكن نتائج الدراسة من التوصية أو رفض استخدام منتجات 

عشبية معينة مع العقارات قيد الدراسة.

Abstract 

The study will explore the possible interaction that 
could take place between common herbal remedies 
and drugs used for the treatment of chronic disease 
like Diabetes Mellitus, hypertension, kidney disease ... 
etc. It is a common practice among people suffering 
from chronic disease to use some herbal products that 
claimed to treat the same aliment. The circumstances 
of such practice is generally not well studied although 
it may result in serious side effects. In the current study 
both drugs and herbal products will be administered to 
experimental animal and different parameters will be 
measured to evaluated the effects on the animals health. 
Liver and kidney parameters will also be followed. 
The results of the study will enable to recommend or 
dismiss the use of specific herbal products with the 
studied drugs
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دراسات على تعزيز قابلية الذوبان لألدوية 
المضادة للسرطان: استراتيجيات في تطوير 

ناقالت النانو لالستخدام الرشيد للعالج 
الكيميائي في عالج السرطان

رقم الدعم

Studies on Solubility Enhancement 
of Anticancer Drugs: Strategies in the 

Development of Nanocarriers for Rational use of 
Chemotherapeutics in Cancer Treatment

2020/03/11935

إسم الباحث الرئيسي
سعد مريع سعد الشهرانى

Saad Maria Saad Alshahrani
 خليل يوسف رشيد ابوجحيشه

Khalil Youssef Rashid Abu Juhaysh
فايز شكيل

Faiyaz Shakeel
منيرة الفاضل

Munira Al-Fadhel

الملخص:

 يعتبــر الســرطان الســبب الرئيســي المــروع والقاتــل مــن األمــراض ، في
 الماضــي القريــب )2018( توفــي حوالــي عشــرة مالييــن شــخص بســبب
 الســرطان. تشــير التقديرات إلى أن وفاة واحدة من بين كل ســتة حاالت
 وفاة بســبب الســرطان. وفًقا لمنظمة الصحة العالمية ، في عام 2050 ،
 مــن المتوقــع أن تصل حاالت الســرطان المتوقعة إلــى حوالي 24 مليون
 حالــة. وحدهــا فــي الواليات المتحــدة األمريكيــة ، كان هناك مــا يقرب من
 نصــف مليــون حالة وفاة مع التكاليف الصحية الوطنية المتوقعة لتصل
 إلى مائة وخمســة وســبعين مليار دوالر بحلول عام 2020 كنفقات لعالج
 الســرطان. الســبب الرئيســي وراء هــذه التكلفــة المرتفعــة للعــالج هــو
 تطوير العقاقير وعملية اكتشــافها. معظم األدوية المضادة للســرطان
 هــي عقاقيــر ضعيفة الذوبان. هذا يجعلهم دواء صعــب التوافر الحيوي
.للعقار. للتغلب على هذه القضايا هناك حاجة إلى طرق جديدة للذوبان

Abstract 

Cancer considered being the most appalling and 
upholding leading cause of morbidity, in the recent 
past (2018) around ten million people died due to 
cancer. It has been estimated that one in every sixth 
death is due to cancer. According to WHO, in 2050 
the anticipated cancer cases predictable to be around 
twenty-four million. Alone in USA, there were about 
half-million deaths with projected national health costs 
to reach a hundred-seventy-five billion dollars by the 
year 2020 as an expenditure for the cancer treatment.  
The main reason for this high cost of treatment is the 
drug development and discovery process. Most of the 
anticancer drugs are poorly soluble drugs. This makes 
them a challenging drug for drug bioavailability. To 
overcome these issues new solubility methods are 
required.

تحسين الذوبانية/ التوفر الحيوي وأنظمة 
ايصال الدواء لألدوية ذات الذوبانية الضعيفة 

في الماء
رقم الدعم

Solubility/Bioavailability Enhancement and Drug 
Delivery Systems for Poorly Water-Soluble Drugs

2020/03/16569 

إسم الباحث الرئيسي
محمد خالد انور

Mohammad NasimAhmad Khalid Anwer
محمد مقتدر احمد

Mohammad Muqtader Ahmed
مظفر اقبال

Muzaffar Iqbal
بجاد المطيري

Bjad Almutairy

الملخص:

 المجتمــع فــي حاجة ماســة ومســتمرة إليجــاد وتحســين تراكيــب دوائية
 جديــده والتــي بدورهــا تعمــل علــى زيــادة المنفعــة الدوائيــة للمريــض.
هنالــك عدٌد من األدوية والتراكيــب الدوائية التي تكون فيها الذوبانية/
 والتحلــل للمــادة ذات المنفعــة الدوائية ضعيف، لذلك تعتبــر عائقا امام
 التوافــر الحيــوي الدوائي الــالزم وبالتالي تحــد من تأثيرهــا العالجي. تعد
 مشــاكل ذائبية األدوية واحدة من اهم المشــاكل والتحديات الرئيســية
 اثنــاء العمــل على تطوير الشــكل أو التركيبة الدوائيــة. تقريبً، 40 ٪من
 األدوية الجديدة التي تمت الموافقة عليها حديثً، لديها ذوبانية ضعيفة
 والتــي تحــد من أداء وعمــل الدواء بالشــكل العالجي المطلــوب. هنالك
 العديد من الطرق والتقنيات المختلفة لتطوير الدواء والتي تم االعتماد
 عليهــا لزيــادة الذوبانيــة/ التوافــر الحيــوي لألدويــة ذات التوافــر الحيــوي
 الضعيــف. في هــذا المجال، أثبتــت تقنية النانو فعاليتهــا حيث أظهرت
 نتائج واعده ومبشره من خالل تطوير وتحسين فعالية أنظمة التوصيل
 الدوائي لألدوية الكارهة للماء. هذه التقنية يتم تطبيقها لألدوية قليلة
 او عديمــة الذوبانيــة فــي المــاء. في هذا المشــروع البحثي ســوف نعمل
 علــى فهم وأدراك أفضل التقنيات المســتخدمة لزيــادة الذائبية/التوافر
 الحيــوي لألدويــة، والتي من المتوقع ان تؤدي الى تطور جديد في انظمة
 التوصيــل الدوائي اعتمادا على تقنية النانو. النتائج والمخرجات الناجحة
 لهذه الدراســة من المتوقع أن تمكننا من النشــر في مجالت ذات شــهرة
.وسمعة مرموقة
 الكلمات االســتداللية: الذوبانية، األدويــة، التوصيل الدوائي، تقنية النانو،
.التوافر الحيوي

Abstract 

The society and the country are in constant need 
for new improved formulation of drugs which will 
increase the therapeutic benefits to the patient. 
There are a number of drugs and formulations 
where poor solubility/dissolution is often a limiting 
factor in their bioavailability and hence therapeutic 
effects. The solubility issues of drugs remain one of 
the major challenges in dosage form development. 
Approximately, 40% of newly approved drugs possess 
poor solubility that ultimately hinders the performance 
of drug. There are various types of drug development 
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technology has been adapted for the improvement 
of drug performance by enhancing the solubility/
bioavailability of poorly bioavailable drug candidate. 
Nanotechnology has been developed for the efficient 
delivery of poorly water-soluble drug. Our project 
will mainly focus on solubility studies of drugs in safe 
solvent and understanding the solubility/bioavailability 
enhancement approaches with various methods such 
as particle size reduction, SNEDDS, use of surfactant etc. 
that will lead to the formation of novel drug delivery 
system with better efficacy. Successful outcome of 
the study can lead to acquiring of publications in the 
reputed journals.
Keywords: Solubility; drugs, drug delivery, 
nanotechnology, bioavailability

المخرجات قصيرة وطويلة المدى للتمارين 
العالجية مختلفة الشدة على عالمات 

االلتهابات ، ومستوى الكورتيزول في الدم ، و 
الكفاءة الحياتية في المرضى الذين يعانون من 

مرض الكلى المزمن

رقم الدعم

Short term and Long term Outcomes of Different 
Exercise Intensities on Inflammatory Markers, 

Serum Cortisol Level, and Quality of Life in 
Patients with Chronic Renal Disease

2020/03/11877

إسم الباحث الرئيسي
وليد كمال محمد عبدالباسط

Walid Kamal Mohammed Abdelbasset
جوبال نامبي

Gopal Nambi
 سوباش شاندرا بوس

Subash Chandra Bose

الملخص:

 مقدمــة: فــي الوقت الحاضــر،  تعتبر األمراض الكلوية المزمنة كمشــكلة
 صحيــة مجتمعية حرجــة. اختالل وظائف الكلى يؤدي إلــى زيادة مخرجات
 التمثيــل الغذائــي في الــدورة الدموية التــي يؤدي إلى اضطــراب التوازن
 األيونــي والذي يســبب مضاعفــات خطيــرة للغاية مثل اضطــراب عالمات
 االلتهابــات، و اضطــراب مســتوى الكورتيــزول فــي الــدم ، وقلــة الكفــاءة
.الحياتية
 األهداف: تهدف الدراســة إلى استكشــاف النتائــج قصيرة وطويلة المدى
 للتماريــن العالجيــة مختلفــة الشــدة على عالمــات االلتهابات ، ومســتوى
 الكورتيــزول فــي الــدم ، ونوعيــة الحياة لــدى المرضى الذيــن يعانون من
.مرض الكلى المزمن
 تصميم الدراســة: ســيتم تصميم هذا البحث على مدار 24 أســبوًعا من
.التجارب السريرية المتوازية
الطاقــة، تحليــل  وحســاب  العينــة  حجــم  علــى  اعتمــاًدا  البحــث:   طــرق 
 ســيتضمن البحــث مجموعه من ثمانين بالغً من مرضــى الكلى المزمن
 )15 - 45 مــل / دقيقــة مــن معدل الترشــيح الكبيبي(. ســيتم توزيعها

 عشــوائًيا ألربعــة تمارين عالجية مختلفة الشــدة وفًقــا ألقصى معدل من
 ضربات القلب أ( قليلة الشدة ، 40-50٪ من الحد األقصى لمعدل ضربات
 القلب ، ب( متوســطة الشــدة ، 50-70٪ من الحد األقصى لمعدل ضربات
 القلــب ، 3( عاليــة الشــدة، 70-80 ٪ مــن الحــد األقصــى لمعــدل ضربــات
 القلب ، )4( متقطعة الشدة العالية ، وممارسة 70-80 ٪ و 50-70 ٪ من
 الحــد األقصى لمعدل ضربات القلب. ســيتم تنفيــذ بروتوكوالت التمرين
.بانتظام 4 أيام أسبوعًيا لمدة 24 أسبوًعا
 القياســات: عالمــات التهابــات )رد فعــل البروتيــن ومعــدل ترســيب كرات
 الدم الحمراء(و مستوى الكورتيزول في الدم ، ونوعية الحياة قبل البدء
 في برنامج الدراسة ، وسط البرنامج )بعد 12 أسبوع( ، وبعد االنتهاء من
. )بروتوكول الدراسة )بعد 24 أسبوع
 التحليــل اإلحصائــي: ســيتم تحليــل البيانــات األوليــة وقياســات الدراســة
 IBM Corp. Armonk ، اإلصدار IBM SPSS )25 باستخدام برنامج اإلحصاء
، NY ، الواليات المتحدة األمريكية(.
 المناقشة: على حد علمنا ، هذا االقتراح هو أول تصميم لتحديد النتائج
 قصيــرة وطويلــة األجــل للتمارين العالجيــة مختلفة الشــدة على عالمات
 االلتهابات ، ومســتوى الكورتيزول في الدم ، ونوعية الحياة في المرضى
 الذيــن يعانــون مــن مــرض الكلــى المزمــن. قــد توفر نتائــج تجــارب الذراع
 المتوازيــة هــذه إرشــادات مهمــة لممارســة التمرينــات العالجيــة في عالج
.أمراض الكلى المزمنة

Abstract 

Background: Nowadays, Chronic renal diseases are 
identified as critical community health problems. It is 
combined with kidney function impairment and leads 
to increasing of metabolites in the blood circulation that 
affects the balance of electrolytes and causes highly 
developed complications including impairments of 
inflammatory markers, serum cortisol level, and quality 
of life.
Objectives: The purpose of the study is to explore 
the short term and long term outcomes of different 
exercise intensities on inflammatory markers, serum 
cortisol level, and quality of life in patients with chronic 
renal disease.
Design of the study: This study will be designed as 24 
weeks of parallel-arm clinical trials.
Methods: Depending on sample size and power 
analysis calculation, these trials will enroll a total of 80 
adult patients with chronic renal diseases (15 to 45 ml/
min glomerular filtrating rate).  They will be randomly 
allocated to four different exercise intensities according 
to maximum heart rate for; i) low-intensity, 40-50% of 
maximum heart rate, ii) moderate-intensity, 50-70% 
of maximum heart rate, iii) high-intensity, 70-80% of 
maximum heart rate, iv) high-intensity intermittent, 
70-80% exercise and 50-70% of maximum heart rate in 
between. Exercise protocols will be regularly performed 
4 days weekly for 24 weeks.
Outcome measures: Inflammatory markers (C-Reactive 
Protein and Erythrocyte Sedimentation Rate), serum 
cortisol level, quality of life will be assessed before 
starting the study program, intermediate (12-week), 
and after completing the study protocol (24-week).
Data analysis: Baselines and outcome measures will be 
analyzed using the software of IBM SPSS statistics for 
windows (V. 25, IBM Corp. Armonk, NY, USA).
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Discussion: To the best of our knowledge, This proposal 
is the first design to determine the short term and 
long term outcomes of different exercise intensities 
on inflammatory markers, serum cortisol level, and 
quality of life in patients with chronic renal disease. 
The outcomes of these parallel-arm trials may provide 
significant guidelines for exercise-intervention in the 
management of chronic renal diseases.

دراسة التقييم الحيوي والفصل الكيميائي 
النباتي على بعض النباتات الطبية في 

المملكة العربية السعودية
رقم الدعم

Biological Evaluation and Phytochemical 
Investigation on Some Medicinal Plants Grown in 

the Kingdom of Saudi Arabia
2020/03/17097

إسم الباحث الرئيسي
احمد ابراهيم ابراهيم فوده

Ahmed Ibrahim Ibrahim Foudah
براوز علم

Prawez Alam
محمد ايمن السلقيني

Mohamed Ayman Salkini
سمير روس

Samir Ross

الملخص:

لهــدف: تســتخدم هــذه النباتــات بصــورة رئيســية مــن قبل اآلســيويين 
واألفارقة. ومع ذلك ال تتوفر لهذه النباتات البرية ال توجد معلومات مفصلة 
عن التقييمات البيولوجية والتحليل الكيميائي النباتي. لذلك، ستكون 
هــذه الدراســة تصميم الستكشــاف المكونات النشــطة طبي فضال عن 
التأثيــرات البيولوجية على مســكن، خافض للحرارة، مضــادة لاللتهابات، 
والكبــد، الكلويــة وخصائــص وقائية القلب مــن هذه النباتــات. الطريقة: 
فــي هــذه الدراســة، وأوال والمــواد الكيميائيــة النباتيــة مثــل قلويــدات، 
فالفونيــدات، الصابونيــن، والمنشــطات، sdionepretirt ،senipret لــل، 
الفينــول الكلي ومجمــوع مركبات الفالفونويد يكون تقييم باســتخدام 
اختبــار اللــون أو تحليــل األشــعة فوق البنفســجية الطيفي الستكشــاف 
المــواد الكيميائيــة النباتية النشــطة الموجــودة في هذه النباتــات. ثانيا 
ســوف يتــم تأكيــد النشــاط أولــي لهــذه النباتــات مــن مســكن، خافــض 
للحرارة، مضاد لاللتهابات. وأخيرا ســيتم اســتخدام طريقة التســمم رابع 
كلوريــد الكربــون (4lCC) لتقييــم الكبــد، الكلويــة وأجهــزة القلــب تأثير 
وقائي من كل من النباتات المختارة. النتيجة: إن نتائج الدراسة يمكن أن 
تكون مفيدة إليجاد أدوية جديدة وجود محتويات جيدة النشطة تشكل 

مع مصدر واسعة من الخصائص الدوائية

Abstract 

Objective: The plants are mainly used by the Asians 
and Africans. However, no detailed information of 

phytochemical analysis and biological evaluations 
are available for these wild plants. So, the present 
study will be design to explore the medicinally 
active constituents as well as biological effects on 
cytotoxic, antigout, osteoarthritis, antiinflammatoaury 
with different mechanisms, molecular and genetic 
evaluation. Methods: In the present study, firstly the 
phytochemicals such as alkaloids, flavonoids, saponin, 
steroids, terpines, triterpenoids, total phenol and 
total flavonoids will be evaluate using colour test or 
UV spectrophotometric analysis to explore the active 
phytochemicals present in these plants. Secondly the 
preliminary activity of these plants will be confirmed 
by anti-inflammatory. Result: The outcome of present 
study may be useful to find a new drugs having a good 
contents of active constitutes with a wide source of 
pharmacological properties.

التقدير الكمي الحساس واالنتقائي لمخاليط 
المركبات الصيدالنية ثنائية أو ثالثية المكونات 

في مختلف العينات
رقم الدعم

Sensitive and Selective Simultaneous 
Quantification of Binary or Ternary Mixture 

Pharmaceutical Agents in Different Samples
2020/03/11769

إسم الباحث الرئيسي
شريف عبدالنبي عبدالجواد ضيف الله

Sherif Abdelnaby Abdelgawad Daif
عبيد افضل

Obaid Afzhal

الملخص:

والثالثيــة مهمــة صعبــة  الثنائيــة  الصيدالنيــة  المخاليــط  تحليــل  يعــد 
بســبب التداخــل الجزيئي الذي قد يعيــق التحديد االنتقائي والحســاس 
لمكونــات الخليــط. كمــا يواجــه هــذا العمــل تحدًيا كبيــًرا وهــو التداخل 
الناتــج عــن المكونــات األخــرى الموجــودة فــي العينــة التــي تحتــوي على 
العقاقير المدروسة ، مثل البروتينات الموجودة في العينات البيولوجية 
واالضافــات األخــرى التــي تتواجــد مــع الموادالفعالــة فــي المســتحضرات 

الصيدالنية والملوثات البيئية في العينات الصناعية
Abstract 

Analysis of pharmaceutical binary and ternary mixtures 
is a difficult task due to the molecular interferences 
which may hinder the selective and sensitive 
determination of the mixture components. A big 
challenge also is encountered in this work which is the 
interference introduced from the other components 
present in the sample matrix containing the studied 
drugs, like proteins in the biological samples, dosage 
form additives in pharmaceutical preparations and 
environmental pollutants in industrial samples.
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كفاءة الحياة لدى الطالب الجامعين المصابين 
رقم الدعمبضائقة مرض السكري

Quality of Life in University Students with 
Diabetes Distress

2020/03/11771

إسم الباحث الرئيسي
سماح السعيد احمد معوض

Samah Alsaid Ahmed Mawad

الملخص:

 يعاني مرضي الســكري دائما من ضائقه الســكري التي لها تاثير ســلبي
 علــي النتائــج الصحيــة كاالجهاد أو الشــعور بالذنب أو اإلنكار الذي ينشــا
 مــن التعايــش مع مــرض الســكري. في محنــه الســكري ، كل الخوف من
 اآلثــار الجانبيــة لمــرض الســكري وحــول طريقــه الســتيعاب معهــا لحيــاه
 أفضل. والهدف من هذه الدراسة هو تقييم نوعيه الحياة وكيفيه تعزيز
 الظروف الصحية في ضائق

Abstract 

side effect of diabetes and about the way to 
accommodate with it for better life. The aim of this 
study is to evaluate quality of life and how to promote 
health conditions in diabetes distress. Diabetes distress  
in Diabetic patients (type 1 and type 2)  , questionnaire 
for health and quality of life will be assessed in this 
study.

عوامل النظام والعوامل البشرية التي ُتساهم 
في حدوث أخطاء في إعطاء األدوية في 

مشفيين حكوميين بمحافظة وادي الدواسر: 
دراسة مسحية مقطعية لكوادر التمريض

رقم الدعم

System and Human Factors Contributing to 
the Occurrence of Medication Administration 

Errors (Maes) in two Governmental Hospitals in 
the Governorate of Wadi Addawaser: A Cross-

Sectional Survey of Nurses.

2020/03/11771

إسم الباحث الرئيسي
بالل محمود حمد حجه

Belal Mahmoud Hamad Hijji

الملخص:

 إن وقوع أخطاء في إعطاء األدوية للمرضى، والعوامل التي تُســهم في
  وقوعها، وكذلك موانع اإلبالغ عنها للجهة المختصة هي مواضيع تحظى
 بتغطيــة واســعة النطــاق فــي أدبيــات أبحــاث الرعاية الصحيــة. وحيث أن
 كــوادر التمريض تقوم بإعطاء غالبية تلــك األدوية، فإنها ترتكب معظم
 تلــك األخطــاء. إن النتائــج المترتبــة علــى تلــك األخطــاء متعــددة األبعــاد

 وتشــمل المرضى ونظام الرعاية الصحية وكوادر التمريض نفسها. تؤثر
 تلــك األخطــاء على المرضى من كافــة الفئات العمرية )من الطفل حديث
 الوالدة وحتى كبار السن( حيث ُيمكن أن ينتج عن تلك األخطاء الوفيات
 واألضــرار الصحيــة الجســيمة. ويتعــر ضَّ النظــام الصحي فــي الدولة إلى
 خســائر ماليــة فادحــة بينما تعاني كــوادر التمريض من صدمات نفســية
 وربمــا فقدانها لوظائفهــا. وباإلضافة إلى ذلك، تتعــرض كوادر التمريض
 للــوم والعقــاب حتى عندما يكون ســبب تلك األخطــاء خلل في تصميم
 نظــام الرعايــة الصحيــة. وفــي مثل هــذه الحال، فــإن العقوبــات واللوم ال
 تُعالج المشــكلة الحاصلة وال تُجدي نفعا في منع تكرار حدوثها. ســيتم
 إجــراء هــذه الدراســة المقترحــة بمشــفيين حكومييــن بمحافظــة وادي
 الدواســر حيــث لم يتم بعد إدخــال ثقافة البحث العلمــي التمريضي، مع
 أهميتهــا البالغــة، إلــى هذه البقعــة الجغرافيــة من المملكــة. وباإلضافة
 إلــى مــا هو معلوم حاليً، يمكن لهذه الدراســة أن ُتضيف تحديات فريدة
 مــن نوعهــا مرتبطة بإعطــاء األدوية. ومن الممكن أن ُتشــجع نتائج هذه
اع القرار في الحقل الصحي على إدخال تغييرات إيجابية على  الدراسة صنَّ
 بيئــة العمل بهدف التقليــل من وقوع تلك األخطاء كهدٍف رئيس. وربَّما
 ُتحفــز نتائــج هذه الدراســة كــوادر التمريض علــى إبداء مزيد مــن اإللتزام
ف علــى العوامل  باتبــاع سياســات وإجــراءات إعطاء األدويــة. والحقً للتعرُّ
 الرئيســية والظــروف التــي تؤدي الرتــكاب األخطاء، يمكن أن ينشــأ هناك
أو للتخلــص  التمريــض  وكــوادر  المستشــفى  إدارة  بيــن  وثيــق   تعــاون 
 التخفيف من األوضاع التي ُتسهل حصول تلك األخطاء. وبهذه الطريقة،
 ستكون الفرصة متاحة للتقليل من عدد تلك األخطاء وبالتالي تقليل أو
.منع النتائج السلبية المترتبة عليها

Abstract 

Medication administration errors (MAEs), factors 
contributing to them, as well as barriers to reporting 
them are widely reported in health care research 
literature. Because they administer most medications, 
nurses commit most MAEs. The consequences of MAEs 
are multidimensional; they affect patients, health care 
systems, and nurses themselves. Errors affect patients 
of all age groups (neonates to older adults) and have 
the potential to result in death or major morbidity. 
The health care system sustains economic loss while 
nurses suffer psychological trauma and may lose their 
jobs. Nurses are also blamed and penalized even when 
poorly designed system is the cause of their errors. 
In this case, blame and punishment neither address 
the cause, nor prevent recurrence, of the error. This 
proposed study will take place in two governmental 
hospitals in the Saudi Arabian (SA) Governorate of 
Wadi Addawasir where nursing research culture, which 
is vital to professional nursing practice, is yet to be 
introduced. The proposed study may add to the existing 
body of knowledge unique challenges associated with 
medication administration (MA) in this part of SA. The 
results of this study may encourage hospital authorities 
to introduce changes to work environment in order 
to reduce the events of MAEs as an overarching goal. 
The results may, as well, motivate nurses to follow MA 
policies and procedures. After the identification of the 
main factors and conditions contributing to MAEs, 
hospital authorities and clinical nurses may collaborate 
with each other to eliminate or reduce error-promoting 
circumstances. In this way, it will be possible to reduce 
the number of MAEs which is essential for preventing 
or minimizing the negative consequences associated 
with them. 
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نسبة اإلصابة, النمط العمرى والمظاهر 
اإلكلينيكية و المرضية لسرطان الثدى 

بمنطقة الخرج
رقم الدعم

Incidence, Age Pattern and Clinicopathological 
Features of Breast Cancer in Al-Kharj Region.

 
2020/03/16442

إسم الباحث الرئيسي
احمد عبدالعظيم عبدالله عمر

Ahmed Abdul Azim Abdullah Omar

الملخص:

يعتبــر ســرطان الثدى هو االكثر إنتشــارا فــى االناث فى المملكــة العربية 
الســعودية و بقيــة العالــم. يعتبــر ســرطان الثــدى أكثــر أنــواع الســرطان 
تشــخيصا فى المملكة العربية السعودية من كل انواع السرطان االخرى 
و يصيــب بصــورة رئيســية االناث االصغر ســنا مقارنة بالــدول الغربية. كما 
يتم تشخيص المرض غالبا فى مراحل متاخرة ايضا مقارنة بماهو مسجل 
فــى الواليات المتــدة االمريكية. وضع برنامج التحول الوطنى فى المملكة 
المتــوج بمبــادرة »رؤيــة 2030« الســلطات الصحيــة فــى تحــدى لمجابهة و 
التقليل من مخاطر االمراض غير المنقولة و التى يمثل الســرطان نســبة 

مقدرة منها.
ال تتوفر إحصائيات عن مرض سرطان الثدى بمنطقة الخرج بالرغم من ان 
المحافظة تتبع لمنطقة الرياض و التى تسجل نسبة إصابة عالية بالمرض 
مقارنــة مــع بقية المحافظات فــى المملكة. نعتقــد ان توفر معلومات عن 
المــرض فــى محافظــة الخرج مثل نســبة االصابة الســنوية، النمط العمرى 
للمصابيــن و المظاهــر االكلينيكيــة و المرضيــة للمــرض ستســاهم فــى 
فــى  المختصــة  التطوعيــة  المنظمــات  و  الصحيــة  الســلطات  مســاعدة 
المجــال من بناء سياســات فعالــة لمحاربة المرض مثــل البرامج التثقيفية 
عــن المــرض و ايضــا برامــج الكشــف المبكــر عنه حيــث ان االخير لــه الدور 
االساســي فــى تحديد فتــرة البقاء على قيــد الحياة بعــد االصابة بالمرض. 
يضــم مستشــفى جامعــة االمير ســطام بن عبــد العزيز برنامج للكشــف 
المبكر عن ســرطان الثدى مما يمكنه من االســتفادة المباشــرة من نتائج 
البحث لوضع سياســات مناسبة لمحاربة المرض مبنية على وقائع و ارقام 

علمية.

Abstract 

Breast Cancer (BC) has come at the frontline of the 
public health issues in KSA where efforts of all health 
sectors were recruited to hamper the consequences 
of this tragic dilemma. Health authorities in KSA were 
also urged to set policies to prevent and control non-
communicable diseases, among which cancer is a 
priority, mandated by the health agenda versed in 
the National transitional Program “Vision 2030”. It`s 
apparent therefore that research on BC is essentially 
required to elaborate on the different aspects of the 
disease whether genetic, socioeconomic, clinical, 
pathological or therapeutic. Such studies would set the 
stage for appropriate preventive strategies to be devised 
for example the need for effective health education 
programs and structured “population- based” screening 
projects. In addition, it would also help with proper 
resource allocation within health systems and inform 
therapeutic approaches. Data regarding BC features and 

characteristics in the study area, Al-Kharj province, is 
lacking. Consequently, this study aims to illuminate on 
the prime clinical and pathological manifestations of BC 
in that part of the Central Region of KSA. According to 
epidemiological data from the Kingdom, the latter is the 
second most common region with BC incidence which 
further support the need for this study. Prince Sattam 
Bin Abdul Aziz University Hospital, to which the research 
team is affiliated, host a breast screening program and 
we believe that availability of data regarding BC in the 
area would inform its preventive trials and treatment 
schemes let alone the advantages to the other health 
institutes in the catchment area as mentioned above.:

تصميم جهاز جديد لتصوير الثدي بواسطة 
رقم الدعمالمعاوقة الكهربائية

Design of A New Mammography Device by 
Electrical Impedance

 
2020/01/16495

إسم الباحث الرئيسي
سفيان محمد الحبيب منصوري

Sofiene Mohamed Habib Mansouri
جمال محمد نبهن

Jamel Mohamed Nebhen

الملخص:

ســرطان الثدي هو الســبب الرئيســي للوفاة بين النســاء في جميع أنحاء 
العالــم. المعاوقــة الحيويــة الكهربائيــة لديهــا إمكانات تشــخيص عالية. 
فــي الواقــع ، يمكــن أن تبلغنــا قيمــة المعاوقــة التــي تختلف عــن القيمة 
الطبيعيــة عــن خلل فســيولوجي. في الجــزء األول ، قمنــا بتصميم جهاز 
غيــر ضــار وســهل االســتخدام يمكنــه اكتشــاف ســرطان الثــدي مبكــرًا 
األولــي  النمــوذج  الحيويــة الكهربائيــة. يســتخدم  المعاوقــة  باســتخدام 
المصمــم ثمانيــة أقطــاب كهربائية ويســمح لنا بضخ تيار مســتمر صغير 
جــدا لــكل ثدي. نقيس في وقــت واحد معاوقات ثديــي المريض ، لمقارنة 
النتيجــة وإذا كان هنــاك فــرق كبيــر يتجــاوز Ω 50 يرســل الجهــاز تحذيــر 
للمريــض وينصحــه بضرورة الفحص لــدى طبيب. ســتركز المرحلة الثانية 
علــى زيــادة عدد األقطــاب الكهربائية لتحديــد موقع الورم بدقة، وإنشــاء 
صورة للورم  ونقلها إلى هاتف ذكي. سنقوم باختيار شكل وعدد أقطاب 
ضــخ التيــار المســتمر الصغير وجمــع مختلــف المعاوقات بهــدف التحديد 

الدقيق لمكان الورم.
ســنقوم باختيــار مــع المقارنــة ألفضــل وادق واهــل طريقــة إلنشــاء صورة 
الثــدي والــورم انطالقا من  اإلشــارات البيــو الحيوية المتحصــل عليها.كما 
ســنقوم بتطوير تطبيق محمول لعرض الصورة المرســلة. وبذلك يصبح 

لدينا جهاز ذكي للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

Abstract 

Breast cancer is the leading cause of death among 
women around the world. Electrical bioimpedance 
has a high diagnostic potential. Indeed, an impedance 
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value different from the normal can inform us about a 
physiological abnormality. In the first part, we designed 
a noninvasive and easy to use device that can early 
detect breast cancer using electrical bioimpedance. 
The designed prototype uses eight electrodes and 
allows us to inject on each breast a 1 mA DC. We 
measure simultaneously the impedances of the two 
breasts of a patient, to compare the result and if there is 
a significant difference to display a warning. The second 
phase will focus on increasing the number of electrodes 
to precisely locate the tumor, create an image and 
transmit it to a smartphone. We will effectuate the 
choice of the form and the number of the injection and 
acquisition electrodes to accurately locate the tumor. 
We will choice the precise and easier method to create 
an image from the recorded bioimpedance signals. 
We will develop a mobile application to display the 
transmitted image.

انتشار االجسام المضادة الغير متوقعة فى 
بالزما المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم قبل 

عملية نقل الدم
رقم الدعم

Frequency of Unexpected Antibodies in Patients’ 
Plasma Prior Blood Transfusion

2020/03/16546

إسم الباحث الرئيسي
هشام علي محمد وقيع الله

Hisham Ali Mohammed Waggiallah

الملخص:

تلعــب األجســام المضــادة غيــر المتوقعــة دوًرا مهًمــا فــي التســبب فــي 
تفاعــالت نقــل الــدم االنحاللي مثل تفاعــالت نقل الدم الحــاد أو المتأخر أو 
متالزمــة االنحــالل الدمــوي لحديثــى الوالدة. قــد يكون المرضــى في خطر 
شــديد بســبب تأخر نقــل الدم مع األجســام المضادة غيــر المتوقعة في 
الــدم. قد يكــون من المفيد االحتفــاظ بقاعدة بيانات لألجســام المضادة 
للــدم وتطبيق نظام إخطار مثل بطاقات التنبيه الطبية من أجل النقل 
السريع. ولنقل الدم في الوقت المناسب. بنهاية هذه الدراسة ، يمكننا 
تقدير األجســام المضادة األكثر شــيوًعا في بالزما المرضى الذين يرغبون 
فــي نقــل الــدم بطريقــة منتظمــة ، لذلــك قد تعزز هــذه الدراســة قاعدة 
البيانات الخاصة باألجســام المضادة األكثر خطورًة وانتشــارا في المجتمع 
السعودي وتجنب تداعيات تفاعالت نقل الدم التى لها اثرا مباشرة على 

الصحة ومما تؤدى الى الوفاة

Abstract 

Unexpected antibodies play an important role in 
causing hemolytic transfusion reactions such as acute 
or delayed hemolytic transfusion reactions or neonate 
hemolytic syndrome. Patients may be at critical 
risk for delayed transfusion with unexpected blood 
antibodies. It may be helpful to keep a blood antibodies 

database and implement a notification system such 
as medical alert cards for rapid transfusion. For 
timely intraoperative transfusion, preoperative blood 
preparation is required. By the end of this study we can 
estimate the most frequent antibodies in plasma of 
patients who desperate for blood transfusion in regular 
manner, so this study might promote the database 
of most dangerous and frquent antibodies in Saudi 
community and avoid the consquences of transfusion 
reactions

تحضير جسيمات دقيقة من مثبطات 
الفوسفودايستريز وتقيم التاثير الجنسي لها 

حيويا في ذكور الجرذان
رقم الدعم

Development and Characterization of 
Spray-Dried Amorphous Solid Dispersion of 

Phosphodiesterase-5 (PDE5) Inhibitor: in Vivo 
Evaluation of Sexual Behavior in Male Rats

2020/03/16705 

إسم الباحث الرئيسي
محمد مقتدر احمد

Mohmmed Muqtader Ismail Ahmed
فرحات فاطمة محمد

Farhat Fatima Mohammed

الملخص:

يوجــد العديــد مــن مثبطــات الفسفودايســتريز ذات األهميــة الســريرية 
مثــل تاداالفيــل، ســيلدينافيل، إيلدينافيــل وفادينافيــل والتــي تعمــل 
عــن طريــق تثبيــط cGMP  مما يؤدي الي خروج أكســيد النيتريك والتي 
تــؤدي الــى اتســاع األوعية الدموية لفتــرة طويلة ، وبالتالــي تمدد األوعية 
الدمويــة في النســيج المســتهدف. لذلك، تمت الموافقــة على مثبطات 
الفسفودايســتريز مــن هيئة الغذاء والدواء لعــالج ضعف االنتصاب عند 
الرجال والتي بلغ معدل انتشــارها العالمي من 5 ٪ الى 15 ٪ في الرجال 
البالغين وكبار السن على التوالي وقد بلغ ضعف االنتصاب لدى مرضى 
السكري في السعودية نسبة 11.2٪. أيضا توصل الباحثون أن مثبطات 
الفسفودايســتريز لهــا فعاليــة كبيــره لعالج ارتفــاع ضغط الــدم الرئوي، 
الســكتة القلبيــة، احتشــاء عضلــة القلــب، حالــة الكلــى المزمــن ومرض 
الســكري. تــم تصنيــف كل هــذه األدويــة األربعة مــن ضمــن المجموعة 2 
مــن االدوية والتي مــن خواصها، ذوبان منخفــض ونفاذية عالية. أظهرت 
هذه األدوية ذات الذوبانية المنخفضة في الماء امتصاص ضعيف وتوافر 

حيوي أقل مما نتج عنه فشل عالجي.
المنهجيــة: يعــد زيــادة ذوبــان األدويــة شــحيحة الذوبــان في المــاء تحديا 
كبيرا ويستخدم علماء الصياغات الصيدلية تقنيات متعددة للتحسين 
ذوبانية األدوية في الماء وبالتالي زيادة اتاحتها الحيوية بالجسم مما يزيد 
من كفاءتها وفعاليتها. في هذه الدراســة ســوف يتــم زيادة ذوبان هذه 
المجموعة من األدوية عن طريق عملية التجفيف بالرش. حيث سوف يتم 
تقييــم الحبيبــات الناتجة من هــذه العملية باســتخدام تقنيات متعددة 
وكذا ســوف يتم اختبار عملية الذوبانية واإلتاحة الحيوية. ســيتم دراســة 
التفاعــل الفيزيائــي والكيميائــي المحتمل لهذه األدويــة و وكمية الدواء 
المنحبــس وذلــك باســتخدام FTIR(  , )DSC. النســبة المئويــة الناتجــة 
وكفاءة الدواء المحتبس يتم إحتسابها لتعبير عن كفاءة اإلنتاج وكمية 
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الدواء في البوليمر. أييضا سوف يتم دراسة الحالة الفزيائية للعينة التي 
تــم تحضيرهــا مــن خــالل )SEM , )XRD الحركية الذوبانية للــدواء وإفرازه 
ســيتم برمجتهــا لتأكــد من معــدل افراز الدواء المناســب. أخيرًا، ســيتم 
اختبار التركيبة المحضرة في الجسم الحي لذكور الجرذان وذلك لتأكيد 

على تحسن فعالية الدواء المطور.
الهــدف مــن الدراســة: الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو تطويــر وتقييــم 
جزيئات من دواء التدافيل المحضرة بطريقة التجفيف بالرش باستخدام 

بوليمرات محبه للماء.  
الخالصة: من المتوقع من هذه الدراسة ان الجسيمات الناتجة سوف تزيد 
مــن ذوبانيــة الدواء وكذلك زيادة اإلتاحة الحيوية له مما يزيد من فعاليته 
في عالج الضعف الجنسي لدى الرجال الذين يعانون من مرض السكري 

بالمجتمع السعودي.

Abstract 

Background: Phosphodiesterase-5 (PDE 5) inhibitors 
with clinical significance are tadalafil, sildenafil, ildenafil, 
and vardenafil that act by inhibiting cellular destruction 
of cGMP leading to vasodilator actions by nitric oxide, 
thereby blood vessels dilate at the target site. Therefore, 
PDE5 inhibitors (Tadalafil and sildenafil) are approved 
for erectile dysfunction, the global prevalence of which 
reported being 5%, 15% in adult and old age men 
respectively. Erectile dysfunction in Saudi diabetic 
patients was reported to be 11.2%. Researchers are also 
exploring PDE5 inhibitor’s efficacy for the treatment 
of pulmonary hypertension, cardiac arrest, myocardial 
infarction, chronic nephron condition, and diabetes 
mellitus. All these four approved drugs are classified in 
BCS – Class II and reported to have low solubility and 
high permeability. Drugs with low aqueous solubility 
showed poor absorption and less bioavailability. If the 
drug not available in adequate concentration at the site 
of action the efficacy of drugs will not be perceived by 
the patient, resulted with therapeutic failure and non-
patient compliance.
Methodology: The challenge of poor aqueous 
solubility of drugs addressed by formulation scientists 
by exploiting the solubility enhancement techniques, 
nanotechnologies and spray drying techniques, 
employing polymers or super drug carriers of synthetic 
and natural origins.
Prepared spray-dried amorphous solid dispersion or 
inclusion complex will be characterized for particle size, 
PDI, surface charge. FTIR and DSC will be performed 
to study the possible physicochemical interaction 
and drug entrapment respectively. Percentage yield 
and drug entrapment efficiency will be calculated to 
present the production efficiency and drug entrapment 
in the polymer. SEM and XRD will be studied to 
postulate the physical state of prepared formulations. 
Drug dissolution and release kinetics mechanism will 
be programmed to confirm the mechanism of drug 
release. Finally, optimized formulation will be in vivo 
tested in male rats to confirm the improved therapeutic 
efficacy of developed spray-dried amorphous solid 
dispersion.  
Objective: The objective of the current specialized 

investigation is to develop and characterize spray-dried 
amorphous solid dispersion of Tadalafil with natural 
super drug carrier glycyrrhizin or synthetic hydrophilic 
polymers.
Conclusion: The prepared spray-dried amorphous 
solid dispersion characterized in-vitro and in-vivo for 
improved bioavailability and efficacy. Therefore, the 
results could be instrumental in the development of 
the pharmaceutical product of Tadalafil and improved 
patient compliance.

باركود في تعريف وتوثيق األنواع المختلفة 
من النباتات الطبية في منطقة الخرج 

استخدام تكنولوجيا دي ان أي
رقم الدعم

Using DNA Barcode Technology in Identification 
and Documentation of Different Medicinal Plants 

in Al-Kharj
2020/03/16724

إسم الباحث الرئيسي
جمال عبدالفتاح سيد علي جبر

Gamal Abdulfatah Sayed Gabr
خالد مفلح الحارثي

Khalid Mufleh Al-Harthy

الملخص:

ال تزال أغلبية ســكان البلدان النامية تعتمد على الطب الشــعبي القائم 
على النباتات لعالج مشــاكلها الصحية. وفي اآلونة األخيرة، هناك تنامي 
باســتمرار فــي إنتــاج األدويــة والمنتجــات العشــبية في المملكــة العربية 
الســعودية نظــرا لفعاليتــة وســالمتة وقلة اثــاره الجانبية. وهناك نســبة 
تزيــد عــن 23٪ مــن الســكان يعتمــدون بشــكل مباشــر على اســتخدام 
المزمنــة  األمــراض  مــن  الوقائيــة والعالجيــة  لألغــراض  الطبيــة  النباتــات 
المتعــددة والمتوطنــة. وهنــاك أكثــر من 500 نــوع من النباتــات الطبية 
المنتشــرة فــي مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية المختلفــة والتــي 
يمكن اســتخدامها بشــكل صناعــي خصوصا في القطــاع الطبي لذلك 
مــن الواجــب استكشــافها علميــا بشــكل أكبــر لحســن اســتغاللها في 
المجــال الطبــي والعالجــي. ومســتقبل تلك النباتــات الطبيــة بالمملكة 
العربية الســعودية يعتمد بشــكل كبير على مدى اعدادها وتصنيفها 
جيدا والحفاظ عليها واعتبارها ثروة قومية ومن الطرق الحديثة جدا في 
  DNA )العالم في تعريف النباتات الطبية هي طريقة ما يسمى بـ  )باركود
ويتــم تعريــف النباتات تعريفا جيــدا معتمدا على المــادة الوراثية للنبات 
واســتخدام مثل هذه الطريقة يســاعد بشكل كبير و حاسم في عملية 
توثيــق تلــك النباتات والحفاظ عليها و جمــع كل المعلومات الخاصة بها 
ووضعهــا في مكاتب بــراءات االختراع من خالل حقــوق الملكية الفكرية. 
وحتى االن ال تتوافر المعلومات او الدراسات الكافية التي تبين استخدام 
طريقة باركود الحمض النووي للنباتات في المملكة العربية السعودية. 
ولذلــك، تــم تصميم هذا المشــروع ليكــون خطوة إلى األمام في انشــاء 
قاعــدة للبيانــات الخاصــة بالنباتــات الطبيــة المنتشــرة بمنطقــة الخــرج 
علــى المســتوى الجزيئــي والخلوي وتوثيقهــا ومن ثم يمكــن تطبيقها 
على باقي النباتات المنتشــرة في المناطــق المختلفة بالمملكة العربية 

السعودية.
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Abstract 

Majority of the residents in the developing countries 
still rely on traditional plant based medicine for primary 
health care management. The efficacy, safety, syner-
gistic and/or side-effect neutralizing potential of the 
herbal medicine increases its demand. Large percent-
age of Saudi people depend on the use of medicinal 
plants for preventive and curative purposes of multiple 
chronic diseases. Al-Kharj is considered one of the most 
important agricultural regions of the Kingdom of Saudi 
Arabia, its area occupies about 18,000 Km2, with culti-
vated area 18,060 hectares. Al-Kharj is far from south 
east of Riyadh by about 80 Km, and it is high above 
sea by 430 m. Al-Kharj area are characterized by de-
sert climate, low rainfall with high temperature degree 
ranged from 22.9-45.5°C whereas the relative humidity 
ranged from 15.7 to 45.1%. During last three decades, 
there are great deals of agricultural developments are 
taken place in this region. After the human activity, the 
diverse flora in Al-kharj land became endangered. The 
main important approach now is collecting and survey-
ing of the different medicinal plant species that exist in 
Al-kharj and the other surrounding areas by using the 
morphological and molecular methods and establish-
ment of small gene bank in the Prince Sattam Universi-
ty for reserving and protection these plants. Molecular 
barcoding is a well-known accepted method for the 
identification of medicinal plants and their substitutes 
at the genus and even at species level. The planned 
study will start with Fabaceae family and it is therefore 
a first step toward the barcoding of all flora in Alkharj 
that will use rbcL+matK as a core barcode sites for iden-
tification which is critically needed for documentation, 
preservation and will therefore facilitate gathering in-
formation about the local medicinal plants to protect 
them by Intellectual Property Rights (IPR). 

النتائج الوظيفية لحقن البوتولينوم 
نيوروتوكسين  والتحفيز الكهربائي المتبادل 
في الطرف العلوي من األطفال المصابين 

بالشلل الدماغي

رقم الدعم

Functional Outcomes of Botulinum Neurotoxin-A 
Injection and Reciprocal Electrical Stimulation 

in the Upper Limb of Children with Cerebral Palsy

2020/03/16921 

إسم الباحث الرئيسي
رجب كمال عبدالمحسن النجار

Ragab Kamal Abdelmohsen Elnaggar
بدر علي القحطاني

Bader Ali Alqahtani

الملخص:

الغرض: تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير حقن البوتولينوم والتحفيز 
الوظيفــة  علــى  ومزيجهمــا  المتبــادل  العضلــي  العصبــي  الكهربائــي 

الحركية للطرف العلوي عند األطفال المصابين بشلل نصفي تشنجي

منهجية الدراســة: في تجربة ســريرية عشــوائية، ســيتم تعيين األطفال 
بيــن  أعمارهــم  )تتــراوح  تشــنجي  نصفــي  شــلل  مــن  يعانــون  الذيــن 
5-8 ســنوات( بشــكل عشــوائي لتلقــي حقــن البوتولينــوم، والتحفيــز 
الكهربائــي العصبــي العضلــي المتبــادل، وكال العالجيــن معــا أو ال عالج 
بأي منهما. ســيتم تقييم وظيفة الطرف العلوي أحادية الجانب، وظيفة 
اليد ثنائية الدليل، ومعدل وجودة اســتخدام الذراع واليد أثناء النشــاط 

اليومي

بيــن  االختالفــات  لحســاب  البيانــات  تحليــل  ســيتم  البيانــات:  تحليــل 
المجموعات وداخل المجموعة وكذلك ســيتم مقارنة مجموعات الدراســة 

في أزواج، إذا تحققت فروق ذو داللة إحصائية كبيرة بين المجموعات

كلمــات البحــث: الشــلل الدماغــي. التشــنج. مشــاركة العضــالت التحفيز 
الكهربائي؛ توكسين البوتولينوم وظيفة الطرف العلوي

Abstract 

Purpose: This study aims to evaluate the effect of botulinum 
neurotoxin-A (BoNT-A) injection and reciprocal neuromuscu-
lar electrical stimulation (rNMES) and their combination on 
the motor function of the upper extremity in children with 
spastic hemiplegia.
Methods: In a randomized single-blind clinical trial, children 
with spastic hemiplegia (aged 5-8 years) were randomly as-
signed to receive BoNT-A injection, rNMES of the wrist flex-
or and extensor muscles, BoNT-A and rNMES combined or 
control group. The unilateral upper-limb function, bi-manual 
hand function, and arm-hand real-time function will be as-
sessed.
Results: Data will be analyzed to calculate the between-group 
and within-group differences using ANOVA test and paired 
t-test respectively. Post-hoc Bonferroni test will be used to 
compare the study groups in pairs, where the ANOVA test is 
significant
Keywords: Cerebral palsy; spasticity; muscle co-activation; 
electrical stimulation; botulinum-A toxin; upper extremity 
function
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التهاب الجيوب االنفية العرضي عند التصوير 
باألشعة المقطعية على الرأس لدى المواطن 

السعودي البالغ
رقم الدعم

Incidental Detection of Sinusitis on CT Imaging 
of the Head in Saudi Adult Population

2020/03/17094

إسم الباحث الرئيسي
علي حسن عبده علي

Ali Hassan Abdou Ali

الملخص:

الجيوب األنفية هي تجاويف مملوءة بالهواء داخل عظام الجمجمة وهي 
مليئــة بالهــواء وتحيط باالنــف والعينيــن. وتصاب تلك الجيــوب بأمراض 
مختلفــة ولكــن حــاالت االلتهابــات هي األكثر شــيوعا. حتى فــي المرضى 
الذين ال يعانون من أى أعراض بالجيوب األنفية عندما يخضعون لتصوير 
الدمــاغ باألشــعة المقطعيــة ألى ســبب آخــر تظهــر واحــدة أو أكثــر مــن 
تشــوهات عرضيــة في الجيوب الخاصة بهم. وأفادت الدراســات الســابقة 
إلــى .٪ انتشــار تشــوهات الجيــوب األنفيــة بمــا يتــراوح بيــن 16 ٪ إلــى 60 
ســيكون مشــروعنا حــول الكشــف العرضــي اللتهــاب الجيــوب األنفيــة 
علــى التصويــر المقطعــي للــرأس فــي الســكان البالغيــن الســعوديين 
ونحــن نعتقــد أنها تلعــب دورا هاما ألن إهمال تشــخيص وعــالج التهاب 
الجيــوب األنفيــة قــد يؤدي إلى ضعف أو فقدان جزئي لحاســة الشــم كما 
أنه يؤثر ســلبا على طبيعة حياة المريض. مما يؤدى الى تراجع األنشــطة 
اليوميــة العاديــة، والحد من الحضور في المدرســة أو العمل. وسيشــارك 
فــي هــذا المشــروع طــالب الطــب ألن أحــد أهدافنــا هــو مشــاركة طــالب 
الطــب الســعوديين فــي جامعــة األمير ســطام بــن عبدالعزيز، ســيقوم 
الطالب بتشكيل ورقة جمع البيانات التي تشمل معلومات عن المرضى 
ســنقوم بتحليل وتفســيرالنتائج عن طريق التحقق من وجود تشوهات 
بالجيوب األنفية مثل تآكل عظمي، سماكة الجدار، تكلس، غزو األنسجة، 
وسوف يالحظ أيضا تشوهات أخرى مثل مستويات السوائل، أو التكلس. 
ســنقوم بوضــع اللمســات األخيرة على المشــروع في غضون 12 شــهرا. 
فيما يتعلق بالتخليص األخالقي سيتم الحصول عليها من جامعة األمير 
ســطام، قسم األشــعة وتقديمها إلى مركز التشــخيص الخاص المحدد. 
وســيتم تأمين ســرية المشاركين. والغرض من هذه الدراسة هو تحديد 
مــدى انتشــار عرضيــة تشــوهات الجيــوب األنفيــة بيــن المرضــى الذيــن 
خضعــوا للفحــص باالشــعة المقطعية على الدمــاغ. وباإلضافــة إلى ذلك 
فإنه يوفر معلومات أساســية لمزيد من الفحوصات الالزمة.90 عاما - في 
هذه الدراســة ســيتم البحث فى توظيف االشعة المقطعية على الدماغ 
لألشــخاص الســعوديين )ذكور وإناث( الذين تتراوح ما بين 18من العمر. 
ســوف يتــم عمــل االشــعة المقطعيــة في قســم األشــعة بالمستشــفى 
الجامعى ، بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز ومستشفى الملك خالد 

بعدأخذ التصريح االزم لعمل ذلك.

Abstract 

The sinuses are air-filled cavities within the skull bones 
that are filled with air and surround the nose and eyes. 
These pockets have different diseases but infections 
are the most common. Even in patients who have no 
symptoms of sinus when they undergo CT scans for 
any other reason that shows one or more occasional 
abnormalities in their sinuses. Previous studies have 
reported sinus abnormalities ranging from 16% to 
60%. Our project will be on the accidental detection 

of sinusitis on head tomography in the Saudi adult 
population. We believe it plays an important role 
because neglecting the diagnosis and treatment of 
sinusitis may result in partial loss of the sense of smell 
and negatively affects the nature of the patient’s 
life, leading to a decline in normal daily activities, 
and reduced attendance at school or work. One of 
our objectives is the participation of Saudi medical 
students at Prince Sattam University, Students will 
form a data collection sheet that includes patient 
information. We will analyze and interpret the results by 
checking for sinus abnormalities such as bone erosion, 
wall thickness, calcification, tissue invasion, and will 
be observed. Other abnormalities such as fluid levels 
or cysts will also be noted. We will finalize the project 
within 12 months. With regard to ethical consideration 
and Institutional Review Board (IRB) will be obtained 
from Prince Satam University, Department of Radiology 
and submitted to the center of your specific diagnosis. 
The confidentiality of participants will be secured. The 
purpose of this study is to determine the prevalence 
of transient sinus abnormalities among patients who 
underwent a CT scan on the brain. In addition, it 
provides basic information for further testing. In this 
study, CT scans will be performed on the brain of Saudi 
people (males and females) between 18 and 90 years of 
age. The CT scan will be performed at the Department 
of Radiology at the University Hospital, Prince Sattam 
bin Abdul Aziz University and King Khalid Hospital after 
taking the necessary permission to do so.

إصابات الحروق في المملكة العربية 
السعودية: نسبة حدوثها، أماكنها، أسبابها، 

درجاتها و طرق عالجها
رقم الدعم

Burn Injuries in Saudi Arabia: Frequencies, 
Locations, Etiologies, Severity and Treatment

2020/03/17128

إسم الباحث الرئيسي
منصور محمد منصور العجمي

Mansour Muhammad Mansour Al-Ajmi
سمير حمد الغامدي

Sameer Hamed Saeed Al Ghamdi

الملخص:

إصابات الحروق هي مشكلة صحية مؤذية، و بالرغم من إمكانية الوقاية 
منها، فإنها تعتبر من المشــاكل الصحية الكبيرة على مســتوى العالم. 
و لهــذا إلغــن هــذا البحث ســوف يدرس مــدى انتشــار هــذه اإلصابات في 
المملكــة العربيــة الســعودية و مســبباتها و أماكــن حدوثهــا و درجــات 
شــدتها و طرق عالجها. وســوف يتم هذا البحث بعمل دراســة مســحية 
لعــدد مناســب مــن المرضــى ســيتم ادراجهــم فــي البحث بعــد تطبيق 
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معاييــر تضميــن و اســتثناء صارمة. و ســوف يدون الباحثــون كل بيانات 
البحث على مســتند إلكتروني من نوع مايكروســوفت إكســل. و سيتم 
اســتخدام برنامج إس بي إس إس 22 لعمل التحليل اإلحصائي. و ســوف 
يكــون الحــد الفاصــل لتحديــد الجدوى اإلحصائيــة للنتائج هــو 0.05 على 

األقل.

Abstract 

Burns are deleterious, but largely preventable, injuries 
that pose a significant health problem around the 
globe. Therefore, our study will evaluate frequencies, 
locations, etiologies, severity, and treatment of burn 
injuries in Saudi Arabia. In this context, a cross-
sectional study will be conducted and a proper number 
of patients will be recruited after implementing a 
stringent set of inclusion and exclusion criteria. The 
researchers will document all data within a Microsoft 
Excel document. SPSS 22.0 will be utilized for statistical 
analysis, and the threshold for statistical significance 
will be determined to be at least 0.05.

تأثير التمارين الهوائية المتقطعة على القدرة 
الوظيفية ومؤشرات الحركة عند األطفال 

المصابين بالشلل الدماغي
رقم الدعم

Influence of Aerobic Interval Exercise on 
Functional Capacity and Gait Parameters in 

Diaplegic Cerebral Palsy Children

2020/03/17131 

إسم الباحث الرئيسي
تامر امام حسن النجمي

Tamer Emam Hassan Elnegamy

الملخص:

الخلفيــة: تشــوهات المشــية الســائدة عند األطفــال المصابين بالشــلل 
الدماغــي هي نمط مشــية كراش )CGP( ، تبــرز في كثير من األحيان تثار 
فــي انثنــاء الــورك والــدوران اإلنســي وثنــي الركبة أثنــاء مرحلــة الوقوف. 
أكــدت األبحــاث المقيــدة تأثيــر التدريــب الفاصــل علــى القــدرة الوظيفية 

والمعلمات المشية في  األطفال المصابون بالشلل الدماغي.
األهــداف: تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحقيــق تأثيــرات التدريــب الفاصــل 
األطفــال  عنــد  المشــية  ومعلمــات  الوظيفيــة  القــدرة  علــى  الهوائــي 

المصابين بالشلل الدماغي.
تصميم الدراسة: تجربة سريرية مستقبلية

اإلعدادات: عيادة العالج الطبيعي للمرضى الخارجيين
الطرق: ستشمل هذه التجربة المرتقبة ستة وثالثين طفاًل مصاًبا بأمراض 
مضاعفــة حســب حســاب العينــة المطلوبــة للدراســة. ســيتم تخصيص 
هؤالء األطفال في توزيع عشوائي لمجموعتين متساويتين، 18 في كل 
مجموعــة. ســيقوم األول بإجــراء برنامــج تماريــن الفاصل الهوائــي، 4 أيام 
فــي األســبوع لمدة 4 أشــهر بينما يقــوم الثاني بإجــراء بروتوكول العالج 
القياسي فقط بدون برنامج تمرين. سن األطفال تتراوح بين 7-14 سنة. 
ســيتم التحقــق من القــدرة الوظيفية والمعلمات المشــية ثالث مرات )ما 

قبل ، برنامج ما بعد الدراسة(.

المناقشــة: ســيتم جمــع البيانــات وتحليلهــا بواســطة اإلصــدار 25 مــن 
برنامــج SPSS لتقييم التغييرات بين القيم المســبقة وما بعد مقاييس 

النتائج في مجموعتي الدراسة.

Abstract 

Background: The prevalent gait abnormalities in cerebral 
palsy children is crouch gait pattern (CGP), discern by very 
often raised in hip flexion, medial rotation and knee flexion 
during stance phase. Restricted researches have ascertained 
the influence of interval training on functional capacity and 
gait parameters in CP.
Aims: This study aims to attain the influences of aerobic 
interval training on functional capacity and gait parameters 
in diaplegic cerebral palsy children.
Design of the study: Prospective clinical trial
Settings: Outpatient physiotherapy clinic
Methods: This prospective trial will include thirty-six diaplegic 
children according to the calculation of the required sample 
for the study. These children will be allocated in a random 
distribution to two equal groups, 18 in each group. The first 
one will conduct aerobic interval exercise program, 4 days by 
week for 4 months while the second will conduct the standard 
treatment protocol only without exercise programme. The 
age of children will range 7-14 years. Functional capacity 
and gait parameters will be ascertained three times (pre-, 
intermediate, and post-study programme).
Discussion: Data will be gathered and analysed by SPSS 
software version 25 to assess the changes between the pre- 
and post-values of the outcome measures in the two groups 
of the study.
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ضبط شروط وظروف إنتاج المركبات 
الكيميائية الحيوية في بعض النباتات العالجية 
باستخدام طريقة الفصل الكروماتوغرافي على 

الرقاقة عالي الكفاءة

رقم الدعم

Optimization of The Production of Biomarker 
Phytoconstituents with The Help of HPTLC 
Chromatographic Technique in Selected 

Medicinal Plants.

2020/03/17251

إسم الباحث الرئيسي
محمد خالد مشتاق علي

Muhammad Khaled Mushtaq Ali

الملخص:

إن عمليــة زراعــة أنســجة النبــات هي تقنيــة تتم في المختبر وُتســتخدم 
لتكاثــر النبــات الجديد أو المحافظــة عليه من أجزاء منه مثل خاليا األوراق 
أو الجــذع أو الجــذر أو البــذور أو األعضــاء المذكــرة أو الخاليــا تحــت ظــروف 
معقمــة علــى وســط زراعــي غنــي بالمغذيــات االصطناعيــة المعروفــة. 
تســتخدم هــذه التقنيــة فــي العالــم علــى نطــاق واســع إلنتــاج نباتــات 
خاليــة مــن األمــراض، ومــواد محاصيــل عاليــة الجــودة ذات مــردود مرتفع 
وزيــادة إنتــاج النباتات الثابتة. أصبحت العديد مــن النباتات الطبية البرية 
مهددة باالنقراض بســبب كثرة االســتهالك والقطــع الجائر في المناطق 
الريفية والحضرية، وقطع أشجار الغابات الغير خاضع للرقابة والجمع غير 
القانونــي، والتلــوث وانخفــاض مســتوى الوعــي فــي المجتمــع. يمكن أن 
توفر تكنولوجيا زراعة األنســجة الطريقة البديلة إلنتاج الموارد الطبيعية 
دون تهديــد التنــوع البيولوجــي. فــي هــذه الدراســة، ســتتم معالجــة 
الخاليــا النباتيــة بمنظمــات نمــو هرمونية نباتيــة مختلفة مثــل 6-بنزيل 
أمينوبورينــال )BAP( الــذي لــه تأثيــرات أكبر على تكويــن براعم متعددة 
على اإلزراع أكثر من حمض ألفا-نفتالينيسيتيك )NAA( ، وحمض ثنائي 
كلور فينوكســيتيك )2.4( -د( حيث أثبت أن بعض التركيزات قد تكون 
أفضــل إلنتــاج ما يســمى الكالــس. إن مزيج من هذه الهرمونــات النباتية 
يوفــر نمــو أفضل وجودة عالية من ال  calli ومن ثم يتم اســتخدامه في 
إعداد محاليل معلقة من الخاليا. بعد ذلك سنقوم بدراسة حركية النمو 
وســيتم تحســين إنتاج المركبات الكيميائية الحيويــة الفعالة بتقنية ال 
HPTLC  باستخدام االستنباط الحيوي والالإحيائي. يمكن أن توفر تقنية 
HPTLC طريقــة ســريعة وســهلة ودقيقــة وفعالــة لتحليــل مركبات ذات 
الفعاليــة الحيويــة التي تســمح بإجــراء تحاليل متزامنة لعــدة عينات في 
نفــس شــريحة ال TLC.  فــي هــذا المقتــرح البحثــي، ســيتم اســتخدام و 
تطويــر طريقــة HPTLC للقيــام بتحاليــل كمية و نوعيــة للنباتات بوجود 
مركباتها المعيارية. حيث أنه سوف تتبع تلك التحليالت الطريق المطورة 
بعــد التحقــق من صحتهــا بواســطة المبــادئ التوجيهية التــي وضعها 

.)  ICH Guidelines  (  المؤتمر الدولي للتنسيق

Abstract 

Plant tissue culture is an in-vitro technique that are 
used to growth or maintain the new plant, from the 
explant materials like leaf, stem, root, seeds or anther 
or organs cells under the sterile conditions on known 
artificial nutrient culture medium. In the world this 
technique is widely used for the production of disease-
free plant, high yielding quality crop material and 
increase the highly production of constant plants. 
Numerous wild medicinal plants are becoming 

endangered due to the digester, flirt rural and urban 
extension, uncontrolled deforestation and illegal 
collection, contamination, and low level of awareness 
in the society. Tissue culture technology can provide 
the alternative method for the natural resources 
without threaten the biodiversity. In This study, 
explants will be treated with different phytohormones 
growth regulator like 6-Benzylaminopurine (BAP) has 
a greater effect on multiple shoots formation on the 
explant than alpha-naphthaleneacetic acid (NAA), 
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) concentrations 
proved to be optimal for the production of maximum 
callus. The combination of these phytohormones 
provide better and high-quality growth of the calli and 
later it will be used in cell suspension cultures. After the 
development of calli, the growth kinetics study will be 
carried out and enhanced the production of bioactive 
phytoconstituents compounds will be evaluated 
by HPTLC technique by using the biotic and abiotic 
elicitations. HPTLC technique can provide a fast, easy, 
accurate and cost effective method for analyses of the 
bioactive marker compounds that permit simultaneous 
analyses of several samples in same TLC plate. In this 
project an HPTLC method for both qualitative and 
quantitative analyses will be developed for plants 
using their standard compound. The analyses and 
validation of the developed method will follow the 
guidelines established by the International Conference 
on Harmonization (ICH, 1996).

العالج بالليزر عالي الشدة: اآلثار العالجية على 
األلم واإلعاقة ونوعية الحياة في المرضى 

الذين يعانون من آالم أسفل الظهر المزمنة 
غير المحددة

رقم الدعم

High-Intensity Laser Therapy: Therapeutic Effects 
on Pain, Disability, and Quality of Life in Patients 

with Chronic Non-Specific Low Back Pain

2020/03/17300 

إسم الباحث الرئيسي
احمد محمد شحاته ابودنيا

Ahmed Mohamed Shehata Abodonya

الملخص:

الخلفية: آالم أســفل الظهر المزمنة غير المحددة شــائعة جًدا ومنتشــرة 
بين جميع أنحاء العالم. تم اســتخدام العالج بالليزر في عالج أالم أســفل 
الظهــر المزمــن بينمــا قيمت دراســات محــدودة للغاية آثار العــالج بالليزر 

عالي الكثافة على أالم أسفل الظهر المزمن.
األهداف: تقييم آثار الليزر عالي الكثافة على األلم واإلعاقة ونوعية الحياة 

في المرضى الذين يعانون من أالم أسفل الظهر المزمن.
اإلعداد: مستشفى األمير سطام بن عبد العزيز.

الطريقة: ســيتم تســجيل المرضى الذين يعانون من أالم أســفل الظهر 
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المزمــن الغيــر محــددة فــي هــذه الدراســة. ســيتم تعيينهــم بشــكل 
عشوائي في مجموعتين. ستتلقى المجموعة األولى برنامج الليزر عالي 
الشدة ، ولن تتلقى المجموعة الثانية أي نوع من العالج بالليزر )مجموعة 
مراقبة(. ســيتم تقييم مؤشــر العجز في أوسيستري لإلعاقة، والمقياس 
التماثلــي البصــري لشــدة األلــم ، ومدى الثنــي القطني للحركــة، ونوعية 

الحياة قبل وبعد تدخل لمدة 6 أسابيع.

المناقشــة: ســيتم جمــع البيانــات للمشــاركين في الدراســة قبــل وبعد 
العــالج. ســيتم تحليــل البيانــات إحصائيــا للمقارنــة بيــن المجموعتيــن 

بواسطة برنامج SPSS اإلصدار 25.

الكلمــات المفتاحيــة: العــالج بالليــزر، أالم أســفل الظهــر، األلــم ، اإلعاقــة ، 
نوعية الحياة.

Abstract 

Background: Chronic non-specific low back pain (chronic 
nsLBP) is very common and prevalent among population 
worldwide. Laser therapy was used in the treatment of 
chronic LBP while very limited studies have assessed the 
effects of high-intensity laser therapy (HILT) on chronic nsLBP.
Aims: To evaluate the effects of HILT on pain, disability, and 
quality of life in patients with chronic nsLBP.
Setting: Prince Sattam bin Abdulaziz University Hospital.
Methods: Patients with chronic nsLBP will be enrolled in this 
study. They will be randomly assigned into two groups. The 
first group will receive a program of HILT, the second group 
will not receive any type of laser therapy (control group). 
Oswestry disability index (ODI), visual analogue scale (VAS), 
lumbar flexion range of motion (ROM), and quality of life will 
be assessed before and after 6-week intervention.
Discussion: Data will be collected for the participants of the 
study pre- and post-treatment. The data will be statistically 
analyzed to compare between the two groups by the software 
of SPSS version 25.
Keywords: Laser therapy, LBP, Pain, Disability, Quality of life.

دراسة لنشاط نباتات طبية من أصل سعودي 
كمضاد للربو عن طريق استخدام فئران 

التجارب
رقم الدعم

Anti-Asthmatic Activity of Developed Herbal 
Composites of Saudi Origin on Guinea Pigs

2020/03/17302 

إسم الباحث الرئيسي
فيديا ديفانتديسكان . سيشادري

Vidya Devanthadesikan . Seshadri
محمد مصطفى بويل

Muhammad Musthafa Poyil

الملخص:

للجهــاز  الهوائيــة  الربوهواضطرابتنفســيمزمنيجعاللممرات 
التنفســيضيقةويكون ذلك مصاحبا بحالة التهابية. يقدر الذين يعانون 
مــن الربــو بحوالي  300 مليونشــخص حول العالم، وتقدر نســبة اإلصابة 
فيالمملكةالعربيةالســعوديةبحوالي 4.05 ٪ كمــا يتوقــع الزيــادة وفقــا 
للمعطيــات الطبيــة، حيــث يــزور مــا يقــدر بنحــو 61.6 ٪ قســم الطــوارئ 
فــي المستشــفيات مــن جــراء االصابة بنوبــات الربو التي تطلــب التدخل 
الطبي. يذكر أن معظم األدوية المســتخدمة في عالج حاالت الربو لديها 
العديــد مــن اآلثارالجانبية،فهنــاك حاجة للبحث عن بدائــل دوائية بعيدة 
عــن العالجــات التقليديــة التــي ثبــت أرتباطهــا المباشــر باآلثــار الجانبيــة. 
هنالــك العديــد من الفصائــل النباتية التي تســتخدم كمضــادات للربو، 
والجدير بالذكر انه في المملكة العربية الســعودية توجد بعضاألعشــاب 
الطبيــة المســتخدمة بشــكل تقليــدي في عالج حــاالت الربــو. وعليه في 
هذه الدراسة المقترحة، سيتم دراسة مركب نباتي يتكون من عشبتين 
األولى تعرف علميا باســم )باكوبا مونيري( واالخرى تعرف باســم )ايفوربيا 
هيتــرا( والتــي تعتبــر متاحةفيالمملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك عن 
طريق تجهيزهم ومزجهم باســتخالص مركباتهم بإســتخدام اإليثانول. 
مــن ثــم يتــم دراســة أثرهــم العالجــي كمضــادات جرثوميــة او بكتيريــة 
وكذلــك عملهم كمضــاد للحساســية والربو؛ ويتم تقييــم الفعالية من 
خــالل سلســلة مــن التجــارب المعمليــة وفــق للخطــوات التاليــة: دراســة 
مقاومــة المركــب للنشــاط الجرثومــي او البكتيــري  لــكل مــن المكورات 
العنقودية الذهبية، األشــريكية القولونية، والجرثومة األمعائية المرياحة 
وكذلك فصيلة الجراثيم عديمة الحركة النيسرية. كما سيتم دراسة االثر 
التحسسي للمركب السابق عن طريق معدالت الهيستامين عن طريق 
استخدام فئران التجارب. وسيتبع ذلك تحليل إجمالي لعدد كريات الدم 
البيضــاء، والحبيبــات الحامضيــة والعــدالت وحيدة الخلية فــي الحيوانات 
المعالجــة بالمركــب العشــبي المذكــور ســابقا، ومقارنتهــا بالمجموعات 
الحيوانيــة الغير معالجة )المجموعة الضابطة(. وتشــمل الدراســة كذلك 
أثــر المركــب علــى عالمــات األجهــاد التأكســدي ومســتوى الجلوتاثيــون 
)GSH(، وعلــى مســتوى البيكربونات والتي تعتبر كلهــا معايير لالصابة 
بالربــو وتقيمــه. في حال اســفرت الدراســة البحثيةعن نتائــج ايجابية،فإن 
هذاالبحــث الذييعتمد على بعض النباتات الطبية المتاحة في المملكة 
العربيــة الســعودية نقلــة نوعيــة وعالمة فارقــة في عــالج الربوألنه يمكن 

تطويره لكون بديل للعقاقيرالصيدالنية المتاحة تجارًيا

Abstract 

Asthma is a chronic, respiratory disorder that makes the air 
routes narrowed with inflammation. Around the globe, about 
300 million people are affected with this disorder and its 
prevalence in Saudi Arabia it is suggested to be 4.05% and 
is increasing, in which an estimated 61.6 % visit emergency 
department of hospitals annually with deteriorating 
symptoms. As the pharmaceutical agents possess many 
side effects on treatment, there is a need for the search 
for an alternative for conventional drugs in treatment of 
asthma. Many plant species are used in the formulation of 
drugs against asthma and the Kingdom has some of them 
which are being used traditionally as medicinal herbs. In 
the present proposed study, an herbal composite of two 
such plants viz. Bacopamonneiriand Euphorbia hirta will be 
prepared by extracting with ethanol. Its bacterial resistance 
and anti-asthmatic activity will be evaluated and compared 
with the sensitized group. The Ethanolic Herbal Composite 
(EHC) will be screened against Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Enterobacteraerogenes, Acinetobactersp, 
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and Klebsiellapneumoniae. The effect of EHC onthe PCT 
(Procalcitonin)level against 1% histamine aerosol will be 
analyzed in guinea pigs – the experimental animals. The total 
leukocyte, eosinophil, lymphocyte counts, neutrophil and 
monocyte counts will be analyzed in the sensitized + EHC 
treated animal group, sensitized animal groupand in control 
group. The effect of EHC on the malondialdehyde (MDA 
- marker of oxidative stress) level,glutathione (GSH) level 
and also on the bicarbonate levels -  which are the essential 
components in asthma will also be investigated. In a positive 
finding, this research using herbal composites of Euphorbia 
hirtaand Bacopamonneri available in Saudi Arabia, could be a 
milestone in the treatment of asthma as it can be developed 
as an alternative to commercially available pharmaceutical 
drugs.

التباين الموسمي في كمية المركبات الحيوية 
النشطة ألوراق الزيتون التي يتم جمعها في 
أشهر مختلفة في شمال المملكة العربية 

السعودية

رقم الدعم

Seasonal Variation in the Amount of the Active 
Biomarker of Olea Europaea Leaves Collected In 

Different Months in North Saudi Arabia
2020/03/17308

إسم الباحث الرئيسي
برويز عالم محمد

Prawez Alam Alam Mohammad
ماجد عبدالقادر

Maged S. Abdel-Kader

الملخص:

ال تؤثــر التغيــرات الموســمية علــى نمــو النباتــات فحســب بــل تؤثــر أيًضا 
علــى تركيــز المكونــات الفعالــة بيولوجًيــا. تعتبــر مــادة األوليوربين هى 
المــادة االساســية المضــادة للســكرى فــى اوراق نبــات الزيتــون باإلضافــة 
 -7-O-glucoside apigenin-'4-luteolin الى نواتج أيضيــة أخرى مثل
الجلوكوزايــد O ، كيرســيتين ، روتيــن ، لوتوليــن ، وأبيجينيــن. ولدراســة 
االختــالف فــي مســتويات هــذه المركبــات بســبب التغيــرات الموســمية 
سيتم تطوير طريقة HPTLC للتحليالت الكيفية والكمية. وسوف تخضع  
الطريقــة المطــورة لمعاييــر التحقق من دقتها حســب توصيــات المؤتمر 
الدولي للتنسيق ICH. تسهم المعلومات الناتجة عن هذه الدراسة الى 
الكشــف عــن التوقيت االنســب لجمــع اوراق الزيتون الســتخدامها كعالج 

لمرض السكري.

Abstract 

The seasonal effects in the plants affected not only the plant 
growth but also affect the levels of bioactive components. 
The oleuropein is the main antidiabetic principle obtained 
from O. europaea followed by other metabolites such as 
luteolin-4’-O-glucoside apigenin-7-O-glucoside, quercetin, 

rutin, luteolin, and apigenin. To analyze the variation in the 
levels of these compounds due to seasonal variations, HPTLC 
method for both qualitative and quantitative analyses will 
be developed. The analyses and validation of the developed 
method will follow the guidelines established by the 
International Conference on Harmonization (ICH, 1996). The 
knowledge developed by this study could provide the better 
platform to use the Olives leaves as remedy for diabetes.

تأثير نيجيال ساتيفا والثيموكينين في التخفيف 
من الخلل الكلوي الناجم عن فلورويوسيل في 
فئران ويستار: دور اإلجهاد التأكسدي ، موت 

الخاليا المبرمج ومسار مابك 

رقم الدعم

Effect of Nigella Sativa and Thymoquinine 
in Mitigating 5-Flurouracil Induced Kidney 

Dysfunction In Wistar Rats: Role of Oxidative 
Stress, Apoptosis and Mapk Pathway

2020/03/17364

إسم الباحث الرئيسي
سمية راشد . عبدالراشد

Sumaya Rashid. Abdul Rashid
رنا الصفار

Rana Alsaffar
خالد الحارثي

Khalid AlHarthy

الملخص:

وفًقــا لبيانــات Globocon 2018 مــن المملكــة العربيــة الســعودية ، تــم 
توثيــق ســرطان القولون والمســتقيم باعتباره الســرطان الرئيســي في 
الرجال ، والسبب الثالث األكثر شيوًعا للوفيات المرتبطة بالسرطان لدى 
النســاء ، والرابــع األكثــر شــيوًعا فــي جميــع أنحــاء العالم من الســرطان ، 
في حين أن ســرطان الثدي هو األكثر شــيوًعا. ســبب الوفيات المرتبطة 
بالســرطان لــدى النســاء. 5 - فلوروراســيل دواء مضــاد للســرطان لــه 
إمكانــات ملحوظــة ويســتخدم في عالج العديــد مــن األورام الخبيثة من 
الثــدي والمعــدة والقولون والمســتقيم والرأس والعنــق. ومع ذلك ، يتم 
قمع اســتخدامه الطبي ألنه يظهر تفاعالت وســمية ضارة تشــمل ســمية 
األعضــاء مثــل الكبد والقلــب وضعف الكلى والتهاب الغشــاء المخاطي 
ومــا إلــى ذلك. يعتبــر الخلــل الوظيفي في الكلــى هو العيب الرئيســي 
 ، α-fluoro-an-alanine ويســهل ذلــك بعــد التحــول االســتقالبي إلــى ،
واألمونيــا واليوريــا. فــي منطقــة الخليج العربي والشــرق األقصى وآســيا 
 Habbatul Barakah المعروفــة باســم )NS( وأوروبــا ، بــذور بــذرة البركــة
، تســتهلك البذور الســوداء فــي الطب التقليدي منــذ العصور القديمة. 
قــال النبــي محمد صلــى اهلل عليــه وســلم إن Habbatul Barakah لديه 
قدرة عالجية ضد كل مرض ما عدا الموت. إنه يحتوي على عدد كبير من 
اإلمكانات الدوائية مثل مضاد للسرطان ، مناعي ، مضاد للقرحة ، مضاد 
لألكســدة ومــا إلى ذلــك. لذلك ، نحن نفتــرض أن NS وواحد من مكوناته 
الرئيســية ، الثيموكينــون عند توليفة مع 5-فلورويوراســيل )5-فو( قد 

تتآزر اآلثار التي تؤدي إلى زيادة الفعالية و / أو عدم وجود سمية
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Abstract 

According to Globocon 2018 data from Saudi Arabia, 
colorectal cancer is documented as the leading cancer in 
men, third most common cause of cancer related mortality 
in women, and fourth most frequently occurring cancer 
throughout the world, whereas breast cancer is recognized 
as the most common cause of cancer related mortality 
in women. 5-Flurouracil is an anti-cancer drug having 
remarkable potential and used in the management of 
numerous malignant tumors of breast, stomach, colorectal, 
head and neck. Nevertheless, its medical usage is repressed 
as it exhibits adverse reactions and toxicity which includes 
organ toxicity like liver, heart, kidney dysfunction, mucositis 
etc. Kidney dysfunction is the main disadvantage, facilitated 
following metabolic transformation into α-fluoro-β-alanine, 
ammonia and urea. In the Arabian Gulf region, Far East 
Asia, and Europe, seeds of Nigella sativa (NS), recognized as 
Habbatul Barakah, black seed are consumed in traditional 
medicine from ancient times. Prophet Mohammad PBUH 
said Habbatul Barakah has healing capacity against every 
disease except death. It has plethora of pharmacological 
potential like anti-cancer, immunomodulatory, anti-ulcer, 
anti-oxidative etc. Therefore, we hypothesize that NS and 
one of its chief components, thymoquinone on combination 
with 5-Flurouracil (5-Fu) may synergize its effects leading to 
augmented efficacy and least and/or no toxicity.

التحليل العنقودي لسوك األمهات تجاه 
رقم الدعماألغذية الوظيفية

Cluster Analysis of Mother Behavior Towards 
Functional Food

2020/01/17380

إسم الباحث الرئيسي
امنه فتحي القاطري

Emna Fathi Rachid Gatri
أولفا سعدوك عبد الله المزوغي

Olfa Sadoc Abdallah Mzoughi

الملخص:

  يهــدف هــذا المشــروع إلــى  دراســة  تحليليــة لســلوك األمهــات تجــاه 
األغذيــة الوظيفيــة ألطفالهــم. يعــد هــذا الموضــوع مــن أهــم القضايــا 
الحالية ســواء داخل األســرة أو في الســوق نتيجة لتغير أســاليب العيش 
و عــادات االســتهالك. و نذكــر علــى ســبيل المثــال أنه مع خــروج األمهات 
للعمــل أصبــح مــن الضــروري اســتعمال المجمــدات أو األكالت المســبقة 
التحضيــر. فــي المقابــل، نالحظ أنه مع تتالــي األزمات الغذائيــة و األمراض 
الناتجــة عــن اســتعمال المبيــدات الحشــرية، هناك توجه نحــو البحث عن 
األكالت الصحيــة. ينقســم هذا البحث الى جزأين. في الجزء األول، ســيقع 
دراســة العوامــل المؤثــرة علــى ســلوك األمهــات تجــاه األغذيــة الوظيفية 
ألطفالهم. في الجزء الثاني، سيقع استعمال تقنيات التحليل العنقودي 

الســتنتاج مجموعات األمهات حســب سلوكهن. ســيقع بعد ذلك اقتراح 
اســتراتيجيات تســويقية خاصة بســوق ألغذية الوظيفية لألطفال حسب 

رغبات األمهات.

Abstract 

Customer segmentation has become a challenging topic 
in recent years. It allows to promote particular marketing 
strategy in function of customer needs and preferences. 
With the instant change of customer lifestyle and routines, 
customer models have become more and more complicated. 
In particular, behavior of mothers of young children towards 
their decision according to functional food is one of the 
emerging issues that have been identified recently. This is 
due to many factors including the increasing number of 
working mothers, the use of frozen or pre-cooked food, the 
preponderant use of pesticides, the recent alimentary crisis, 
etc. This research has two main goals. The first is to define 
factors that affect the confidence of mothers toward infant 
food. Second, we aim to define cluster of mothers according 
to these factors.

انتشار وعوامل الخطر الختالفات األدوية وقت 
الخروج من المستشفى لمرضى السكري 

البالغين: دراسة قائمة على المالحظة
رقم الدعم

Prevalence and Risk Factors for Medication 
Discrepancies on Hospital Discharge of 

Adult Diabetic Patients: A Cross-Sectional 
Observational Study

2020/03/17432 

إسم الباحث الرئيسي
عبدالله خلوفه عبدالله االحمري

Abdullah Khaloofah Abdullah Alahmari
زياد سعيد المالكي

Ziyad Saeed Almalki

الملخص:

األخطاء الدوائية تبقى أهم المشاكل الصحية والتي إن لم يتم تخفيض 
نسبة حدوثها فسوف تؤثر سلبا على سالمة المرضى، وجودة حياتهم، 
عنــد  الدوائيــة  التناقضــات  عــام.  بشــكل  الصحيــة  تكاليفهــم  وعلــى 
الخــروج مــن المستشــفى يتــم تعريفهــا على أنهــا أي تباين فــي نوعية 
األدويــة المعطــاه للمريض وقت الخروج من المستشــفى مقارنة بما كان 
يســتخدم اثنــاء تنويمــه فــي المستشــفى. مثل هــذه الفــوارق تزيد من 
تعرض المرضى لخطر األخطاء الدوائية، وإساءة االستخدام الدواء، وهدر 
الــدواء، وعدم اإللتزام بتعليمات االســتخدام األمثــل للدواء. في المملكة 
العربيــة الســعودية، تتــراوح احتمالية حــدوث األخطــاء الدوائية بين 40-
70٪، ومــن المتوقــع أن يكــون العامــل األساســي هــو التناقــض الدوائي 
عند الخروج من المستشــفى.أهم األســباب األكثر شــيوًعا وراء التباينات 
الدوائيــة عند الخروج من المستشــفى في المملكة العربية الســعودية 
هــي كــون الوصفة طبية جديــدة على المريض، أوالتغييــرات في األدوية 
الحاليــة، أونقــص التواصــل بين المريض والممــارس الصحي، وايضا عدم 

تفعيل عملية اإلستشارات الدوائية لدينا.
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Abstract 

Medication errors still a major health concern that, if not 
reduced, will negatively impact patients’ safety, quality of 
life and healthcare cost. Medication discrepancies at hospital 
discharge are defined as any disparity in the prescribed 
medications while transitioning from hospital to the home 
setting. Such disparities expose patients to higher risk of 
medication errors, misuse, waste and non-adherence. In 
Saudi Arabia, the likelihood of medication errors range 
from 40-70% and medication discrepancies at discharge are 
expected to be the major underlying factor. New prescription, 
changes to current medications, lack of patient-provider 
communication, and the lack of medication counseling are 
the most common reasons behind the excessive medication 
discrepancies in Saudi Arabia.

العوامل المرتبطة بنتائج العالج في 
أمراض القلب اإلقفارية - دراسة قائمة على 
المالحظة في المملكة العربية السعودية

رقم الدعم

Factors Associated with Treatment Outcomes in 
Ischemic Heart Disease – An Observational Study 

in the Kingdom of Saudi Arabia
2020/03/16884

إسم الباحث الرئيسي
إسم الباحث الرائيسي 

سمير حامد سعيد الغامدي
Sameer Hamed Saeed Alghamdi

منصور محمد منصور العجمي
Mansour Mohammad Al Ajmi

الملخص:

أمــراض القلب واألوعيــة الدموية )األمراض القلبية الوعائية( هي الســبب 
الرئيســي للوفيــات والمراضــة فــي العالــم . لذلــك ، ســتحدد دراســتنا 
العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى نتائــج عــالج أمــراض نقــص ترويــة القلــب 
 ، )CAD( ســيناقش البحــث أنــواع آفــات مــرض الشــريان التاجــي  .)IHD(
وعدد اآلفات ، ونوع إدارة آفة CAD ، وهيمنة آفات CAD . في هذا السياق 
، ســيتم إجــراء دراســة مســتعرضة فــي مستشــفى الملك خالــد ومركز 
األميــر ســلطان للرعايــة الصحيــة فــي الخــرج ســيتم تعييــن حجــم عينة 
مناســب مــن المرضــى ويخضــع لمعايير إدراج واســتبعاد صارمة. ســيتم 
بعــد ذلــك تصنيــف البيانــات الكميــة فــي Microsoft Excel وتحليلهــا 

.0.SPSS22 إحصائًيا بواسطة الباحثين الذين يستخدمون

Abstract 

Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of mortality 
and morbidity in the world. Therefore, our study will determine 
the factors that may affect the outcome of ischemic heart 
disease (IHD) treatment. The research will discuss the types 
of coronary artery disease (CAD) lesions, number of lesions, 

type of CAD lesion management, and the dominance of 
CAD lesions. In this context, a cross-sectional study will be 
conducted at King Khalid Hospital and Prince Sultan Center 
for Health Care in Al Kharj. An appropriate sample size of 
patients will be recruited and subjected to stringent inclusion 
and exclusion criteria. The quantitative data will subsequently 
be tabulated into Microsoft Excel and statistically analysed by 
the investigators using SPSS 22.0.
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الملخصات البحثية للمقترحات اإلنسانية واإلدارية المدعومة 

ملخصات البحوث اإلنسانية
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تقويم أداء عضو هيئة التدريس في الجامعات 
السعودية في ضوء متطلبات تحقيق رؤية 
المملكة العربية السعودية 2030 م –جامعة 

األمير سطام بن عبدالعزيز نموذجًا

رقم الدعم

Evaluating the Performance of A Faculty 
Member in Saudi Universities Iin Light of The 

Requirements to Achieve The Vision of The 
Kingdom of Saudi Arabia 2030 - Prince Sattam 

Bin Abdulaziz University as A Model

2020/02/17343

إسم الباحث الرئيسي
نوال سالم مشعل الرشود

Nawal Salem Meshal Alrshoud

الملخص:

تهــدف الدراســة إلــى الوصــول لنمــوذج مقتــرح لتقويم أداء عضــو هيئة 
التدريــس فــي الجامعــات الســعودية فــي ضــوء متطلبــات تحقيــق رؤية 
المملكــة العربيــة الســعودية 2030م. وإلى التعرف علــى طبيعة عملية 
تقويــم أداء عضــو هيئــة التدريــس في الجامعــات الســعودية. ولتحقيق 
أهداف الدراســة ســيتم اســتخدام المنهــج الوصفي التحليلي، وســيتم 
مقابلــة،  اســتمارة  إلــى  باإلضافــة  للدراســة  كأداة  االســتبانة  اســتخدام 
وســتغطي أدوات الدراســة األبعــاد الثالثــة: التدريــس، البحــث العلمــي، 
خدمــة المجتمــع. وبــإذن اهلل ســيتم التوصــل لنتائــج مــن خاللها ســيتم 

االجابة عن أسئلة الدراسة وستختتم الدراسة بتوصيات إجرائية.

Abstract 

It Is Expected (Not A Hypothesis) That The Degree of Toxic 
Driving Practice (High) Is Similar to That in The Countries 
Included in Previous Studies Have Been Read by The 
Researchers and Mentioned in Their Current Study. The 
Researchers Will Build the Study Tool, Which Is a Questionnaire 
Consisting of Two Axes: The First Axis: (Toxic Leadership); 
In Three Areas: Human Capital, Structural Capital, And 
Relationship Capital. The Second Axis (Psychological Well-
Being); In Six Areas That Represent The Six Dimensions Of 
Psychological Well-Being According To The “Ryff” Theory (Self-
Acceptance, Personal Growth, Purposeful Life, Environmental 
Empowerment, Independence, And Positive Relationships 
With Others), And After Retrieving The Completed 
Questionnaires, The Researchers Will Analyze The Results 
According To Scientifically Appropriate Statistical Methods 
On Study Questions To Know The Degree Of School Leaders 
Practice Toxic Leadership, And To Reveal The Positive/ Or 
Negative Of It’s Relationship With The Psychological Well-
Being Of Teachers From Their Point Of View, And Then To 
Interpret Those Results, In A Step To Reach The Researchers 
’Proposals And Recommendations Through Which Highlight 
The Importance Theoretical And Practical Research.

أقوال المستشرقين في حجية السنة النبوية 
رقم الدعمعرض ونقد

Orientalists On The Authenticity Of Sunnah: A 
Descriptive And Critical Study

2020/02/16525

إسم الباحث الرئيسي
فريدة محمد علي عقيلي

Farida Mohammed Ali Aqili

الملخص:

يهــدف البحــث إلــى عــرض ونقــد آراء المستشــرقين فــي حجيــة الســنة 
النبويــة مــن خالل االطالع على المصادر االستشــراقية، ومــا ورد فيها من 
أطروحــات وقضايــا متعلقة بموضوع الدراســة؛ ثم تحليل تلك الدراســات 
واألطروحــات، ونقدهــا باالســتعانة بالمصــادر اإلســالمية األصيلــة، ويجيب 
البحــث عــن الكثيــر من االســئلة  والتي من اهمها ما موقف االستشــراق 
من حجية السنة وما ادلتهم التي يعولون عليها ذلك الموقف وينتهي 
البحث إلى عدم صمود أقوال االستشــراق أمام االدلة والقرائن االســالمية 
التــي تؤكــد تهافت أقوالهم ويثبت البحث حجية الســنة لــدى المدارس 
الفقهية القديمة واعتبارها مصدر للتشريع اإلسالمي منذ عهد الرسول 
إلــى اآلن كمــا يشــير البحــث إلــى ضــرورة انشــاء مراكــز بحثيــة وتعليمية 

خاصة بدراسة االستشراق.  

Abstract 

The research aims at exploring and criticizing orientalism’s 
views concerning the authenticity of the Prophet’s Sunnah 
by investigating the resources of orientalism. The views 
of orientalists on the authenticity of the Prophet’s Sunnah 
are documented in this study. Then, these are analyzed, 
discussed, and criticized using authentic Islamic resources. 
The research has resolved the orientalism’s views towards 
the authenticity of Sunnah with evidence. It ends up with 
the failure of the reporting (Al Athar) of orientalism in front of 
Islamic evidence and confirms the fading of their statements. 
It proves the authenticity of the Prophet’s Sunnah among the 
old jurisprudence schools. These have been considered as 
a source of Islamic legislation from the time of the Prophet, 
peace be upon him, to until now. The research intimates 
the necessity to establish educational and research centers 
aiming at the study of orientalism. Moreover, it emphasizes 
the requirement of increasing awareness among Muslims 
regarding the importance of the Prophet’s Sunnah and its 
legislative value through seminars and conferences.

معوقات ممارسة إدارة الموارد البشرية في 
رقم الدعمالمدارس األهلية بمدينة الرياض

Obstacles to The Practice of Human Resources 
Management in Private Schools in Riyadh

2020/02/17365



46

ملخصات المشاريع البحثية المدعومة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 2020

إسم الباحث الرئيسي
حصة ناصر زيد اليحيى

Hissah Nasser Zaid Alyahya

الملخص:

تســتهدف هــذه الدراســة إلــى التعرف علــى واقــع ممارســة إدارة الموارد 
البشــرية فــي المــدارس األهليــة بمدينة الريــاض من وجهة نظــر قيادات 
المــدارس، والكشــف عــن معوقــات ممارســة إدارة المــوارد البشــرية مــن 
وجهــة نظــر قيادات المدارس، وستســتخدم الدراســة المنهــج الوصفي 
المســحي وكما ســيتكون مجتمع الدراســة مــن جميع قيــادات المدارس 
األهلية، وأما أداة الدراســة ستكون االستبانة وسيتم التحليل االحصائي 
 Spss للوصــول إلــى نتائــج هذه الدراســة باســتخدام البرنامــج االحصائي
واالســتفادة منهــا فــي التوصــل إلــى توصيات لتحســين أداء عمــل إدارة 
المــوارد البشــرية من خــالل التغلب على معوقــات ممارســة إدارة الموارد 

البشرية.

Abstract 

This Study Will Aim To Identify The Reality Of The Practice Of 
Human Resources Management In Pri-vate Schools In Riyadh 
From The Viewpoint Of School Leaders, And To Reveal The 
Obstacles To The Practice Of Human Resources Management 
From The Viewpoint Of School Leaders, And The Study 
Will Use The Descriptive Survey Method And The Study 
Community Will Consist Of All Leaders Of Private Schools, 
As For The Study Tool, It Will Be The Questionnaire, And The 
Statistical Analysis Will Be Used To Reach The Results Of This 
Study Using The Statistical Program Spss And Use It To Reach 
Rec-ommendations To Improve The Performance Of The 
Work Of Human Resources Management By Over-coming The 
Obstacles Of The Practice Of Human Resources Management H.

فاعلية برنامج تدريبي قائم على النظرية 
المعرفية االجتماعية في تحسين الفاعلية 

الذاتية األكاديمية لدى الطالبات ذوات 
صعوبات التعلم

رقم الدعم

the Effectiveness of a Training Program Based in 
Social Cognitive Theory for Improv-ing Academic 
Self-Efficacy for Female Students With Learning 

Difficulties

2020/01/12161

إسم الباحث الرئيسي
افراح سالم عبدالله باقازي

Afrah Salem Abdullah Bagazi

الملخص:

تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى فاعلية برنامــج تدريبي في تحســين 
التعلــم.  األطفــال ذوي صعوبــات  لــدى  األكاديميــة ف  الذاتيــة  الفاعليــة 
20 طالبــه مــن ذوي صعوبــات  الدراســة تقريبــا مــن  وســتتكون عينــة 
التعلم والالتي سيتم تقسيمهن إلى مجموعتين متساويتين إحداهن 
تجريبيــة واألخــرى ضابطــة. وقــد تــم تطبيــق مقيــاس الفاعليــة الذاتيــة 
األكاديمية على المجموعتين وهو من إعداد الباحثة. ومن تم ســيطبق 
المقياس قبليا على المجموعتين ومن ثم سيطبق البرنامج المعد في 
الدراسة على المجموعة التجريبية فقط واخيرا سيعاد تطبيق المقياس 

على المجموعتين التجريبية والضابطة الستخراج النتائج.

Abstract 

The Study Aim to Identify the Effectiveness of a Training 
Programme in Enhances Acadmeic Self-Efficacy for Female 
Students with Learning Difficulties. The Sample Will Contain 
(20) Studnets with Learning Difficulties. These Students 
Will Divide into Experimental and Control Groups Equally. 
Acdemic Self-Efficacy Scale Will Administrate for Both Groups 
Which Developed by The Author.

مقارنة لفعالية الروتين المشرك عند تطبيقه 
من قبل األقران والبالغين في اكتساب 
وتعميم المهارات اللغوية لألطفال ذوي 

اضطراب طيب التوحد

رقم الدعم

Effects Of Adult- Versus Peer-Mediated Joint 
Action Routines On The Acquisition And 

Generalization Of Verbal Operants In Children 
With ASD

2020/01/14278

إسم الباحث الرئيسي
عبدالله عبدالمحسن عبدالله الوهيبي

Abdullah Abdulmohsen Abdullah Alwahbi

الملخص:

على الرغم من أن المشكالت اللغوية ليست من الخصائص التشخيصية 
الضطراب طيف التوحد، إال أن تعتبر شــائعة جدا عند األطفال المصابين 
باالضطــراب. وكنتيجــة لذلــك ركــزت األبحــاث علــى أهميــة معالجــة هــذه 
المشــكالت فــي عمــر مبكــر. هنالــك العديد مــن الدراســات واألبحاث في 
هــذا المجــال، ولكــن الحاجــة لبرامــج أكثر فاعليــة ال زالت موجــودة. برامج 
الروتين المشــترك هي برامج أثبتت فاعليتها في العديد من الدراســات 
في تنمية مهارات نمائية مختلفة، ولكن التركيز على اكتساب وتعميم 
المهــارات اللغويــة عنــد اســتخدام هــذه البرامــج ال يــزال ضعيفــا. تهدف 
الدراســة الحاليــة إلــى تقييم فاعليــة برامج الروتين المشــترك في تنمية 
وتعميم بعض الســلوكيات اللغوية عند طفل التوحد، مع التركيز على 

مقارنة فاعلية نمذجة البالغين واألقران عند تطبيق البرامج.
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Abstract 

Although Language Disorders and Problems Are Not a 
Defining Characteristic of ASD, They Are Not Uncommon 
Among Children On the Spectrum. As A Result, The Literature 
Has Highlighted the Significance of Dealing with Language 
Deficits in Children with ASD at an Early Age. There Have Been 
a Good Deal of Research Concerning This Area; However, A 
Need for Better Interventions to Improve Language Skills 
in Children with ASD Still Exists. Join Action Routines Is an 
Intervention That Has Shown to Be Effective in Promoting 
Different Developmental Areas in Children with ASD, But 
Less Emphasis Was Put On Improving the Acquisition and 
Generalization of Language Skills. The Current Study Will 
Evaluate The Effects Of Joint Action Routines On Language 
Acquisition And Generalization, With A Focus On Differential 
Effects Of Adults Versus Peers When They Serve As Models In 
The Routines.

المعرفة بأسماء القرآن وأوصافه وأثرها على 
رقم الدعماالنتفاع به.

Knowledge of the Names, Descriptions And 
Impact of the Qur’an on the Use of it

2020/01/17043

إسم الباحث الرئيسي
سماح محمد عابد المولد

Samah Mohamed Abed Almowaled

الملخص:

البحث دراســة ألســماء القرآن الكريم و أوصافه الواردة في القرآن، بهدف 
معرفة أثرها على المسلم في معاشه ومعاده وكيف يتحقق له االنتفاع 

بهديه. 
مشــكلة البحــث الرئيســية تكمــن فــي ما نراه مــن تخبط وغفلــة وضياع 
لحال كثير من المسلمين، مع أن بين أيدينا كتاب جعله اهلل نورا وهداية 

وتبيان لكل شيء.
أهمية البحث: ١ـ شــدة حاجة المسلمين إلى العودة وااللتفاف حول مائدة 

القرآن 
٢ ـ معاناة مجتمعاتنا اإلسالمية اليوم من شتات وآفات ومشكالت وموت 

همم، ال سبيل إلى إصالحه إال بالقرآن.
األهداف و القيمة: ١ ـ ربط األجيال بالقرآن الكريم 

٢ـ التعــرف علــى كيفيــة االنتفــاع بمــا جعلــه اهلل ســببا للفــوز والفالح في 
الدنيا واآلخرة.

منهجية البحث:  المنهج المتبع هو المنهج االســتنباطي، فبعد دراســة 
األسماء والصفات، يتم استنباط األثر، و التطبيق على عينة من المجتمع.

أهم نتائج البحث:
١ـ اشــتراك بعض الكتب الســماوية المنزلة في بعض األســماء والصفات، 

كالكتاب والفرقان والذكر. 
ـ٢ تفــرد القــرآن ببعــض االســماء والصفــات دون الكتب األخــرى، كالصدق 

والروح. 

٣ـ فــي الكتــاب معنــى الجمع، وقد دل على الجمع الحســي في الســطور 
والجمع المعنوي، فهو جامع للعلوم.  

ـ أهم التوصيات:
١ـ إقامــة مجالــس التفســير والتدبــر بشــكل مســتمر فــي محيط األســرة 

الصغيرة، فمنها المنطلق للعالم أجمع.
٢ـ نشر الدراسات الجامعية المتميزة المتعلقة بعلوم القرآن بين الناس.
٣ـ تطوير مقررات الجامعات والمعاهد الشرعية بما يخدم القرآن وعلومه؛ 

لالستفادة منه في بناء نهضة علمية، منطلقها القرآن الكريم.

Abstract 

Holy Qur’an is a perpetual miracle and the supreme 
blessing that Almighty God has bestowed upon the Prophet 
Mohammad, peace be upon him, and his Ummah. Almighty 
God has called His blessed Book with several names which 
are mentioned in the Holy Qur’an and Hadiths. This diversity 
in names urges the servants of God to explore their meanings 
and significances. Following the guidance of the Holy Qur’an 
is a way for the believer to obtain direction in matters. 
Consequently, who adheres to it and acts upon it, he will attain 
His blessings. This research has explored the meanings of the 
names of the Holy Qur’an, their adjectives, and their influence 
on followers’ lives. It is found that only those who deal with 
the words of Almighty God with certainty distinguish the 
effects of the Holy Qur’an. It is recommended to develop the 
curriculum of Islamic institutes and universities to appreciate 
the teaching of the Holy Qur’an at an optimal level to be 
benefitted from it.

مكانة العمل من االيمان في بعض الدراسات 
رقم الدعمالمعاصرة دراسة نقدية

the Place of Work of Faith In Some Contemporary 
Studies Critical Study

2020/02/17210

إسم الباحث الرئيسي
حسن احمد يحيى المسعودي

Hussan Ahmad Yehia Almaswadi
الملخص:

لقد عانت األمة اإلسالمية كثيرًا من تلك االنحرافات العقدية التي أصابتها 
فــي أمــر دينهــا وعقيدتهــا، ومــن أخطــر تلــك األفــكار واالنحرافــات الفكر 
اإلرجائي الذي هيمن على أقطار كثيرة من بالد المســلمين ، وترســخ في 
أذهــان فئة من العلماء وطلبة العلم ،وتســتر بــه دعاة العلمنة واالنحالل 
فأصبح ذريعة لكل مفســد ومخذل ، حتى صار اإلســالم عبارة عن شــعائر 
و شــعارات ُترفــع هنــا وهناك  خاليــة من روح اإليمــان والعقيدة الصحيحة 
، وأصبــح معنــى كــون الصالة والــزكاة والصيــام والحج أركانً لإلســالم أن 
تعتقدها وتقر بها ،وإن لم تعمل من ذلك شــئيً ، و الشــك أن هذه بدعة 
خطيرة ومقالة شــنيعة نســي أصحابها أن اإلســالم عقيدة ومنهج حياة 
فكيــف يكون كذلك دون أن يكــون فيه عمل وجهد وبذل أرواح وأنفس 

من أجل إعالء كلمة اإلسالم   
إن أعمــال الجــوارح هي المترجمة الحقيقية للواقع اإليمانية القلبي، لذلك 
كانــت موضــع المعركــة بيــن أهــل الســنة وعامــة المرجئة، وقد ســلكت 
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المرجئة المعاصرة هذا المسلك السيء وأظهروا هذه المقالة الشنيعة 
المنحرفــة وقالــوا: أن عمــل الجوارح ليس ركنً في اإليمان أو جزء منه، إنما 
هــو ركــن كمالي، بــل أنهم تجاوزوا ذلــك وقالوا إن تــارك العمل مطلقً ال 
عون اتباع الســلف وأنهم هم أصحاب  يخــرج مــن اإليمان، ومع هذا كله يدَّ

السلفية الشرعية وأن الصادر عنهم عين قول السلف.

Abstract 

the Islamic Nation Has Suffered A Lot From Those Contractual 
Deviations That Afflicted It In The Mat-ter Of Its Religion And 
Belief, And Among The Most Dangerous Of These Ideas And 
Deviations Is The Thought That Dominated Many Countries Of 
The Muslim Countries, And It Was Entrenched In The Minds 
Of A Group Of Scholars And Students Of Sci-ence, And the 
Advocates Of Secularism And Disso-lution Covered It And 
Became An Excuse For Every Spoiler And Let Down, Until 
Islam Has Become Ritu-als And Slogans Raised Here And 
There That Are Free From The Spirit of Faith And The Correct 
Be-lief, And It Became Meaning That Prayer, Zakat, Fast-ing 
And Pilgrimage Are Pillars Of Islam That You Be-lieve And 
Acknowledge Them, And If You Do Not Do Anything At All, 
There Is No Doubt That This Is A Dangerous Innovation And 
An Awful Article Forgot-ten The Owners Have That Wallace 
Or Doctrine And Way Of Life, How Is Also Without Which The 
Work And Effort And Make The Lives And Souls In Order To 
Uphold The Word Of Islam
The Works of the Prey Are the True Translation of the 
Heart’s Faith, So The Battle Between the Ahl Al-Sunnah and 
the Generalized Was the Subject of Contemplation. The 
Contemporary Hypothesis Took This Bad Course And Showed 
This Gruesome And Deviant Article And Said: The Work Of The 
Prey Is Not A Pillar Of Faith Or A Part Of It, But Rather A Corner 
Kamali, But They Exceeded That And Said That Those Who Do 
Not Work At All Do Not Come Out Of Faith, And With All Of 
This They Claim To Follow The Predecessors And That They Are 
The Owners Of Legitimate Salafism And That The Issuing Of 
Them Appointed The Saying Of The Predecessor.

فاعلية استخدام الفصول االفتراضية في 
برنامج التربية العملية على تنمية الكفايات 
التدريسية للطالبات المعلمات ومهارات 

توظيفها للتدريس الفعال في جامعة األمير 
سطام بن عبد العزيز

رقم الدعم

the Effectiveness of Using Virtual Classes in the 
Practical Education Program on Developing the 

Teaching Competencies of Teachers and the 
Skills of Using Them for Effective Teaching in 

Prince Sattam Bin Abdualaziz

2020/02/16353

إسم الباحث الرئيسي
نورة صالح محمد المقبل

Norah Saleh Mohammed Almmuqbil

الملخص:

يهــدف هــذا البحــث لمعرفة فاعليــة اســتخدام الفصــول االفتراضية في 
برنامــج التربيــة العمليــة علــى تنميــة الكفايــات التدريســية للطالبــات 
المعلمات ومهارات توظيفها للتدريس الفعال في جامعة األمير سطام 
بن عبد العزيز، وسيستخدم هذا البحث منهجين هما: المنهج الوصفي 
لتحليــل الجوانــب المعرفية والمهارية والوجدانية للكفايات التدريســية، 
والمنهج شــبه التجريبي بهدف التعرف على فاعلية المتغير المســتقل 
وهــو )اســتخدام الفصــول االفتراضية فــي برنامج التربيــة العملية( على 
للمعلمــات  التدريســية  الكفايــات  )تنميــة  وهمــا  التابعيــن  المتغيريــن 
ومهارات توظيفها للتدريس الفعال(، وســتطبق على عينة من طالبات 

التربية الميدانية في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج

Abstract 

This Research Aims to Know the Effectiveness of Using Virtual 
Classes in The Practical Education Program On Developing the 
Teaching Competencies of Teachers and The Skills of Using 
Them for Effective Teaching in Prince Sattam Bin Abdualaziz 
University. This Research Will Be Use Two Methods: The 
Descriptive Method to Analyze Teaching Competencies 
Cognitive Skill and Emotional Aspects, And The Use Semi-
Experimental Method to Finding the Independent Variable 
Impact of (Use Virtual Classes in The Practical Education 
Program) On The Two Dependent Variables, namely 
(Developing Teaching Competencies of Teachers and Their 
Employment Skills for Effective Teaching). This Disgn Will Be 
Use A Female Sample From Female Education Students Field 
At Prince Sattam Bin Abdulaziz University In Al-Kharj City 

تحليل الخطاب النقدي الستخدام الفعل 
االيديولوجي في خطاب الدفاع القانوني في 

قضية نيلسون مانديال
رقم الدعم

Ideological Agency in Nelson Mandela’s Defense 
Speech “I Am Prepared To Die”: a Critical 

Discourse Analysis
2020/02/16395

إسم الباحث الرئيسي
بدر ناصر منصور الدوسري

Bader Nasser Mansour Aldosari

الملخص:

تقــدم هــذه الدراســة تحليــال لغويا لمدى اســتخدام الفعــل االيديولوجي 
فــي خطاب نيلســون منديال خــالل محاكمته عام 1964م. وبشــكل أكثر 
تحديــًدا، تحــاول الورقة استكشــاف مدى اســتخدام الفعــل اإليديولوجي 
فــي مختلــف تمثيالتــه اللغويــة لحمــل وتوصيــل مفاهيــم ايديولوجيــة 
خاصــة بالمتكلم وذلك من خالل ســياق الخطــاب القانوني في المحاكم. 
تم تناول سؤاال بحثيا ركيزا في هذه الدراسة: إلى أي مدى ينجح المتكلم 
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فــي ســياق المحاكمــات القانونيــة فــي تضميــن معــان ومفاهيــم تخدم 
موقفــه القانونــي مــن خــالل اســتخدام الفعــل اإليديولوجــي؟ اعتمــدت 
الدراسة على منهج تحليل الخطاب النقدي كما قدمه كال من فيركلوف 
)1989-2013( وفــان دايــك )2001-2014( فــي تحليــل البيانــات لغويــا. 
توصلت الورقة البحثية إلى ان استخدام الفعل اللغوي في شتى انواعه 
يحمــل فــي طياتــه مفاهيــم ومعــان ايديولوجيــة عديــدة تعكــس قــوة 
المتكلم، حال كونه في ســياق الالقوة، وتهدف إلى التأثير على الخلفية 

المعرفية للمتلقي.

Abstract 

This Paper Attempts to Excavate the Ideological Weight 
Displayed by The Usage of Agency in Nelson Mandela’s 
Defense Speech “I Am Prepared to Die” Which Was Delivered 
in 1964 During His Trial in What is Often Called as Rivonia 
Trial. More Specifically, The Paper Tries to Explore the 
Extent to Which Agency Reflects the Different Ideologies 
Encoded in Mandela’s Defense Speech. One Main Research 
Question is Addressed Here: to What Extent Does Agency, 
Irrespective of its Linguistic Manifestations in the Selected 
Speech, Communicate Certain Ideologies of its Users? 
the Paper Draws On Critical Discourse Analysis (CDA) as 
Discussed inthe Writings of Fairclough (1989, 2013) And Van 
Dijk (1993, 2001, 2014). The Analysis Covers Four Aspects 
Through Which Agency Is Linguistically Realized: Pronouns, 
Modality, Lexicalization and Passivization. The Paper Reveals 
That Agency, in A Context of Powerlessness, Is Effectively 
Employed to Encode Certain Ideologies in a Way That Reflects 
The Power of Speakers and Targets the Cognitive Attitudes of 
Recipients. 

رقم الدعممراجعات في علم مقاصد الشريعة

Reviews on the Purposes of Islamic Law2020/02/17270

إسم الباحث الرئيسي
مي صالح ابراهيم القاسم

Mai Salah Ibrahim Alqassem

الملخص:

لــم تعرف مقاصد الشــريعة كتابــات غزيرة لدى المتقدميــن من الفقهاء 
واألصوليين إال ما حرروه في مبحث المناسبة من باب القياس أو في باب 
المصلحــة إلــى أن جــاء اإلمام الشــاطبي رحمــه اهلل فأفردها بالجــزء الرابع 
من كتابه الموافقات. وقد قابل هذه الندرة تدفق في األبحاث المقاصدية 
لــدى المعاصريــن بغيــة االلتفاف حول مــا حرره اإلمام الشــاطبي من مادة 
مقاصديــة فــي كتابــه الموافقــات، وبغيــة تفعيــل المقاصــد وتجديدهــا، 

فانطوت كتاباتهم على إشكاالت ومراجعات.
بعــض هذه اإلشــكاالت تعد امتدادات لنقاشــات األصولييــن المتقدمين، 
محوريــن  فــي  إجمالهــا  يمكــن  الحديــث،  العصــر  وليــد  مــن  وبعضهــا 
أساســيين، األول: دعوى اســتقاللية علم المقاصد عن علم أصول الفقه، 

والثانــي صياغــة كليــات جديــدة لمقاصــد الشــريعة تســتفاد مــن النص 
الشــرعي. فما مدى مشــروعية هذه المراجعات؟ وهل تعد مؤشــرا على 

تجديد مقاصد الشريعة؟

Abstract 

The Purposes of Sharia Did Not Know the Abundant Writings 
of the Scholars and Fundamentalists, Except for What They 
Edited in The Topic of the Occasion in Terms of Measurement 
or in The Section of Interest Until Imam Al-Shatby, May God 
Have Mercy On Him, Came and Singled It Out with The Fourth 
Part of His Book Al-Mawafiqat. On What Imam Al-Shatby 
Freed Him of Makassidi’s Material in His Book Al-Tawafik, and 
in Order to Activate and Renew the Intentions, Their Writings 
Involved Problems and Reviews.
Some of These Problems Are Extensions of the Discussions 
of Advanced Fundamentalists, And Some of Them Are from 
The Birth of the Modern Era, Can Be Summarized in Two Main 
Axes, The First: A Case for The Independence of the Purposes 
of Knowledge of the Principles of Jurisprudence, And The 
Second Is the Formulation of New Colleges for The Purposes 
of Sharia That Benefit from the Legal Text. Is It An Indication of 
the Renewal of the Purposes of Sharia?

رقم الدعماللسان في القرآن الكريم دراسة مصطلحية

Aiiysan in The Quraan Aikarim is a Terminoiogy 
Study

2020/02/14249

إسم الباحث الرئيسي
فاطمة محمد عبدالرحمن المكاوني

Fatmah Mohammad Abdurahman Almakawny

الملخص:

تعــد الدراســة المقدمــة لوًنا مــن ألوان التفســير الموضوعــي، تركز على 
دراســة المواضــع التــي ورد فيهــا لفــظ اللســان فــي القــرآن الكريــم، في 
خمســة وعشــرين موضعــا، ومــن خاللها تنتظم الدراســة التــي افتتحت 
بتمهيد ُيعّرف بالمعاني اللغوية للســان، والمعاني التي ورد عليها في 

القرآن الكريم.
ثــم ُتعــرض الدراســة القرآنّية فــي أربعة مباحــث، األول منهــا يتحدث عن 
أهمية اللسان في القرآن الكريم، وعالقته باألفواه، فيذكر الفوه ويراد به 
إما اللسان، أو الفم، ألن اللسان في تجويف الفم، ويؤدي وظائف متنوعة 

غير النطق والكالم.
ويدرس المبحث الثاني »اللسان العربي في القرآن الكريم وبعثة األنبياء 
بألســنة أقوامهــا« فضــَل اللســان العربــي من خــالل القــرآن الكريم التي 
نصت على ذلك، وُيرشد بأن األنبياء بعثوا بألسنة أنبيائهم، وبعث عليه 
الصــالة والســالم باللســان العربــي، وال يتعارض مــع كونه نبيــا عربيا، ألن 
بعثتــه عامــة لجميع البشــر، فخوطبوا بالعربيــة باعتبارهــا أكمل اللغات 
وأتمهــا فــي البيان، ويتناول المبحث الثالث العقــدة التي كانت موجودة 
بي لســان موســى عليه الســالم، وكيف ارتفعت عنه بالدعاء إما بالكلية 
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أو بعضهــا ممــا يفهم منــه الّناس. ويتضمن المبحث الرابع دراســة آلفات 
اللســان المذكــورة فــي القــرآن، ويقــوم تحديدهــا بنــاء علــى المواضــع 
التــي يذكــر فيها اللســان، ثــم بعد ذلك اختتمت الدراســة ببيــان النتائج 
المســتفادة، والتــي من أهمها: بأن القرآن الكريم كتاب معجز، ويشــمل 

هذا اإلعجاز الوجوه البيانّية، والتشريحية، والخبرّية، والغيبية.

Abstract 

The Study Presented Is a Color of the Objective Interpre-
tation, focusing on the Study of the Places Where the Word 
“Tongue” Was Mentioned in The Holy Qur’an, In Twenty-Fife 
Places, and Through Which the Study That Opened Opened 
is Organized with a
 Preamble Known as the Linguistic Meanings of the Tongue, 
And the Meanings Mentioned in the Holy Qur’an.
Then The Qur’anic Study Is Presented in Four Topics, The First 
of Which Talks About the Importance of the Tongue in The 
Holy Qur’an, And Its Relationship to Mouths, So The Mouth 
Is Mentioned and Is Intended for It Either the Tongue, Or 
The Mouth, Because The Tongue Is in The Oral Cavity, And 
It Performs Various Functions Other Than Pronunciation and 
Speech.
The Second Topic Examines “The Arabic Tongue in The Holy 
Qur’an and The Mission of the Prophets in The Tongues of 
Their People.” He Preferred The Arabic Tongue Through The 
Holy Qur’an Which Stipulated This, And Guides That The 
Prophets Sent in the Tongues of Their Prophets, And He Sent 
Blessings And Peace Upon Him With The Arab Tongue, And 
It Does Not Contradict His Being An Arab Prophet, Because 
His Mission Is General For All Human Beings, Let Them Be 
Addressed In Arabic as he Completed the Most Complete and 
Complete Languages in the Statement, and the Third Topic 
Deals With the Node that Was Present in the Tongue of Moses, 
Peace Be Upon Him, and How I Rose From It By Praying Either 
Entirely or Some of What People Understand From it. the 
Fourth Topic Includes a Study of the Lesions of The Tongue 
Mentioned in the Qur’an, and it is Determined Based on the 
Places in Which the Tongue is Mentioned, then After that the 
Study Was Concluded by Showing the Results Learned, Which 
are the Most Important: that the Qur’an Is a Miraculous Book, 
and This Miracle Includes Graphic, Anatomical, Expert, and 
Metaphysical Faces the Study Divisions Will Be Presented in 
the Research Literature Section.

أثر اختالف التوجيه اإلعرابي في الحديث 
رقم الدعمالنبوي

The Effect Of Syntactical Difference In Explaining 
The Meaning Of Hadith

2020/02/13184

إسم الباحث الرئيسي

طارق ابراهيم عبدالرزاق المسعود
Tariq Ibrahim Abdulrazaq Almasoud

الملخص:

للغة العربية ســلطان وقداســة تســتمدها من وحي الســماء، فهي لغة 
اإلسالم، واختارها اهلل للقرآن، وما جاء به رسول األنام، وميزها، حيث جعل 
ســبحانه كتابه المنــّزل، مفّصًلا بألفاظهــا، معرًبا بتراكيبها وأســاليبها، 
فاللغــة العربيــة لغــة الديــن إلى قيام الســاعة، فترقت من كونها لســان 
ُكْم  ــا لََّعلَّ ــا أَنَزْلَنــاُه ُقْرآًنــا َعَرِبّيً قــوم إلــى لغــة اإلســالم، قــال جــل ذكــره: ﴿ِإنَّ
َتْعِقُلــوَن﴾ ]يوســف: ٢[، فهــي بماضيهــا العريــق، وعبقها الجميــل باقية؛ 
الرتباطها بكتاب اهلل، وســنة رســوله صلى اهلل عليه وســلم، وهذا أعلى 
ســبب لفضلهــا، وبقائهــا، وقوتهــا، ولكــون القــرآن عربًيا كانــت الحكمة 
ُه أَْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل  تقتضــي أن يكــون المنزل عليه عربًيا، قال تعالى: ﴿اللَّ
ِرَســالََتُه﴾ ]األنعــام: ١٢٤[، قــال الــرازي: »ومعرفــة القرآن واألخبــار مبنية على 
معرفــة اللغــة والنحــو والتصريــف...«، وقصدُت في هذا البحــث فًنا واحًدا 
مــن اللغــة أال وهــو اإلعــراب - كمــا هــو بّين من عنــوان البحــث - واإلعراب 
أكثــر علــوم العربية ارتباًطا بالحديث النبوي، وأشــده تداخــًلا فيه، وأفواه 

احتجاًجا.

Abstract 

The Arabic Language Has Authority and Sanctity Obtained 
from The Revelation. It Is the Language of Islam, And Allah 
Has Chosen It for The Qur’an and for The Message of the 
Prophet S.A.W, And He Dis-tinct the Language by Using It 
in Expounding and Detailing His Revealed Scripture, and by 
Using Its Syntax and Wording, Therefore Arabic Language Is 
a Religious Language Until the Day of Resurrection, It Has 
Elevated from Being a Language of Particular People to a 
Language of Islam, Allah Says; “Indeed We Have Sent It Down 
as an Arabic Qur’an that You Might Understand’’
it is - With Its Firmly Established Past, And Its Beauti-ful 
Fragrance- Going to Exit, for its Firm Connection to the Book 
of Allah and The Sunnah of His Messen-ger, and this is the 
Highest Reason for Its Virtue, Survival, And Strength. and 
Because the Qur’an is in Arabic the one Revealed Upon Him 
Should Also Be Arabic, Allah Says; “Allah Is Most Knowing of 
Where He Places His Message’’
Al-Razi Said: “the Knowledge of the Qur’an and Rulings Is 
Based On Knowledge of Arabic Language, Grammar, And 
Morphology ...” In This Research, I Meant Only One Field 
Of Linguistic Which Is Syntax, - As Shown in the Title of the 
Research – Because It Is the Most Related Fields of Linguistic 
to the Hadith And The Most Accurate Justification.

عادة اإلمام البخاري في صحيحه، المفهوم 
رقم الدعموالداللة واألثر الحديثي

The Methodology of Imam Bukhari iIn His Sahih; 
Definition, Indication and Impact on Hadith

2020/02/16520
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إسم الباحث الرئيسي
صالح علي عبدالله الزيات

Salah Ealia Eabdallah Alziyaat

الملخص:

يعالــج البحث مصطلحــً توارد على ذكره جماعة من شــراح صحيح اإلمام 
البخــاري، وهــذا المصطلــح هــو: عــادة اإلمــام البخــاري في صحيحــه، ومن 
أهداف البحث: بيان مفهوم المصطلح لغة واصطالحً، و إبراز شــيء من 
معالــم المنهــج الدقيــق الذي وضــع عليه اإلمــام البخاري كتابــه من خالل 
عاداته فيه، والكشــف عن شدة عناية علماء الحديث بكتاب البخاري عند 
شــرحهم له، تســليط الضوء على جملــة من األمثلــة التطبيقية لعادات 
البخــاري فــي صحيحــه؛ التي لم تتعرض لها الدراســات الســابقة، ومنهج 
البحث: هو المنهج االســتقرائي التحليلي، ومن أهم نتائج البحث: إثبات 
أّن البخاري كانت له منهجية علمية دقيقة لزمها في تصنيفه للصحيح، 
وأن الدقــة التــي بنــي عليهــا كتــاب الصحيح تــوازي المــدة الطويلة التي 
مكثهــا اإلمــام البخــاري فــي تأليــف كتابــه، وتوضيــح بعــض عاداتــه فيــه 
ممــا يرتبــط بالتصويبــات، وممــا يرتبط باألســانيد والمتون، وبيــان نماذج 
تطبيقيــة لتلــك العــادات التي تكررت مراعاتــه لها في كتابــه، ومن أهم 
التوصيــات: كتابــة دراســات موّســعة تجمــع عــادات اإلمــام البخــاري، وبناء 

مشاريع علمية أكاديمية تستخرج دقائق الصحيح وخفايا االنتقاء فيه.

Abstract 

The Research Deals with a Term Mentioned by a Group 
of Scholars of Sahih Imam Bukhari, and this Term Is: The 
“Methodology” of Imam Bukhari in His Sahih Book. The 
Objectives of This Research is to Specify the Definition of 
the Term Lexically and Contextually, To Highlight Some of 
the Features of the Precise Approach That Imam Bukhari 
Followed in His Book, To Reveal the Intensity of the Attention 
of Hadith’s Scholars When Explaining the Book of Bukhari 
and to Highlight a Number of Applied Examples of the 
Methodology That the Bukhari Used in His Sahih Which Have 
Not Been Exposed to Previous Studies. The Methodology of 
This Research: Is The Inductive Analytical Approach. The Main 
Findings of This Research: to Proof That the Imam Bukhari 
Had a Precise Scientific Methodology That He Followed in 
His Classification, To Show That This Accuracy and Precision 
of Bukhari’s Book Is Parallel to The Long Period He Spent in 
Writing His Book, and to Clarify Some of His Habits That He 
Used to Consider When Titling Each Chapter in the Book. 
one of the Most Important Recommendations is to Write 
Extensive Studies That Combine the Methodology of Imam 
Bukhari, And to Build Academic Scientific Projects that Extract 
the Details of Sahih and the Hidden Procedure in Selecting 
the Authentic Hadiths.

بحث في العوامل المتبادلة للموظفين 
لساعات العمل المرنة )FWH( من أجل 
اإلنتاجية في منظمة سعودية متعددة 

الجنسيات

رقم الدعم

An Investigation into Employees’ Reciprocal 
Factors of Flexible Working Hours (FWH) 
for Productivity in a Saudi Multinational 

Organization

2020/02/16833

إسم الباحث الرئيسي
محمد سعد عبود بن محيا

Mohamed Saad Aboud Mohiya

الملخص:

من بين أكثر الموضوعات إثارة للجدل حول العمل والتي حظيت باهتمام 
واسع من األكاديميين والشركات على مدار العقدين الماضيين، ساعات 
العمــل المرنــة )FWH( ومــدى تأثيرهــا علــى اإلنتاجيــة. ومــع ذلــك، فقــد 
ركــز العمــل فــي الغالــب علــى الجوانــب اإلداريــة / التجاريــة والتنظيميــة 
التــي تهمــل وجهات نظر الموظفيــن واالجتماعية بشــكل كامل. األهم 
مــن ذلــك، هنــاك نقــص فــي اســتخدام النظريــات كأســاس تبنــى عليه 
البحــوث. علــى عكــس األعمال األخــرى، هذا البحث ســيرتكز بشــدة على 
منظــور الموظفين على أســاس نظرية اجتماعية. وهــي: نظرية التبادل 
االجتماعــي )SET). SET قيمــة ألنها تضّخم أهمية الموظف كشــريك في 
العالقات االجتماعية المتبادلة. تهدف هذه الدراســة إلى دراســة العوامل 
/ المــوارد المتعلقــة بالموظفيــن مــع FWH التــي تؤثر علــى إنتاجيتهم. 
يتــم تجميــع المفاهيم األساســية التــي تنبثق من تحليــل األدب في ظل 

اليقظة / الرفاهية لتحديد العوامل الفرعية.
تم جمع البيانات النوعية، وهي: تحليل المســتندات، والذي يحتوي على 
391 تعليًقا مباشًرا كتبه الموظفون. تساعد هذه الطريقة في التحقيق 
مــع العوامــل األخــرى غير المكتشــفة والســماح لهــا بالخروج مــن تحليل 
البيانــات، والتــي يتــم تجميعهــا كموضوعــات فرعية تحت جــودة الوقت. 
يعد هذا البحث من أوائل الدراسات االجتماعية التي ساهمت في تطوير 

المعرفة النظرية والتجريبية، خاصة في المملكة العربية السعودية.

Abstract 

one of the Most Controversial Topics Around Work That 
Has Received Extensive Attention from Aca-demics and 
Practitioners’ Communities Over the Past Two Decades Is 
Flexible Working Hours (FWH) and its Relation to Productivity. 
Nevertheless, The Work Has Mostly Focused On Managerial/
Business and Organizational Aspects Neglecting the Employ-
ees’ and Social Perspectives.  Most Importantly, There Is a 
Lack of Social Theoretical Foundation. Unlike Other Work, The 
Present Study Focuses Heavily On the Employees’ Perspective 
Based on a Social Theory; Namely: Social Exchange Theory 
(SET). SET Is Valuable Because It Magnifies the Im-portance 
of the Employee as a Partner Who is in Reciprocal Social 
Relations. This Study Aims to Inves-tigate the Employees’ 
Related Factors/Resources Together with FWH That Affect 
Their Productivity. Key Concepts to Emerge from The 
Literature Analy-sis Are Grouped Under Mindfulness/Well-
Being to Identify the Sub-Factors.
Qualitative Data Was Collected, namely: Document 
Analysis, Which Contains 391 First-Hand Comments Written 
by Employees. This Method Assists in Interrogating and 
Allowing Other Undiscovered Factors to Emerge from The 
Analysis of the Data, Which Are Grouped as Sub-Themes 
Under Quality of Time. This Research Is one of the First Social 
Studies to Contribute to Advancing Theoretical and Empirical 
Knowledge, Particularly In Saudi Arabia.
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العدول في ديوان الشاعر سلطان السبهان " 
رقم الدعمتفاصيل أخرى في الماء "

Displacement in Other Details of Water by Sultan 
Sabhan

2020/02/16924

إسم الباحث الرئيسي
نوال عبدالله ابراهيم الزهراني

Nawal Abdullah Ibrahim Al-Zahrani

الملخص:

يقوم هذا البحث حول معالجة العدول في ديوان شــعر الشــاعر سلطان 
الســبهان »تفاصيــل أخــرى للمــاء » كما اســتقر لــدى كثير من الدارســين 
فــي القضايــا الرئيســة فــي العــدول التركيبــي والداللي وذلــك من خالل 
إدراج الشــواهد الشــعرية المناســبة للتدليل على الظاهرة في الديوان، 
المتلقــي في لديوان الســبهان تأخذه نشــوة التصوير وحالوة المشــهد 
وعمــق الداللــة التــي تحوجه إلــى الوقوف قليال« أو طويــال » قبل أن ينتقل 

إلى السطر التالي.
إلــى جانــب مــا اقتضتــه الدراســة مــن إشــارة فــي التمهيد إلــى مصطلح 

العدول ثم حياة الشاعر.
Abstract 

This Paper Is Conducted to Handle the Retract in The 
Collection of Poems. Other Details of Water, By The Poet 
Sultan Sabhan. As It’s Known to Many Researchers Who Study 
Essential Aspects Related to The Displacement in Structure 
and Semantics Through Presenting Many Poetic Examples 
to Emphasize this Phenomenon. the Recipient Encounters 
to This Collection of Poems Would Appreciate the Portrayal 
and The Profound Meaning Which Makes Him to Stop for A 
While Before Moving to The Next Line. As Mentioned in The 
Introduction. The Study Present Clarification of the Term 
Treact Also to A Biography of the Poet.

تصور مقترح لتفعيل دور عضو هيئة التدريس 
في تمكين الطالب الجامعي من المهارات 

الناعمة
رقم الدعم

A Suggested Vision to Activate The Role of The 
Faculty Member in Enabling the University 

Student to Have Soft Skills
2020/01/17064

إسم الباحث الرئيسي
جواهر ذيب فهد القحطاني

Gawaher Fahad Theeb Alqahtani

الملخص:

يعــد العنصــر البشــري الركيزة األساســية للتنميــة بمفهومها الشــامل 

فهــو أداتهــا وصانعهــا وبقــدر ما ينجــح المجتمــع في النهــوض بموارده 
البشــرية وتطويرهــا وتدريبها وصقــل مهاراتها يكــون نجاحه في إقامة 
دولة عصرية متقدمة في جميع المجاالت ، ويعد التعليم العالي ببرامجه 
المختلفــة أحــد المؤسســات التربويــة التي يعــول عليها كثيــرا في بناء 
شــخصية المتجــددة وفي الســنوات األخيــرة كثر الحديث عــن مصطلح ) 
المهــارات الناعمــة ( وهــو مصطلــح يقصد به قــدرات التواصل اإلنســانية 
وربــط العالقــات مع االخــر وهي مهــارات أصبحت تحظى باهتمــام متزايد 
مــن قطــاع األعمــال الــذي يشــترط توافرهــا فــي المتقدميــن للعمل إلى 

جانب المهارات الصلبة التي توفرها الشهادة العلمية .
فقــد فرضــت بيئــة ســوق العمــل ضــرورة توفــر المهــارات الناعمــة فــي 
الخريجيــن الجــدد علــى اختالف تخصصاتهــم التعليمية حيــث تمكنهم 
تلك القدرات الفرد وتطوير قدراته ومهاراته، وبرامج وسياســات التعليم 

العالي في العالم تتطور وفق تطور سوق العمل ومتطلباته
والمهــارات مــن االندمــاج فــي الوســط المهنــي واالنســجام ضمــن فريق 
العمــل داخل المؤسســة والمســاهمة الفعالــة في نجاحها، هــذا التوجه 
فــرض علــى مؤسســات التعليــم العالــي التجــاوب مــع متطلبــات ســوق 
العمل وأصحاب المؤسسات خدمة لمستقبل طالبها وضمان لنجاحهم 
في مسيرتهم المهنية في ظل عالم مفتوح تزداد فيه حدة التنافسية 

العالمية.
Abstract 

The Human Element Is The Basic Pillar of Develop-ment In Its 
Comprehensive Concept, it Is its Tool And Maker, and to the 
Extent that Society Succeeds In the Advancement of Human 
Resources, Devel-opment, Training and Refining of Its Skills, 
Its Suc-cess In Establishing a Modern and Advanced State in all 
Fields, and Higher Education in its Various Pro-grams Is one of 
the Educational Institutions That Depend Heavily on Building 
the Personality of the Individual and The Development Of 
His Capabilities And Skills, and Higher Education Programs 
and Poli-cies In the World Evolve According to the Develop-
ment of the Labor Market And Its Renewable Re-quirements. 
In Recent Years, There Has Been A Lot of Talk About The Term 
(Soft Skills), a Term that Means Human Communication 
Capabilities and Link-ing Relations With a Other Skills that 
Have Become a Growing Interest From the Business Sector, 
Which Requires The Availability of Applicants for Work as Well 
as Solid Scientific Skills Provided by the Certifi-cate.

الوعي باالستدامة البيئي في المملكة العربية 
رقم الدعمالسعودية

Environmental Sustainability Awareness in the 
Kingdom of Saudi Arabia

2020/01/17064

إسم الباحث الرئيسي
عظمى خان اقبال احمد خان

Uzma Khan Iqbalahmad Khan

الملخص:

إن البيئــة إضافـــة إلــى كونهـــا مكونــا أساســيا لتوفيــر نظـــم استدامـــة 
الحيــاة هـــي تشــكل مسؤوليـــة كبيـــرة ألي دولـــة تهــدف إلــى الحصــول 
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علـــى التنمية المستدامـــة كما تشــكل الجوانب البيئية أهميـــة كبيـــرة 
لدولـــة مثــل المملكــة العربيــة السعوديـــة وذلــك ألن المملكة هـــي من 
الدول الكبـرى المصـدرة للوقـود األحفـوري )Fossil Fuel( التي تعتبـر من 
الملوثات الرئيسية في جميع أنحاء العالم وكذلك يميل عدد كبيـــر من 
السكـان إلى استهالكهـا. علـى الرغم من أن المملكة العربية السعودية 
تواجـــه مشــكلة التلــوث الجـــوي )الهــواء( ومشــكلة توفــر المــاء النقــي 
وضعف المناطق الساحليـــة والبحريـة والنفايات الصلبـة والخطـرة ولكن 
المخاوف البيئيـة تحتل األهمية الثانويـة بالمقارنـة مع القضـايا االجتماعية 
واالقتصاديـــة مثل البطالـة والفقـــر. ومما ال يشك فيـه بأن معرفـة الناس 
عــن البيئــة وكذلك عن األعمـــال التي تنفـــع أو تضـــر البيئــة تلزم لضمان 
التنميـــة المستدامـــة. إن التوعيـــة عن البيئة تشكل خطوة أولـــى هامـة 
إلعـــداد الناس لحل المشاكل البيئيـــة كما تهم التوعية األساسيـــة بين 
عامــة النــاس بخصــوص األبعــاد البيئيــة فــي فهــم أهميـــة البيئــة حيث 
يحــدث الفهـــم عــن البيئة تغيرات هامـــة في ســلوك الناس تجــاه البيئة 
كما تساعد على جعل الكـــرة األرضيـــة أفضل مكان للحيـاة. إن االستبانة 
الحاليـة تقوم بتقديـر مستوى التوعية البيئية وتساعـد على رفعها كما 
 Abstract.تقتـرح اإلجـراءات واآلليات لخلق التحسن في هـذا الصـدد

Environment, Besides Being an Asset Providing for Life 
Sustaining Systems Is Also a Liability for Any Country Which 
Aims at Attaining Sustainable Development. Environmental 
Aspects Have Huge Significance for a Country Like Saudi 
Arabia. Saudi Arabia is a Major Fossil Fuel Exporting Nation 
Which is Considered as a Major Pollutant Worldwide and 
Has a Population Which Has a Huge Propensity to Consume. 
Though Saudi Arabia Faces Problems of Air Pollution, Fresh 
Water Availability, Coastal and Marine Zones Vulnerability, 
Management of Solid and Hazardous Wastes Still 
Environmental Concerns Assume Secondary Importance When 
Compared to Other Socio-Economic Issues of Unemployment 
and Poverty. But What Does a Common Man Comprehends 
About the Environment, How They Perceive It, And What 
Efforts and Pains They Are Willing Actions to Take to Save the 
Environment Is Critical in Ensuring Sustainable Development. 
This Awareness About Environment Is the First Major Step 
in Preparing People to Solve Environmental Problems. Basic 
Awareness Amongst the Common Populace Regarding 
Environmental Dimensions Matter a Lot in Understanding the 
Importance of Environment. this Understanding Would Bring 
About Tremendous Change in Human Attitude and Behavior 
Towards Environment and Would Definitely Be Instrumental 
in Making This World a Much Better Place to Live. this Survey 
Would Aim At The Assessment of The Level of Environmental 
Awareness Which in the Process Would Increase Awareness 
And Put Forth Measures to Improve Upon and Make the 
World a Better Place to Live in.

الرسائل النصية: تحليل للخطاب عبر الوسيط 
رقم الدعمالحاسوبي

Text Messages: a Computer-Mediated Discourse 
Analysis

2020/02/11818

إسم الباحث الرئيسي

وحيد محمد ابو السعود التهامي
 Waheed Mohammed Aboelsoud

الملخص:

تمكنت أنظمة التواصل الحاســوبي كغرف الدردشــة، والرســائل النصية 
الخلويــة، والمدونــات اإللكترونية، والرســائل اللحظية، وصــوالً إلى مواقع 
التواصــل االجتماعــي مــن التوصــل إلــى وســيط لغوي مســتحدث يحمل 
خصائــص لغويــة مميــزة. في مثــل تلــك البيئــات اإللكترونية ُيعــد الفرد 
كــفًء مــن الناحية اللغوية، والتفاعلية، وعبــر الثقافية إذا كان قادرًا على 
ترجمة النص، وفك شــفراته الصوتية، والصرفية، والنحوية، والمفرداتية، 
وكذلــك ترجمــة حديثــه المنطــوق إلــى لغــة مكتوبــة مختصــرة، وصــورًا 
تعبيريــة ســواء كانــت رمــزًا، أو أيقونة، أو إشــارة. وعلى الرغــم من أن كل 
نمــط مــن أنماط التواصل الحاســوبي ينجح في إيصال الرســالة المرجوة، 
إال أنهــا تختلــف فيمــا بينهــا في بعــض الخصائــص اللغويــة. وعليه، فإن 
الدراســة الحاليــة بصدد إجــراء تحليل خطابــي كمي-كيفــي ألحد أنماط 
التواصل الحاســوبي وهو الرســائل النصية الخلوية باعتبارها أحد أشهر 

أمثلة التواصل الالمتزامن. 
Abstract 

Information and Communication Technology Triggers 
a Plethora of Linguistic Issues Regarding the Nature of 
the Emerging, Mercurial Medium of Computer-Mediated 
Discourse (CMD). Using Some Selective Linguistic Features 
Outlined in Biber’s Multi-Dimensional, Multi-Feature 
Approach (1988, 1995 And 2004), this Research Conducts 
a Computer-Mediated Discourse Analysis (CMDA), Namely 
a Micro Linguistic Analysis, of Text Messages, a Principal 
Manifestation of Asynchronous CMC, From the Perspectives of 
Phonology, Lexis and Grammar. to Render the Analysis More 
Reliable, A Corpus of Text Messages (Word Tokens =14813 
Words) Is Compiled and Annotated Using Gotagger, a POS 
Tagger, and the Frequency (Concordance) of Each Linguistic 
Feature Is Calculated by Anthony’s Antconc 3.2.1w Toolkit 
for Windows (2011). Findings Showed That Text Messages 
Kept Specific Linguistic Features, With Different Frequencies, 
At The Lexical, Grammatical and Phonological Levels. the 
Research Recommends Studying How Gender Generates 
Linguistic Differences Between Web Chat and Text Messages. 
Further Research Can Also Conduct a Conversational Analysis 
Of Both CMC Modes To See How Their Nature Could Affect our 
Social and Linguistic Practices.

دور القيادات المدرسية في تعزيز الشراكة 
المجتمعية بمدارس التعليم العام بمحافظة 

الخرج وسبل التطوير
رقم الدعم

The Role of School Leaders In Promoting 
Community Partnership In General Education 
Schools In Al-Kharj Governorate and Ways Of 

Development

2020/02/11825

إسم الباحث الرئيسي
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ذكريات جبريل اعبيد الطاللعه القراله
Thikrayat Jebril Obaid Talalah Qaralleh

الملخص:

يهدف البحث إلى التعرف على دور القيادات المدرسية في تعزيز الشراكة 
المجتمعية في مدارس التعليم العام بمحافظة الخرج وسبل تطويرها، 
وســتعتمد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلي لمناســبته لمثل 
هكــذا دراســات، وســيتم بناًء علــى ذلك تطويــر اداة البحث » االســتبانة« 
وســتتكون مــن أربعــة مجاالت بعدة فقرات وســتوزع على عينة الدراســة 
بنســبة 50٪ مــن مجتمــع الدراســة االصلي، ستســتند توصيات الدراســة 
إلــى النتائــج التي ســيتم التوصل إليها بعد تحليل اســتجابة أفراد عينة 

.SPSS الدراسة لفقرات األداة باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي

Abstract 

The Research Aims to Identify the Role of School Leaders in 
Promoting Community Partnership in General Education 
Schools in Al-Kharj Governorate and Ways to Develop 
Them, And The Study Will Rely On the Analytical Descriptive 
Approach to Its Suitability for Such Studies, And Accordingly, 
The Research Tool “Questionnaire” Will Be Developed and Will 
Consist of Four Areas with Several Paragraphs and Will Be 
Distributed to The Study Sample Is 50% of the Original Study 
Community. The Study Recommendations Will Be Based on 
the Results that Will Be Reached After Analyzing the Response 
of the Study Sample Individuals to the Tool Paragraphs Using 
The SPSS Statistical Analysis Program.

مدخل لغوي حاسوبي للتحليل المواضيعي 
رقم الدعمللنصوص األدبية

Towards Computational Models To Theme 
Analysis In Literature

2020/02/11847

إسم الباحث الرئيسي
عبدالفتاح عطيه عبدالفتاح عمر

Abdulfattah Atia Abdulfattah Omar

الملخص:

تعمــد الدراســة الحالية الي طرح منهج جديــد - يعتمد على تكنولوجيا 
تصنيــف النصــوص المســتخدم فــي اســتدعاء المعلومــات واســتخراج 
البيانــات فــي تصنيــف الروايــة الي الوانهــا المختلفة بطريقــة موضوعية 
قابلــة للتكــرار وتحقيق نفــس النتائج إذا ما تم اســتخدام نفس المنهج 
من أكثر من باحث. وهذا المنهج سوف يتم تطبيقه على روايات واعمال 
الروائــي االنجليــزي الشــهير تومــاس هــاردي. وتكمــن اهميــة الدراســة 
فــي انهــا تفتــح افاقا جديــدة في دراســة االعمــال والنصــوص االدبية من 
جانــب اضافــة الي اســهامها من الجانب االخر في عالج بعض المشــكالت 
والتحديــات التــي ما زالت عالقة في مجال تصنيف النصوص بطريقة الية 

واســتدعاء المعلومات. فالدراســة تبرز دور العاملين في مجال اللغة في 
مجــال تكنولوجيــا المعلومــات ومن هنا تعمل الدراســة بطريقة او اخري 
علــى طــرح اســاليب ومناهــج جديدة في تعلــم اللغة االنجليزيــة وآدابها 
وربطهــا بســوق العمــل والعالم الخارجي فلم تعد دراســة اللغة وآدابها 
مجــرد دراســة في بيئــة منعزلة ال عالقة لهــا بالواقع الخارجــي وانما تفتح 
االفــاق الن يطبــق الخريج هذه االســاليب الحديثة في حياته المســتقبلية 
وخلــق فــرص عمــل جديدة لهــؤالء الخريجين فــي مجاالت مــا زالت بعيدة 

عن خريجي اقسام اللغة اإلنجليزية.

Abstract 

Theme Analysis in Literature Has Traditionally Been Based 
on Philological Methods Supported by Personal Knowledge 
and Evaluation of the Texts. a Major Problem with Studies in 
This Tradition Is That They Are Not Objective or Replicable. 
With The Development of Computational Models, It Is Now 
Possible for Theme Analysis in Literary Texts to Be Based 
at Least Partially on Objective Replicable Methods. In 
Order to Address Issues of Objectivity and Replicability in 
Thematic Classification of Literary Text, This Study Proposes 
a Classification of the Prose Fiction Works of Thomas Hardy as 
an Example Using Cluster Analysis Based on a Vector Space 
Model (VSM) Representation of The Lexical Content of the 
Selected Texts. The Results Indicate That Clustering Yields 
Usable Results In Understanding The Thematic Structure of 
Hardy’s Prose Fiction Texts and that they do so in an Objective 
and Replicable Way.

أثر تطبيق بطاقة األداء المتوازن على 
أداء العاملين بإدارات الموارد البشرية في 

الجامعات السعودية )جامعة األمير سطام بن 
عبد العزيز أنموذًجا(

رقم الدعم

The Effect Of Applying The Balanced Scorecard 
On The Performance Of Employees In Human 
Resources Departments In Saudi Universities 
(Prince Sattam Bin Abdulaziz University As A 

Model)

2020/02/11854

إسم الباحث الرئيسي
منصور زيد ابراهيم الخثالن

Mansour Zaid Ibrahim Alkhathlan

الملخص:

تهــدف الدراســة التعرف على أثر تطبيق بطاقــة األداء المتوازن على أداء 
العاملين بإدارات الموارد البشــرية في الجامعات الســعودية، ويستخدم  
الباحــث المنهــج التجريبــي إلجراء هذه الدراســة، وتتكون عينة الدراســة 
مــن )118( عامــل مــن وحدتي االدارة العامة للشــؤون اإلداريــة والمالية، و 
اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية في جامعة االمير ســطام بــن عبد العزيز 
إلــى مجموعتيــن  العينــة  الســعودية، قســمت  العربيــة  المملكــة  فــي 
أحدهمــا تجريبيــة وعدد أفرادهــا )50( عامل، ويتم  تطبيــق بطاقة االداء 
المتوازن لتقييم أدائهم، واألخرى ضابطة وعدد أفرادها )68( عامل ويتم 
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تطبيــق أداء التقييــم المعتادة لتقييــم أدائهم. ولتنفيذ هذه الدراســة 
يتم تطوير بطاقة األداء المتوازن لتقييم أداء العاملين.

Abstract 

the Study Aimed to Identify the Effect of Applying a Balanced 
Scorecard to The Performance of Workers In Human Resources 
Departments in Saudi Universities, and the Researcher Used 
the Experimental Approach to Conduct This Study, and The 
Study Sample Consisted Of (118) Workers From the two 
Units of the General Administration for Administrative And 
Financial Affairs and the General Administration of Human 
Resources at the University Prince Sattam Bin Abdulaziz in the 
Kingdom of Saudi Arabia, The Sample Was Divided Into Two 
Groups, one is Experimental and the Number Of Its Members 
Is (50) Workers, And The Balanced Scorecard Was Applied 
to Assess Their Performance, and the Other Was a Control 
and the Number of Its Members (68) Was Applied and the 
Usual Evaluation Performance Was Applied to Evaluate Their 
Performance. to Implement this Study, a Balanced Scorecard 
Was Developed to Assess The Performance of Workers and 
Applied to Members of the Experimental Group

الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين التنمر 
الوظيفي والقلق المهني لدي معلمات 

الطفولة المبكرة
رقم الدعم

Psychological Hardiness As A Mediator Variable 
Between The Workplace Bullying And Career 

Anxiety Among Early Childhood Teachers
2020/02/11884

إسم الباحث الرئيسي
غادة فرغل جابر احمد

Ghadah Farghal Jabir ‹Ahmad

الملخص:

يهــدف البحــث إلــى التعرف على العالقــة بين التنمــر الوظيفي والصالبة 
النفســية لــدي معلمــات الطفولــة المبكــرة، وإيجــاد أكثــر أبعــاد التنمــر 
الوظيفــي )اللفظــي، غيــر اللفظــي، وااللكترونــي( إســهاًما فــي الصالبة 
التأثيــرات  والتعــرف علــى  المبكــرة،  الطفولــة  لــدي معلمــات  النفســية 
المباشرة وغير المباشرة ألبعاد التنمر الوظيفي )اللفظي، غير اللفظي، 
وااللكتروني( في الصالبة النفسية لدي الطفولة المبكرة، والتعرف على 
العالقــة بيــن الصالبــة النفســية والقلق المهنــي لدي معلمــات الطفولة 
المبكرة، وإيجاد أكثر أبعاد الصالبة النفســية )االلتزام، التحكم، التحدي( 
إســهاًما فــي القلــق المهنــي لدي معلمــات الطفولــة المبكــرة، والتعرف 
على التأثيرات المباشرة وغير المباشرة ألبعاد الصالبة النفسية )االلتزام، 
التحكــم، التحــدي( فــي القلــق المهني لــدي معلمات الطفولــة المبكرة، 
وتكونــت عينــة البحث من 120 مئة وعشــرون معلمــة الطفولة المبكرة 
بمحافظــة وادي الدواســر بالمملكة العربية الســعودية ومحافظة المنيا 
بجمهورية مصر العربية، واستخدم البحث مقياس التنمر الوظيفي لدي 
معلمــات الطفولــة المبكرة )إعــداد الباحثة(، ومقياس الصالبة النفســية 
لــدي معلمات الطفولة المبكرة )إعداد الباحثة(، ومقياس القلق المهني 

لــدي معلمــات الطفولــة المبكرة )إعــداد الباحثــة(، وســيتم التوصل إلى 
عدة نتائج واقتراح بعض التوصيات والبحوث المقترحة.

Abstract 

the Research Aims to Identify the Relationship Between 
Workplace Bullying and Psychological Hardiness Among Early 
Childhood Teachers, Detect More Dimensions Bully Work 
(Verbal, Non-Verbal Workplace Bullying, Cyber Workplace 
Bullying) Contribution to the Psychological Hardiness Among 
The Early Childhood Teachers, and Identify the Direct And 
Indirect Effects of the Dimensions of Bullying Work (Verbal, 
Non-Verbal, Cyber Workplace Bullying) In Psychological 
Hardiness Among the Early Childhood Teachers, and Identify 
the Relationship Between Psychological Hardiness and Carrer 
Anxiety Among Early Childhood Teachers, Detect More 
Dimensions Psychological Hardiness (Commitment, Control, 
and Challenge) Contribution to the Carreer Anxiety Among 
the Early Childhood Teachers, and Identify the Direct and 
Indirect Effects of the Dimensions of Psychological Hardiness 
(Commitment, Control, And Challenge) in Career Anxiety 
Among the Early Childhood Teachers. and Formed the 
Research Sample of 120 Early Childhood Teacher in Saudi And 
Egypt), and Use the Measure of Workplace Bullying for Early 
Childhood Teachers (Prepared By The Researcher), And Use 
The Measure of Psychological Hariness for Early Childhood 
Teachers (Prepared By the Researcher), and the Measure of 
Career Anxiety for The Early Childhood Teachers (Prepared By 
the Researcher), and Results Will Be Reached.

استخدام أدوات التحوط في أطروحات 
اللغويات: دراسة مقارنة بين الكّتاب األصليين 

والكّتاب غير األصليين للغة اإلنجليزية
رقم الدعم

Native Vs. Nonnative English Writers’ Use of 
Hedging Devices in the Linguistics Dissertations

2020/02/11903

إسم الباحث الرئيسي
احمد يحيى صالح المكروب

Ahmed Y. Almakrob

الملخص:

يعــد الهــدف الرئيــس مــن اســتخدام اللغــة - المنطوقــة أو المكتوبــة- 
فــي الحيــاة اليومية هــو توصيل رســائل ذات داللة، كما تعــد أيضا أدوات 
الرســائل  إيصــال  فــي  تأثيــر  لهــا  التــي  الخطــاب  أحــد عالمــات  التحــوط 
الخطابيــة؛ وتســتخدم أدوات التحوط للتقليل مــن درجة اليقين لتقديم 
ادعاء أو التعبير عن جملة ما. ويهدف هذا البحث إلى دراســة اســتخدام 
الكّتاب األصليين للغة االنجليزية والكّتاب الغير أصليين ألدوات التحوط، 
وتهدف بالتحديد إلى دراســة اســتخدام أدوات التحوط المســتخدمة في 
أقســام المناقشــة لبعــض أطروحــات الدكتــوراه. ولإلجابــة علــى أســئلة 
البحث، ســيختار الباحث ثالثين أطروحة دكتوراه في اللغويات اإلنجليزية 
ُكتبــت عــن طريق كّتــاب لغتهــم األم اإلنجليزيــة وكتاب ســعوديين غير 
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ناطقين باللغة اإلنجليزية. حيث ســيتم تحليل أجزاء المناقشــة في هذه 
األطروحــات؛ ألن جــزء المناقشــة هو القســم الذي يعبر فيــه طالب مرحلة 
الدكتــوراه عــن آرائهم وادعاءاتهم، ووفقا لـــهيالند )1999(: » في قســم 
المناقشــات يقــدم المؤلفــون ادعاءاتهــم، وينظــرون فــي ارتبــاط نتائــج 
دراســاتهم بالدراســات الســابقة، ويفســرون مــا قــد تعنيه هــذه النتائج، 
متجاوزيــن النتائــج الخاصــة بأبحاثهم؛ لتقديم تفســيرات أكثــر عمومية؛ 
وهــذا يجعــل اســتخدامهم ألدوات التحــوط فــي أجــزاء المناقشــة أكثــر 

بكثير من األجزاء األخرى »

Abstract 

The Ultimate Goal of Using Language, Written or Spoken, is 
to Convey Meaningful Messages in Daily Communications. 
one of the Discourse Markers That Has an Impact on the 
Conveyed Messages Is Hedges. Hedges Are Employed to 
Lessen the Uncertainty of a Claim or a Statement Mentioned 
by the Author. this Study Aims at Examining the Distribution 
of Hedging Devices Among English Native (EN) Writers and 
English Nonnative Saudi (ENNS) Writers. More Specifically, 
this Study Will Investigate the Use of Hedging in Discussion 
Sections of Linguistics Dissertations. to Address the Research 
Questions, Thirty Doctoral Dissertations of English Linguistics 
Written EN and ENNS (I.E., 15 By Native; 15 By Saudi 
Nonnative) Will Be Selected Randomly. Then, The Only Part 
Of These Dissertations That Will Be Analyzed Is The Discussion 
Section Because This Portion Is The one Where Students State 
Their Claims And Opinions as Hyland (1998) Stated “ It Is In 
Discussions that Authors Make Their Claims, Consider the 
Relevance of Results And Speculate About What they Might 
Mean, Going Beyond Their Data to Offer the More General 
Interpretation…., the Level of Generality, And Therefore The 
Density Of Hedges, Is Much Higher Here, As Writers Explore 
the Ratifications of Their Results.” (P.154).

) َعُل ( وأحكامها في لغة العرب- دراسة نحوية 
رقم الدعمتطبيقية في الشعر الحديث

Alu) and Its Rules In the Arabs' Language: an 
Applied Grammatical- Study in the Modern 

Poetry.
2020/02/11923

إسم الباحث الرئيسي
محمد طه عبدالخالق العجيري

Mohamed Taha Mohamed Alajiri

الملخص:

يهــدف البحــث إلــى: جمــع أقــوال اللغوييــن والنحوييــن وغيرهــم فــي 
)َعــُل(، إظهــار أحــكام )َعُل( فــي العربية، وبيان أشــكال )َعــُل( الواردة في 
مـــة، ومبحثيــن، وخاتمـــة(،  الشــعر الحديــث. وســتتم دراستـــه فــي: )ُمقدِّ
ــة  مــة: )ُمشــكلة البحـــث، أســباب اختيـــاره، أهدافـــه، ُخطَّ ســتتناول المقدِّ
البحــث، والمنهــج الُمَتبــع(. وســيتضمن المبحــث األول: أحــكام )عل( في 

لغــة العرب، ويضــم: )معناها، أصلها، لغاتها، اســتعمالها، موافقتها لـ » 
مــن قبــُل ومــن بعُد » ومخالفتهــا لها، وصلهــا بهاء الســكت، ...إلخ(، أما 
ن الخاتمة  المبحث فســيتناول: أشــكال )عل( في الشعر الحديث. وسُتبيِّ
بــع في البحث هو  تائــج التــي انتهى إليها البحــث. والمنهج الُمتَّ أهــم النَّ

حليلي. المنهج الوصفي التَّ

Abstract 

The Research Aims for Collecting the Linguistics’ Speech 
About (Alou); Clarifying Its Rules in The Arabic Language; 
And Revealing the Forms of (Alou) That Are Found in the 
Modern Poetry. The Research Is Divided into an Introduction, 
Two Research-Works, And A Conclusion. The Introduction 
Includes the Research Problem, The Reasons for Its Choice, Its 
Aims, The Plan of the Study, And The Followed Methodology. 
Research Work I Contains the Rules of (Alou) In The Arabs’ 
Language and It Involves Its (Meaning, Origin, Dialacts 
Uses, Agreement and Disagreement with “Before and After”, 
Relating to (Haa Al Sakt) ……. Research Work II Displays the 
Forms of (Alou) Found in The Modern Poetry. The Conclusion 
Will Involve the Most Important Results the Research Has 
Arrived to. the Methodology In This Study Is The Analytical 
Descriptive Approach.

اَن: أحكاُمها وأنماُطها التركيبية دراسة  َشتَّ
رقم الدعمنحوية تحليلية

Shattan: Its Structural Provisions and Patterns. an 
Analytical Grammatical Study

2020/02/11936

إسم الباحث الرئيسي
عبدالحي محمد عبدالحي محمود

Abdelhai Mohamed Abdelhai Mahmoud

الملخص:

حمــًدا هلل يرضيه، وصالًة وســالًما على من اجتمعت المحاســُن فيه، نبينا 
محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
َرِر الِحَســان، وآللِئ البيان مــن األلفاظ والفرائد  فلغتنــا العربيــة حافلٌة بالدُّ
العوامــل التــي كان لها أثرها البارز، ودورها المهم في الجمل والتراكيب 
اَن( التــي كثــر اســتعماُلها، وتنوعــْت  لفظــا ومعنــى، ومنهــا لفظة)َشــتَّ
تراكيُبهــا فــي كالم العــرب نثــرا وشــعرا، وُعنــَي بدراســِتها اللغويــون 
والنحويــون، وكانــت موضَع نظرات شــتى منهم، وموطــَن خالٍف لديهم 

من حيث معناها، ونوعها، وعملها، وإعرابها، والصحيح من تراكيبها.
ــاِت المصادر والمراجع  وكان ُمعتَمــدي فــي الجمع، والتوثيق، والدراســة أمَّ
اللغويــة والنحويــة واألدبيــة األصيلــة، حيــث قمــت أوًلا إنعــام النظــر فــي 
معاجم اللغة، ومصادر النحو، واســتقراء واســتقصاء ما ســمع عن العرب 
المحتــج بلغتهــم مــن شــواهد نثريــة وشــعرية، ثــم قمــت بجمــع عناصر 
البحث، وشواهد التراكيب، ثم عنونتها، ورتبتها، ثم تناولتها بالتحليل 
أقــوال  مناقشــة  مــع   ، الوصفــيَّ التحليلــيَّ  المنهــَج  منتِخًبــا  والدراســة، 

ًحا. ًبا، وُمرجِّ النحويين، وآرائهم، ومذاهبهم، ُمعقِّ
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Abstract 

Praise be to God, May He Be Pleased with Him, and Prayers 
and Peace Be Upon Those Who Have Benefited from It, our 
Prophet Muhammad, His Family and Companions, and Those 
Who Followed Them with Charity Until the Day of Judgment. 
Now,
    Our Arabic Language Is Full of Generosity, And The 
Statement Pearls Are Among The Words And The Prejudices 
that Have Had a Prominent Impact, And Their Important Role 
In The Sentences And The Structures Are Verbal And Meaning, 
Including The Word (Circumcision) That Has Been Used A Lot, 
And Their Structures Varied In the Words of the Arabs Prose 
And Poetry, and They Were Written In The Language Various 
of Them, And There Is a Dispute Between Them In Terms of 
Their Meaning, Type, Work, And Syntax, and The Correct of 
Their Structures.
 I Was Accredited In the Collection, Documentation, And 
Study of the Mothers of Authentic Linguistic And Grammatical 
Sources and References, Where I First Considered the 
Dictionaries of Language and Grammatical Sources, And 
Extrapolated and Investigating What Was Heard About 
Arab Protestors In Their Language From Prose And Poetic 
Evidence, and Then I Gathered the Elements of the Research, 
and Evidence of Compositions, then Addressing It, Arranging 
It, Then Addressing It With Analysis And Study, Electing The 
Descriptive Analytical Method, While Discussing Grammatical 
Sayings, Opinions, And Doctrines, Commenting, And Likely.

مستوى تمّكن القادة األكاديميين من مهارات 
إدارة الالملموسات ودوره في خلق الميزة 

التنافسية للجامعات
رقم الدعم

The Level of Mastery of Academic Leaders in 
The Management of Intangibles and Its Role in 

Creating Competitive Advantage for Universities
2020/02/11970

إسم الباحث الرئيسي
شارع عائض مبارك الدوسري

Share Aiyed Mubarak Aldosari

الملخص:

إلــى  اإليديولوجــي  التحــول  فــي  مؤخــرًا  الســعودية  الجامعــات  أخــذت 
مؤسســات ذات شــراكات، وقد خرجت من خالل هذا التحول من االنكفاء 
المجالي إلى االعتمادات البرامجية والمؤسساتية؛ في طريق سعيها إلى 
التصنيفــات العالميــة، وإلــى خلق الميزة التنافســية. القيــادات الجامعية 
وخاصــة األكاديمية مناط بها تقوية معرفتها بالمهارات القيادية وخاصة 
القيمــة  التنامــي فــي  )الالملموســات( اآلخــذة فــي  بــإدارة  فيمــا يتعلــق 
واألهميــة، ولعــل أحــد بواعث البحث مشــكلة مــا تعانيه )الالملموســات( 
مــن األســاليب اإلداريــة البيروقراطيــة والتضييقيــات القانونيــة واللوائــح 

التنظيميــة الجامدة وخاصة في المجتمعات النامية والجامعات الناشــئة 
فيهــا علــى وجــه الخصــوص. ذلــك ألن )الالملموســات( فــي كنههــا هي 
رأس المال الفكري الذي يتشــكل من معرفة ومفاهيم وخبرات وعالقات 
تتناســب مــع رأس المــال البشــري المتمثــل في عقــول العلمــاء والخبراء 
والباحثين التي تشكل نواة الجامعة ومصدر قوتها لكن )الالملموسات( 
أعمق روحيً، وخطر هذا األمر أن قيمة )الالملموسات( على الرغم من أنها 
أكثر دواما من )الملموســات( إال أنها قابلة للتالشــي بســرعة، فالتســرب 
وهجرة هذه العقول يمثل تهديدًا أوســع وأعمق من المتوقع لمســاعي 

تلك الجامعات نحو تحقيق أهدافها وغاياتها.
وســتهدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى تمّكــن القيــادات 
األكاديميــة فــي الجامعات الســعودية الناشــئة )جامعة األمير ســطام بن 
عبدالعزيز-نموذجــا( مــن مهــارات إدارة الالملموســات، واختبــار العالقــة 
بين مســتوى التمكن وخلق الميزة التنافســية، كما يســعى الباحث إلى 
معرفــة واقــع خلــق الميــزة التنافســية لدى تلــك القيادات والكشــف عما 
يعيق تحقيقها من تحديات والفرص الممكنة للتغلب عليها؛ وصوالً إلى 
صياغة الســيناريوهات المســتقبلية المتوقعة تجاه ذلك؛ الْطالع صانعي 

القرار التخاذ ما يلزم.
تطبيــق  وســيتم  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  وســتعتمد 
االســتبانة والمقابــالت كأدوات لجمــع البيانات لكشــف وجهــة نظر بعض 
أعضــاء هيئــة التدريــس كعينــة عشــوائية تمثــل مجتمــع الدراســة فــي 

الجامعة.

Abstract 

Saudi Universities Have Recently Embarked on an Ideological 
Transformation into Partnership Institutions, And Have 
Emerged from This Transformation from Field Recession to 
Programmatic and Institutional Accreditations in Pursuit of 
Global Rankings and The Creation of Competitive Advantage. 
University Leaders, Especially Academics, Are Entrusted 
with Strengthening Their Knowledge of Leadership Skills, 
particularly with Regard to The Management of the Intangible, 
Which Is Growing in Value and Importance. In Particular, This 
Is Because the Intangibles Are the Intellectual Capital, Which 
Consists of Knowledge, Concepts, Experiences and Relations 
That Are Commensurate with The Human Capital Represented 
in The Minds of Scientists, Experts and Researchers That Form 
the Nucleus and The Source of Its Strength. Although More 
Durable Than Tangibles, They Are Rapidly Fading Away. 
Leakage and Migration of These Minds Pose a Broader and 
Deeper Threat Than Those Universities Seek to Achieve Their 
Goals and Objectives.
This Study Aims to Reveal the Level of Mastery of the 
Academic Leaders in The Emerging Saudi Universities (Prince 
Sattam Bin Abdulaziz University - A Model) Of The Skills of 
Managing Tactics, And Test the Relationship Between the 
Level of Mastery and The Creation of Competitive Advantage, 
The Researcher Seeks to Know the Reality of Creating a 
Competitive Advantage Among Those Leaders and Detection 
to Formulate Future Scenarios in Order to Inform Decision-
Makers to Take the Necessary Action.
The Study Will Adopt The Descriptive Analytical Approach.
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الصورة السعودية لمؤشرات دوال للسياقة 
رقم الدعمالخطرة

The Saudi Form Of The Dula Dangerous Driving 
Index

2020/02/11978

إسم الباحث الرئيسي
عبدالله محمد عبدالظاهر خليل

Abdallah Mohamed Abdelzaher Khalil

الملخص:

تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عن البنيــة العمالية لمقياس مؤشــر 
السياقة الخطرة لدوال Dula Dangerous Driving Index لدى عينة من 
الطــالب الســعوديين )متوســط، ثانوي ، جامعــة ( ، وهــذا المقياس الذى 
طــوره )Dula&Ballard,2003( يتكــون مــن 31 عبــارة تنــدرج تحــت ثالثــة 
أبعاد فرعية هي )الســياقة العدوانية Aggressive Driving  ، االنفعاالت 
السلبية Negative Emotions ، السياقة الخطرة Risky Driving (، كما 
تهــدف الدراســة إلى التحقق مــن دالالت صدق وثبات فقراتــه على العينة 
الســعودية، وكــذا االســتدالل بالعالقــة بين عوامــل هذه البنيــة وعوامل 
ســلوك  واســتبيان   ،  )Driving Anger(DA الســياقة  غضــب  مقيــاس 
الصــدق  لتدعيــم   )Driving Behavior Questionnaire(BDQ القائــد 
التالزمــي . وأخيــرًا التعــرف علــى داللة الفــرق بين المراحــل العمرية الثالث 
)مرحلة المراهقة المبكرة، مرحلة المراهقة المتوســطة، مرحلة المراهقة 

المتأخرة(.

Abstract 

This Study Aims to Reveal the Working Structure of The Dula 
Dangerous Driving Index Scale In a Sample of Saudi Students 
(Medium, Secondary, University), A Measure Developed By 
Dula & Ballard, 2003 Consisting of 31 Statements Under Three 
Sub-Dimensions (Aggressive Driving, Negative Emotions, 
and Dangerous Driving and Risky Driving), The Study Aims 
to Verify the Significance Of Its Vertebrates’ Truthfulness 
and Stability on the Saudi Sample, As Well As to Infer the 
Relationship Between These Structure Factors and The 
Driving Anger(Da) Parameters, And To Survey The Behavior 
of The Driving Behavior Questionnaire (Bdq) ao Reinforce 
Concomitant Trusion. Finally, Identify The Meaning of the 
Difference Between the Three age Groups (Early Adolescence, 
Intermediate Adolescence, Late Adolescence).

العامية المصرية دراسة داللية رواية أرض 
رقم الدعمزيكوال نموذجا

Egyptian Colloquial Study The Novel Of The Land 
Of Zykola Model

2020/02/11982

إسم الباحث الرئيسي

ايمان عبدالجابر عبدالسميع عالم
Eiman Abdelgaber Abdelsamie Allam

الملخص:

يقــوم هذا البحث بدراســة اللهجة العامية المســتعملة فــي أرض زيكوال 
دراســة دالليــة فانقســم إلــى ثالثة مباحــث، األول هو تعريــف العامية لغة 
واصطالحــا وعوامــل انتشــارها، والثانــي بعنــوان العاميــة المســتعملة 

دراسة في الحقول الداللية، والثالث العامية المستعملة دراسة داللية

Abstract 

This Research Studies the Colloquial Dialect Used In the Land 
Of Zikula Semantic Study, So It Is Divided Into Three Topics, 
The First Is The Definition of Colloquial Language and Idiom 
and its Spreading Factors, and the Second Is Titled Colloquial 
Used Study In Semantic Fields, and the Third Colloquial Used 
Semantic Study.

دراسة نقديه موضوعيه لرواية "قشره الجوزة" 
رقم الدعمللكاتب أيان مكوين

Ian Mcewan’s Nutshell: A Critical Study of Its 
Thematic Structure

2020/02/12038

إسم الباحث الرئيسي
خالد سلطان ثابت عبده

Khaled Sultan Thabet Abdu

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن المفاهيم والبنية األساسية في رواية 
أين مكوين )Nutshell( حيث إن الدراسة تتعامل مع المواضيع الجوهرية 
فــي الروايــة مثل مواضيع الوجوديــة والقتل والغرور. تتبع الدراســة هذه 
المواضيــع وكيف تم ســردها في الرواية. الهدف الرئيســي للدراســة هو 
تسليط الضواء على التقنيات األدبية المختلفة التي تساهم في تحقيق 
البنية الهيكلية للرواية حيث يقوم الطفل الغير اعتيادي بســرد احداث 
تلك الرواية وهذه الخاصية جعلت هذه الرواية فريدة بحد ذاتها. الدراسة 
تقــوم ايضــا بالتعامل مع الحبكة الدرامية وكيف أنها اثرت على مواضيع 
القتل والغرور. وعليه فان هذه الورقة تهدف إلى اظهار كيف تم التطرق 
إلــى موضــوع البــراءة من خالل الســرد الموضوعي للطفل الــذي لم يولد 
بعــد. باإلضافــة إلــى ذلــك يبحث فــي مواضيــع الدعابــة وكيفيــة التطرق 
إليهــا لتســليط الضــواء علــى موقــف الكاتب مــن القضايــا العالمية من 
خالل لسان الراوي الجنين. كما يوضح هذا البحث كيف أن ماسات القتل 
والخــداع بمثابــة كوميديــا ذات أبعــاد فلســفيه. الرواية مليئــة باإليماءات 
الســردية وعليه فإن جزاء من هذه الدراســة سيكرس للكشف عن لتلك 
اإليماءات وكيف أنها تثري المواضيع الرئيسية للرواية. يستخدم الروائي 
الصــور البالغيــة والرمــوز اللغويــة لتقويــه حجته في هــذه الروايــة وعليه 
فإن هذه الورقة البحثية تقوم بتحليل كيف تســاهم الرموز والصور في 

تحقيق الهيكل الموضوعي للرواية.
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Abstract 

This Paper Attempts to Investigate the Conceptual, Thematic 
Structure of Ian Mcewan’s Nutshell. It Deals with the Main 
Themes Such as The Themes of Existence, Murder and 
Conceit. It Traces the Layers of Themes Discussed in The Novel 
and in What Ways the Themes Are Dramatically Narrated. It 
Mainly Aims at Shedding a Considerable Light On the Various 
Literary Techniques That Contribute to The Achievement of 
the Thematic Structure of the Novel. The Unusual Nine Month 
Story Teller Makes a Classic Work of Its Own Uniqueness. It 
Also Treats the Ingenious Plot and How It, along with The 
Plot Twists, Appropriately Enhances the Themes of Murder 
and Deceit.  Thus, This Paper Intends to Show How the Theme 
of Innocence Is Delivered Through the Figure of Innocent 
Unborn Child. Moreover, It Also Investigates the Sense 
of Humor and How It Functions to Highlight the Author’s 
Synical Attitude Towards the World Through the Tongue of 
the Fetus Narrator. It Also Shows How It Makes the Tragedy 
of Murder and Deceit Deems as A Philosophical Comedy. The 
Novel Is Replete with Metafictional Narrative Gestures, So 
Part of This Paper Is Dedicated to Reveal Such Gestures and 
How They Enrich the Main Themes of the Novel. The Novelist 
Uses Symbols And Images to Strengthen And Augment His 
Themes, So This Paper Analysis How Symbolism And Imagery 
Contribute In Achieving the Thematic Structure of The Novel. 

ة لِشْعر  تجّلياُت الّلْيل في الِبْنية اإلْيقاعيَّ
رقم الدعمالَجواهري دراسة أسلوبية إحصائية

The Manifestation of Night In Muhammad Mahdi 
Al-Jawahiri's Poetry

2020/02/12040

إسم الباحث الرئيسي
حمد محمد سالم الهزاع

Hamad Mohammad Salim Alhazza

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن تجلِّيات الليل على البنية اإليقاعية 
لشــعر الجواهــري، وقــد انطلــق االهتمام بهــذا الموضوع مــن كثرة ورود 
الليــل فــي حديــث الشــاعر عــن نفســه وعــن حياتــه، ومــن كثــرة ورود 
الليــل أيضــً فــي نصوصــه الشــعرية، خاصــة فــي القصائــد التي اشــترط 
لهــا البحــث أن تحتــوي علــى مفــردة تدل علــى الليــل في مطلعهــا وأن 
تســتمر تلــك الداللــة فــي أغلــب أبياتهــا، وقــد كان عــدد تلــك القصائــد 
المنتقاة ســتً وعشــرين قصيدة مــن مجموع ديوان الجواهــري، تناولتها 
الدراســة معتمــدة المنهــج األســلوبي اإلحصائــي فــي التحليــل للبنيــة 
اإليقــاع الخارجــي الثابــت المتمثــل في الــوزن والقافيــة، واإليقــاع الداخلي 
المتغيــر المتمثــل فــي ظاهرة التكــرار، وتوصل البحث إلــى أن الجواهري 
فــي الغالــب يختار البحور الفخمة الطويلة حين يريد التعبير عن مشــاعر 
الليل الســلبية وعــن همومه وآالمه، ويختار البحور القصيرة بنســبة أقل 

حيــن يعبر عن مشــاعر الطرب والرقــص والغناء أو حين يتعرض لصدمة 
مفاجئة ال يســعه فيها إال أن يالحق أنفاســه ونبضات قلبه الســريعة، كما 
يعمد إلى القافية ذات الروي المطلق خاصة المكسور الذي يعبر عن حالة 
االنكسار والفقد والحسرة، وتوصلت الدراسة ,أيضً- إلى أن التكرار الذي 
لجــأ إليــه الشــاعر كان في أســلوب النداء بكثــرة، وهو ما ســاعده ليخلق 
حــوارًا متخياًل مع مكونات الليل وشــخصياته، محدثــً نغمً وإيقاعً ممتدًا 

على مساحة القصيدة الشعرية الجواهرية.

Abstract 

The Aim of This Study Is to Uncover the Manifestations of 
the Night On the Rhythmic Structure of the Aljawahiri’s 
Poetry. The Interest of This Subject Comes from The Talk of 
This Poet About Himself and His Life, And How He Was Being 
Affected by The Night Atmosphere, Which Make Him Usually 
Mentioning the Word (Night) In His Artworks Especially 
Those Poems That Have This Word from The Beginning to 
The Ending of Them and The Number of Them Was Twenty-
Seven of the Total. This Study Based On the Stylistic Statistical 
Methodology to Analysis the Selected Poems in Terms of 
Proofing the Manifestations of the Night On the Rhythmic 
Structure in Both Internal and External Rhythm. The Research 
Reaches a Number of Results Including the Aljawahiri Often 
Chooses the Long Metre When He Wants to Express the 
Negative Meanings and His Worries and Pains. Also, He Uses 
the Short Metre by A Lesser Percentage When He Wants to 
Describe the Night of Singing, Dancing and Drinking, Or 
When He Is Being a Subjected to A Sudden Shock, In Which 
These Kind of Meters Can Only Chase His Breathes. The Study 
Also Find That The Repetition Used By Aljawahiri Was Very 
Much Used In The Method Of Appeal, Which Helped Him To 
Create An Imagined Dialogue With The Night Components 
And Characters, Creating In The Same Time A Special Rhythm 
On The Space of The Poem.

أساليب التضليل من خالل تجميل الذات 
وتشويه اآلخر في رواية "مزرعة الحيوانات" 

لجورج أورويل
رقم الدعم

Manipulative Strategies Of Positive/Negative 
Presentation In George Orwell’s Animal Farm

2020/02/12047

إسم الباحث الرئيسي
خالد محمد مقبل االصبحي

Khaled Mohammed Moqbel Alasbahi

الملخص:

تقدم هذه الورقة البحثية تحليال لغويا بهدف كشــف أســاليب التضليل 
المختلفة من خالل اســتراتيجيات تجميل الذات وتشــويه االخر، وذلك في 
روايــة »مزرعــة الحيوانات« للكاتب الروائي »جورج أورويل«. تحاول الدراســة 
االجابة على ســؤالين بحثيين اساســيين: االول: ما هي اساليب التضليل 
المختلفــة والتــي يتــم توصيلهــا لغويــا من خالل اســلوب تجميــل الذات 
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وتشــويه االخر؟ والثاني: إلى أي مدى يتم اســتخدام هذه االســتراتيجيات 
لغويــً فــي خطــاب الرواية محــل الدراســة لتضليــل المتلقيــن للخطاب؟ 
يتنــاول البحــث بالتحليــل نمطيــن مــن اســتراتيجيات تحليــل الخطــاب 
النقــدي: أولهمــا: االســتراتيجيات التي تســتخدم في تزييــن الذات وهي: 
التبرير، اســتخدام اإلحصاءات الخاطئة، تزييف التاريخ واســتخدام األغاني 
والقصائــد. وثانيهمــا: االســتراتيجيات التــي تســتخدم فــي تشــويه االخر 
وتشــمل: توجيــه االتهامات، النقد، اســتخدام الكلمــات الغامضة وإطالق 
الشــائعات المتكررة. تعتمد الورقة على منهجين رئيســيين في تحليل 
 )Critical Discourse Analysis) الروايــة لغويــا: تحليل الخطــاب النقــدي
والــذي قدم في كتابات فيركلــوف )Fairclough( )1989، 1995( ونموذج 
 )Van Dijk( التحليــل الخــاص بتزييــن الــذات وتشــويه االخــر ل فــان دايــك
)1997(. وخلصــت الدراســة إلــى أنه من خالل اســتراتيجيات تجميل الذات 
وتشويه االخر يمكن للمتكلم ان يضمن خطابه ما يريد من فكر ومعان 
أيديولوجيــة مــن شــأنها التأثير علــى االتجاهــات المعرفيــة للمتلقي بما 

يضمن انصياع المتلقي لألغراض األيدلوجية للمتكلم.

Abstract 

This Paper Delves into George Orwell’s Animal Farm (1944) 
To Investigate the Different Strategies of Positive Self-
Presentation and Negative Other-Presentation Used in The 
Discourse of the Novel. The Main Objective of the Paper 
Is to Explore the Manipulative Purposes Beyond Positive 
Presentation of Selfness and Negative Presentation of 
Otherness in The Selected Novel. Two Research Questions 
Are Addressed Here: First, What Are the Different Strategies of 
Positive Self-Presentation and Negative Other-Presentation 
Used in Animal Farm? Second, To What Extent Are These 
Strategies Employed Linguistically in The Discourse of the 
Novel to Manipulate Discourse Recipients? The Analysis 
Covers Strategies, Including Justification, Using False 
Statistics, Falsification of History and Using Songs and 
Poems, For Positive Self-Presentation; And Accusation, 
Criticism, Using Ambiguous Words and Launching Recurrent 
Rumors, For Negative Other-Presentation. In So Doing, The 
Paper Draws On Two Main Approaches: The First Is Critical 
Discourse Analysis (CDA) (Fairclough, 1989, 1995; Van Dijk, 
1993), And The Second Is Van Dijk’s (1997) Model Of Positive 
Self-Presentation And Negative Other-Presentation. The 
Paper Concludes That Through Strategies Of Positive Self-
Presentation And Negative Other-Presentation Speakers Can 
Manipulatively Encode Their Ideologies And Influence Their 
Recipients’ Attitudes.

رقم الدعمتشكيل الصورة الشعرية في شعر الهمشري

The Formation of Imagery in Al-Hamshari Poems2020/02/12086

إسم الباحث الرئيسي
وجيه عبدالفتاح احمد مطر

Wagih Abdelfattah Ahmed Matar

الملخص:

يتنــاول هــذا البحــث تشــكيل الصــورة الشــعرية فــي شــعر الهمشــري، 
ويهــدف إلــى الكشــف عــن طرق تشــكيل الصــورة في شــعره، حيث لجأ 
الشــاعر فــي تشــكيل صــوره إلــى الطريقة التقليديــة، التي تكــون فيها 
العالقــة بيــن عناصرهــا علــى قــدر مــن الوضــوح وقــرب التنــاول، وعالقــة 
المشــابهة أكثــر العالقــات بيــن عناصرهــا، وتشــكيل الصــورة على هذا 
النحو هي األكثر شيوعا في شعرنا العربي القديم، فقد اعتمد شعراؤنا 
القدماء على الشكل الخارجي للصورة دون الغوص والنفاذ إلى باطنها 
الداخلــي. ولــم يقتصــر الهمشــري فــي تشــكيل صــوره علــى الطريقــة 
التقليديــة فقــط، بــل لجأ في تشــكيل صوره إلــى الصــورة الحديثة التي 
تعتمد على الكلمات الموحية، وتشكيل عالقات جديدة من خالل تراسل 
معطيات الحواس والرمز، والتشــخيص والتجســيد والتجريد واالستعارة 
الرمزيــة والصــورة المعتمــدة علــى اللفــظ الموحــى الخاليــة مــن المجــاز، 

وتشكيل الصورة بالرمز اللوني، والصورة الكلية.

Abstract 

This Research Deals with the Formation of Imagery in Al-
Hamshari Poems, And Aims at Revealing the Ways of Forming 
the Image in His Poems, Because The Poet Resorted to The 
Traditional Way in The Formation of His Images, In Which the 
Relationship Between the Elements of a Degree of Clarity and 
Proximity to Address, And The Relationship of Similarity Is the 
Most Dominating One Between Its Elements. The Formation 
of the Image in This Way Is the Most Common in Our Ancient 
Arab Poetry; Our Ancient Poets Relied On the External Form 
of the Image Without Diving and Access to Its Interior. Al-
Hamshari Did Not Only Form His Images In the Traditional 
Way, But Also Resorted to the Formation Of His Images to 
the Modern Image Based on Suggestive Words, and The 
Formation of New Relationships Through Correspondence 
of The Senses And Symbol Data, Diagnosis, Embodiment, 
Abstraction And Symbolic Metaphor And The Image Based on 
The Suggestion of The Revelation Inspired By the Metaphor, 
and the Formation of The Image Is In the Color Code, and the 
Total Picture.

ورطة األمومة بين الواجب والحاجة: قراءة 
رقم الدعمنسوية لـ "الطفل الخامس" لدوريس ليسينج

The Dilemma Of Maternity Between Need And 
Duty: A Feminist Reading Of Doris Lessing's The 

Fifth Child.
2020/02/12124

إسم الباحث الرئيسي
محمد فتحي هاللي خلف

Mohamed Fathi Helaly Khalaf

الملخص:

النسوية هي حركة سياسية-اجتماعية تهدف إلى احداث تغيير جوهري 
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في المجتمع لصالح المرأة. ليس كمثل كثير من الكاتبات النســاء، يعد 
االتجــاه النســوي الــذي انتهجتــه الكاتبــة دورييس ليســنج عالمــة مميزه 
في النقد النســوي. فهي كاتبه نســوية غير تقليديه حيث إنها ال تنادى 
بالمســاواة بين الرجل والمرأة كباقي الكاتبات النســويات ولكنها تنادى 
بالدفــاع عــن المــرأة فــي ســياق اجتمــاع مــا، بمعنــى آخــر تهتــم دوريس 
ليسنج بتأثير التقاليد واالعراف االجتماعية على حياة المرأة. حيث تظهر 
هاريــت الفوت )بطلــة الرواية( ككبش فداء بســبب الضغوط االجتماعية 
والنفســية التــي تعيــش فيها نتيجــة النحرافها عــن األعــراف االجتماعية 
السائدة فيما يخص بناء االسرة والحياة الزوجية من جه ونتيجة إلنجابها 
طفل غير طبيعي من جهة أخرى. وفي ضوء ذلك تظهر هاريت كبطله 
مــن ومنظــور النســوية الغيــر صريحــة. حيــث تقدمهــا دوريــس ليســنج 
ككبــش فــداء بســبب قيامهــا بعمــل خيــارات غيــر متســقة مــع مــا هو 
ســائد في المجتمع. وعلى مســتوى اخر تجد هارت نفســها في ورطة الن 
عليهــا ان تختــار إمــا أن تكون أمً مثالية من حيــث رعايتها لطفلها الغير 
طبيعي، أو أن تكون زوجة مثالية من خالل إهمال طفلها الغير طبيعي 
ورعايتهــا لزوجهــا واهتمامه برخاء األســرة بشــكل عام. فهي منقســمة 
بين واجباتها كزوجه وبين متطلباتها كأم مثالية. باختصار حياة هاريت 
كام مثاليــة، مــن جهة، وكزوجة مثالية من جهــة اخرى، في ظل الظروف 

المختلفة التي تشكل حياتها تقدمها كشخصية نسوية غير صريحه.

Abstract 

Doris Lessing Is Widely Known as One of the Most Celebrated 
Contemporary Female Writers in English Literature. She 
Is Greatly Interested in The Position of Women in Society 
and Their Role in Improving It. Unlike Other Feminist 
Writers Who Advocate Equality Between Men and Women, 
Lessing’s Feminism Is Concerned with Defending Women in 
The Context of the Social Pressures They Are Exposed to in 
Society. It Is a Feminism of an Unusual Kind. It Is a New Form 
of Feminism That Is Called Implicit Feminism. The Fifth Child 
Is One of Lessing Novels in Which She Adopts the Implicit 
Feminist Approach in Portraying the Character of Harriet 
Lovatt. Harriet Wants to Lead a Free Life Disregarding the 
Conventions of Marriage and Maternal Life During the Sixties 
by Getting Married to David and Having a Large Family. 
on The Basis of This, She Is Scapegoated by Her Society for 
Deviating from The Prevailing Norms. Harriet Emerges as A 
Very Happy Dedicated Wife and A Mother of Four Children in 
The Beginning. However, She Has Also to Suffer as A Result of 
the Unplanned Arrival of the Fifth Child. Being The Mother of 
a Fifth Child Who Is Abnormal, Harriet’s Struggle Has Become 
Greater. She Finds Herself in A Dilemma Split Between Her 
Duties as A Wife of a Loving Husband and Her Needs as A 
Mother Upon the Unplanned Arrival This Abnormal Fifth Child. 
Harriet’s Predicament Has Become Greater Because She Is 
Condemned Not Only by The People of the Outer Society but 
by The Family Members Including the Father and The Siblings 
as Well. At Both Levels, Harriet Has to Adapt to Her Situation 
and in Doing So She Has to Overcome a Lot of Obstacles and 
Hardships in The Process of Constructing a New Self in Light 
of the Situation in Which She Is Cast. In A Word, Lessing Wants 
To Underscore That The Condition Of Any Woman Who Wants 
To Live On Her Own Is Worsened Just Because Of Deviating 
From The Prevailing Norms In Her Community.

رقم الدعملغة اإلقناع في خطاب المحاكم

The Language of Persuasion In Courtroom 
Discourse

2020/02/12137

إسم الباحث الرئيسي
بدر ناصر منصور الدوسري

Bader Nasser Mansour Aldosari

الملخص:

تقــدم هــذه الدراســة تحليــال لغويــا للغــة اإلقنــاع فــي خطــاب المحاكــم. 
وبشــكل أكثــر تحديًدا، تحــاول الورقة استكشــاف مدى اســتخدام اللغة 
بصــورة اقناعيــة او تضليليــة للوصــول إلــى ما يهــدف اليــه المتكلم من 
خالل الخطاب القانوني داخل اروقة المحاكم. تم تناول ســؤالين بحثيين 
فــي هــذه الدراســة: أوالً، مــا هــي أدوات اإلقنــاع المختلفــة المســتخدمة 
فــي خطــاب قاعــة المحكمــة؟ ثانيــً، كيــف تؤثــر هــذه األدوات إقناعيــا او 
تضليليا على مواقف المتلقين بطريقة تســهل التأثير على اتجاهاتهم 
ومعتقداتهــم الفكريــة بشــأن قضيــة بعينهــا؟ تعتمــد الورقــة البحثية 
على منهجين اساســيين: األول هو تحليل الخطاب النقدي والذي قدمه 
»فيركلوف« )Fairclough، 1989؛ و فان دايك Van Dijk ، 1997(، والثاني 
هو نموذج الخطاب اإلقناعي في كتابات الكوف )Lakoff ، 1982 ؛ وجويت 
و أودينيل Jowet & O’Donnell ، 1992(. توصلت الورقة البحثية إلى أنه 
فــي الخطــاب القانونــي بقاعة المحكمة، يمكن اســتخدام اللغة بشــكل 
إقناعــي يعتمــد علــى الحقائق او اســتخدامها بشــكل تضليلــي يعتمد 
علــى تزييــف الحقائــق والتالعــب باأللفــاظ.  وفــي كلتــا الحالتيــن، تظهــر 

العالقة المتبادلة بين اللغة والقانون.

Abstract 

This Paper Attempts to Investigate the Language of Persuasion 
in Courtroom Discourse. More Specifically, The Paper Tries 
to Explore the Extent to Which Language Is Persuasively 
Used and/or Manipulatively Abused To Control, Defend Or 
Accuse Within The Framework Of Courtroom Discourse. 
Two Research Questions Are Tackled in This Paper: First, 
What Are the Different Persuasion Tools Used in Courtroom 
Discourse? Second, How Do These Persuasive Tools Influence 
the Attitudes of Recipients in A Way That Facilitates Control? 
The Paper Draws On Two Approaches: The First Is Critical 
Discourse Analysis (CDA) (Fairclough, 1989; Van Dijk, 1997) 
And, The Second Is the Model of Persuasive Discourse (Lakoff, 
1982; Jowet &O’Donnell, 1992). The Paper Has Revealed 
That in Courtroom Discourse, Language Can Be Used to 
Persuade or Biased to Manipulate. In Both Cases, A Reciprocal 
Relationship Between Language and Law Is Emphasized.

دراسة تحليلية لمحتوى رسائل برنامج ماجستير 
اإلدارة والتخطيط التربوي بقسم العلوم 

التربوية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز 
والمجازة من عام 1435- 1441 هـ

رقم الدعم
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An Analytical Study of The Content of Theses 
of the Master’s Program In Educational 

Administration and Planning at the Department 
of Educational Sciences At Prince Sattam Bin 

Abdulaziz University and the License From 1435-
1441 AH

2020/02/12143

إسم الباحث الرئيسي
زينب عواد مفلح درويش

Zeinab Awad Mfleh Darweesh

الملخص:

ستهدف هذه الدراسة إلى تحليل رسائل برنامج ماجستير قسم العلوم 
التربوية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز خالل الفترة 1435- 1441هـ 
وذلك في ضوء عدد من المتغيرات والموضوعات التي تناولها، وستتبع 
الدراسة المنهج الوصفي وبأسلوب تحليل المحتوى، وسيتكون مجتمع 
الدراســة من )40( رسالة علمية، كما سيتم استخدام التكرارات والنسب 
المئوية في عملية التحليل، وفي ضوء النتائج التي سيتم التوصل لها، 

سيتم وضع مجموعة من المقترحات والتوصيات.
Abstract 

This Study Will Aim to Analyze the Master’s Program Theses 
of the Department of Educational Sciences at Prince Sattam 
Bin Abdulaziz University During the Period 1435-1441 AH, 
In The Light of a Number of Variables and Topics Covered by 
It. The Study Will Follow The Descriptive Approach And The 
Method Of Content Analysis, And The Study Community Will 
Consist Of (40) Scientific Theses, Repetitions And Percentages 
Will Also Be Used In The Analysis Process, And In Light Of 
The Results That Will Be Reached, A Set Of Proposals And 
Recommendations Will Be Developed.

التنوع الداللي لحروف االستقبال دراسة 
رقم الدعمداللية نحوية في القرآن الكريم

Semantic Diversity Of Characters For Reception a 
Semantic Study In the Holy Quran

2020/02/12144

إسم الباحث الرئيسي
حياة محمد محمد بخيت

Hayat Mohammed Mohomed Bakit

الملخص:

هدف هذا البحث إلى دراســة التنوع الداللي لحروف االســتقبال، وذلك ألن 
لالســتقبال حــروف متعــددة ولكل حــرف منها داللــة معينــة يؤديها في 
الجملــة التــي يــرد فيهــا، وكما أنــه يحدث أثــر حكمًيــا إعرابًيا فــي الجملة 
الداخــل عليهــا، ففهم داللته تــؤدي إلى فهم المعنى الذي أنشــئت من 
أجلــه الجملــة، وهــذه الحــروف وردت بكثــرة فــي القــرآن الكريــم وتنوعت 

دالالتهــا، وهــذا األمــر يجعــل لدراســتها أهميــة كبــرى فــي فهــم الكتاب 
العزيــز، وقــد أثبــت ما ذهبــت إليه بمراجع متعــددة من التفســير والنحو 
واللغــة رغبــًة مني في رصــد التنوع الداللي لحروف االســتقبال في القرآن 
الكريــم الــذي مثــل حــدود التنــوع الداللــي لحــروف االســتقبال، وميداًنــا 
للدراســة التطبيقيــة العمليــة. وقــد التزمــُت فــي هــذا البحــث بالمنهــج 
الوصفــي التحليلــي مــع اللجــوء لكتــب التفســير لالستشــهاد بالمعنى 
الذي أفاده حرف االستقبال في اآلية القرآنية، وتوصلت إلى أن كتب النحو 
العربي قد تناولت التنوع الداللي لحروف االســتقبال وعالجتها كل فريق 
بحســب مذهبــه النحوي فــي تأصيل ومعالجــة هذا التنوع، وقد اســتدل 

المفسرين بآراء الفريقين النحويين.
Abstract 

The aim of this research is to study the semantic diversity of 
receiving letters, because the reception letters have letters 
Multiple and each letter has a specific connotation that it 
performs in the sentence in which it is contained, and it 
also has a verbal effect Arabic in the sentence included in 
it, understanding its connotation leads to an understanding 
of the meaning for which it was created The sentence, 
these letters are frequently mentioned in the Holy Qur’an 
and their connotations are varied, and this matter makes 
for study It is of great importance in understanding the 
dearbook, and it has been proven by multiple references of 
interpretation and grammar And the language in my desire 
to monitor the semantic diversity of reception letters in the 
Holy Qur’an which represented limits Semantic diversity 
of reception letters, and a field for practical applied study. I 
have committed myself to this research With the descriptive 
analytical method, with recourse to books of interpretation 
to cite the meaning that Harf stated The reception is in the 
Quranic verse, and I concluded that the Arabic grammar 
books dealt with semantic diversity Each team has treated 
the letters of reception according to their syntactic doctrine 
in rooting and addressing this diversity The commentators 
inferred the grammatical opinions of the two teams. 

دراسة العالقة بين التثقف والهوية العرقية 
رقم الدعمالثقافية في المملكة العربية السعودية

A Study on the Relationship Between 
Acculturation and Ethno-Cultural Identity in 

Saudi Arabia
2020/02/12145

إسم الباحث الرئيسي
انسا سافاد حمزة سليم

Ansa Savad Hamza Salim

الملخص:

إن األهميــة المتزايــدة للرفــاه االجتماعــي والنمــو االقتصــادي ســواء كان 
ذلــك فــي البلدان المتقدمــة أو النامية، تغذي األهميــة للتثاقف والهوية 
العرقية الثقافية. حيث يعرف التثاقف على أنه استيعاب لثقافة مختلفة 
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والتكيــف معهــا، وعــادة مــا تكــون الثقافــة المهيمنــة أو الســائدة.  إن 
التثاقف في جميع مجاالت وأنماط الحياة يساعد على التنمية االجتماعية 
واالقتصاديــة والنمــو المســتدام لألمــة. كمــا يــؤدي المــزج مــع الثقافــات 
المختلفــة إلــى ارتفــاع الطلــب علــى الخدمــات والمنتجــات المختلفــة في 
الدولــة، وهــذا يؤدي بدوره إلى شــراء وبيــع البضائع وبالتالــي يعزز النمو 
االقتصــادي. ونمــو الصناعــات الرئيســية.  كمــا أن التثاقــف يحل مشــاكل 
مثل عدم المساواة بين الجنسين، واالستبعاد االجتماعي أو التهميش 
االجتماعي، والفقر، وما إلى ذلك من المشاكل التي تعاني منها معظم 
االقتصــادات. نتيجــًة لذلــك، يعتبــر التثاقــف مطلًبــا اجتماعًيــا لرفاهيــة 
االقتصــاد، كمــا تولــي جميــع الحكومــات فــي جميع أنحــاء العالــم أهمية 

قصوى له. 

Abstract 

The Ever-Increasing Prominence of Societal Wellbeing and 
Economic Growth Accorded by All Economies – Be It in 
Developed or Developing, Is Fueling Extreme Importance 
of Acculturation and Ethno–Cultural Identity. The Dictionary 
Definition of “Acculturation Is Assimilation to a Different 
Culture, Typically The Dominant one”. It Is the Adjustment 
to Different Cultures Specifically the Prevailing One. 
Acculturation and Enculturation Are Proficient Enough 
to Infuse in All Spheres of Culture and Lifestyles Socio–
Economic Development and Sustainable Growth of a Nation. 
This Is Occurring in Every Segments of the Society. Mixing 
with a Culture Results in High Demand for Different Service 
and Product in The Country, Which in Turn, Results in The 
Purchase and Sale of Goods and The Resultant Growth of the 
Economy. It Is a Potential Solution to Enhance the Economic 
Condition and Growth of Major Industries. It Also Neutralizes 
Problems Like Gender Inequality, Social Exclusion, Poverty, 
Etc. That Plague Most Economies. Due to This, Acculturation Is 
a Social Requirement for The Well-Being of an Economy and It 
Is Accorded as Prime Importance by All Governments Across 
the Globe. 

تمايز الذات كمتغير وسيط بين إدارة الغضب 
رقم الدعموالكمالية العصابية للمتفوقين دراسيا

Self-Differentiation As An Intermediate Variable 
Between Anger Management And Neurotic 

Perfectionism Among High Achievers
2020/02/12151

إسم الباحث الرئيسي
حسام محمود زكي علي

Hossam Mahmoud Zaki Ali

الملخص:

الغضــب  وإدارة  الــذات  تمايــز  عالقــة  للمعرفــة  الحالــي  البحــث  يهــدف 
والكماليــة العصابية والفروق فيها وفقا لبعض المتغيرات الديمغرافية 
لــدى عينــة مــن المتفوقيــن مــن طــالب الجامعــة فــي المملكــة العربيــة 
السعودية وجمهورية مصر العربية دراسة مقارنة، وسيستخدم الباحث 
أدوات ومقاييس علمية من إعداده لمغايرات البحث، وســيتم اســتخدام 

االساليب اإلحصائية المناسبة للبحث كمعامالت االرتباط ، وذلك من خالل 
المنهــج الوصفي، ومن المتوقع الوصــول لنتائج ومخرجات بحثية مهمة 
تفيــد فــي تعديــل ســلوكيات المحيطيــن بالمتفوقين مما يســاعد في 
اســتفادة المجتمــع مــن فئة المتفوقين ، ويســاعد في تدعيم األســاليب 
اإليجابيــة منهــا مــن خالل ما يمكــن أن يبنى من برامج إرشــادية وعالجية 

بناًء على ما سيتوصل إليه البحث الحالي.

Abstract 

The Current Research Aims to Know the Relationship of Self-
Differentiation, Anger Management, Neurotic Perfection 
and the Differences In It According to Some Demographic 
Variables Among A Sample of Outstanding Students From 
University Students In The Kingdom of Saudi Arabia and 
the Arab Republic of Egypt, a Comparative Study. Such As 
Correlation Coefficients, Through The Descriptive Approach, 
And It Is Expected to Reach Important Research Results 
And Outputs That are Useful In Modifying The Behaviors of 
Those Around The Excelling, Which Helps In Benefiting The 
Community From The Excelling Group, And Helps Support 
The Methods Positive Ones Through What Can Be Built Of 
Counseling and Treatment Programs Based on The Findings 
of The Current Research.

تقويم برامج الماجستير بكلية التربية بجامعة 
األمير سطام بن عبد العزيز في ضوء نموذج 

القرارات المتعددة
رقم الدعم

Evaluation of Master's Programs In the College 
of Education At Prince Sattam Bin Abdulaziz 

University In the Light of The Model CIPP
2020/02/12163

إسم الباحث الرئيسي
خالده عباس محمد عباس

Khalda Abbas Mohamed Abbas

الملخص:

يهــدف البحــث الحالــي هدفت هذه الدراســة لمعرفــة الدرجــة التقييمية 
لبرنامــج الماجســتير بكليــة التربيــة جامعة ســطام بــن عبــد العزيز في 

ضوء القرارات المتعددة.
  ســوف تســتخدم الباحثــة المنهــج الوصفــي التحليلي لتحقيــق أهداف 
البحــث طبيعــة فروضه، ســوف تجــري الباحثة الدراســة على جميــع افراد 
المجتمــع لصغــر حجمــه وامكانيــة الباحثــة علــى تغطيتــه ويتكــون من 
أعضــاء هيئة التدريــس ممن يقومون بتدريس البرنامج وطالبات برنامج 
الماجســتير كليــة التربيــة، حيــث يبلــغ )130( طالــب وطالبــة. )30( عضو 

هيئة تدريس 
وســوف تقــوم الباحثــة بتصميــم اســتبانة موزعــة علــى أربعــة محــاور، 
وهي)الســياق - المدخــالت ،العمليــات ،المخرجــات(  ثــم تجــرى الباحثــة 
عمليــات الصــدق والثبــات لالســتبانة ، وللوصول الى نتائج البحث ســوف 
تستخدم الباحثة برنامج SPSS وعلى ضوئها سوف تخرج الباحثة بجملة 
من التوصيات والمقترحات التي تثري البحث الحالي وبحوث قادمة بعون 

اهلل تعالى
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Abstract 

This Study Aimed To Find Out The Evaluation Degree Of The 
Master’s Program At The College Of Education, Sattam Bin 
Abdulaziz University In The Light Ofmodel CIPP.
The Researcher Will Use The Descriptive Analytical Approach 
To Achieve The Goals Of The Research The Nature Of Its 
Hypotheses, the Researcher Will Conduct A Study on All 
Members Of Society Because of The Small Size And The Ability 
of The Researcher To Cover It And Consists of Faculty Members 
Who Teach The Program And Students of The Master’s 
Program In The College Of Education, Where It Reaches (130) 
Students. (30) Faculty Members
The Researcher Will Design A Questionnaire Distributed on 
Four Axes, Namely (Context - Inputs - Operations - Outputs) 
And Then The Researcher Conducts The Operations Of 
Honesty And Consistency of The Questionnaire, And To Reach 
The Results of The Research The Researcher Will Use The SPSS 
Program And In The Light Of It The Researcher Will Come Out 
With A Set of Recommendations And Proposals That Enrich 
The Current Research And Research Coming With The Help Of 
God Almighty.

القيم السائدة لدى معلمي ومعلمات المرحلة 
رقم الدعمالثانوية ودورها فى ادائهم التربوي

The Prevailing Values Of Secondary School 
Teachers And Their Role In Their Educational 

Performance
2020/02/12187

إسم الباحث الرئيسي
انعام بشير الفضل يوسف

Inam Bashir Elfadul Yousif

الملخص:

هدفــت الدراســة الــى الكشــف عــن: محاولــة مــدى التعــرف علــى االلتزام 
معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية بالقيم الذاتية ، األخالقية -  االجتماعية 

، الترويحية.
محاولة التعرف على ما إذا كان لنوع معلم او معلمه دور في وجود عالقة 
ارتباطيــه طرديــه بيــن درجــة التــزام معلمي ومعلمــات المرحلــة الثانوية 

بالقيم المختلفة.
محاولــة التعــرف علــى وجــود عالقــة ارتباطيــه طرديــه تبين درجــة التزام 

معلمي ومعلمات المرحلة الثانوية بالقيم المختلفة وأدائهم التربوي.
تســتخدم الباحثــة المنهج الوصفــي التحليلي لمالئمة للدراســة. العينة 
التــي تــم فيهــا الدراســة 200 معلــم ومعلمــه واختيــار عينــة المعلمين 
والمعلمــات باعتبارهــم قــدوة لتالميذهــم وتلميذاتهــم. تمثلــت أدوات 

الدراسة في مقياس القيم 

Abstract 

This Study Discuss the Values Among Secondary School 
Teacher and It’s Role In Their Educational Out Put. The 
Objective of the Study Is to Shed a Light On:
-Attention To Understand The Obligation of Secondary 
School Teacher With The Individual Values Mortise, Socialism 
And Entertainment.
- Attempt Ion To Now Whether The Secondary School I Have 
Areola In Continuous. Connected Relation and Their Degree 
in Coping with The Different Values.
-Trial To Understand Existing, Connected, Relation Express 
The Degree of Secondary School Teacher With the Different 
Values And Their Educational Output.

االستخدام المناسب لإلنجليزية المنطوقة: 
دراسة استطالعيه للكفاءة العملية للمتعلمين 

في الجامعات السعودية
رقم الدعم

Appropriate Use Of Spoken English: An 
Exploratory Study Of EFL Learners’ Pragmatic 

Competence In Saudi Universities
2020/02/13198

إسم الباحث الرئيسي
محمد عثمان غني

Muhammad Abduljalil Usman Ghani

الملخص:

 2030 لرؤيــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اســتراتيجية  مــع  تمشــيا 
والبرنامــج الوطنــي للتحــول )NTP( فيمــا يتعلــق بالتعليــم العالــي مــن 
أجــل توظيــف أفضــل، تهــدف هــذه الدراســة للتركيــز علــى واحــدة مــن 
المجاالت المعقدة في اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية )EFL(. من المعروف 
أن مهــارات التواصــل الجيــدة ستســاعد المزيــد مــن الســعوديين علــى 
التوظيــف فــي المنظمــات الوطنيــة والدوليــة. مــن المتوقــع أن يكــون 
االفتقــار إلى الكفاءة العملية أحد األســباب األساســية لعــدم الكفاءة في 
التواصــل في المجتمعات الناطقة باللغة اإلنجليزية للمجتمع الســعودي 
الناطق باإلنجليزية. وينطبق الشيء نفسه على الطالب الذين يدرسون 
فــي جامعــات القطاع العام في المملكة العربية الســعودية. على الرغم 
من دراســة اللغة اإلنجليزية منذ الصف الســادس، يبدو ان غالبيه الطالب 
يكافحون مع التعبير عن أنفسهم خالل الحاالت األكثر شيوعا في الحياة 
الحقيقية مثل تقديم الطلبات واالعتذارات. وتهدف الدراســة الحالية إلى 
استكشــاف مســتوي الكفاءة العملية للطالب الملتحقين بدورات اللغة 
اإلنجليزيــة الوظيفيــة فــي جامعــات القطــاع العام فــي المملكــة العربية 
السعودية. وهي تسعي أيضا إلى التركيز على الكفاءة العملية الناقصة 
ومعالجــه القضايــا من خــالل التدريس في الفصول الدراســية. واســتنادا 
إلى النتائج التي سوف يتم التوصل اليها من خالل الدراسة، سيتم أيضا 
اقتراح معالجات مناســبة للمشــكلة، والتي يمكن اســتخدامها بفعالية 
فــي برامــج تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة مســتقبال. ولتحقيق 
األهداف المذكورة، ستســتخدم الدراســة تصميما بحثيا مختلطا يشمل 
االســتبيان والمقابــالت واالختبــارات الســابقة والالحقة للتجربة.  ســتكون 
عينــة الدراســة مــن الطــالب الذكــور واإلنــاث مــن جامعــات القطــاع العام 
المختــارة كمشــاركين فــي الدراســة. وتهــدف الدراســة إلــى تعزيــز تعلم 
اللغة اإلنجليزية مع مخرجات سياقيه أفضل، تقود الى المواكبة العالمية.
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Abstract 

 In Line with Saudi Vision 2030 And National Transformation 
Program (NTP) Regarding Higher Education for Better 
Employment, The Present Study Is an Attempt to Focus 
One of Problematic Areas in English as Foreign Language 
(EFL). It Is Believed That Better Communicative Skills Would 
Help More Saudi Locals to Get Employed in National and 
International Organizations. It Is Observed, However, 
That Lacking in Pragmatic Competence Serves to Be One 
Fundamental Reason for Communicative Incompetence of 
Saudi English Speaking Community. The Same Holds True 
to EFL Students Studying in Public Sector Universities in 
Saudi Arabia. Despite Studying English Since Grade 6, The 
Majority of the Students Seem Struggling with Expressing 
Themselves During the Most Common Real Life Situations 
Such as Making Requests and Apologies. The Current Study 
Intends to Explore the Level of Pragmatic Competence of 
EFL Students Enrolled in Functional English Courses in Public 
Sector Universities In Saudi Arabia. It Also Endeavors to Focus 
On the Deficient Pragmatic Competence and Address the 
Issues Through Classroom Teaching. Based On the Findings of 
the Study, Relevant and Context-Appropriate Remedies Will 
Also Be Suggested, Which Can Be Effectively Used in Future 
Learning EFL Programs. To Achieve the Said Objectives, The 
Study Will Employ Mixed Method Research Design Including 
Questionnaire, Interviews and Pre and Post-Experimental 
Tests.  Both Male And Female Students From Selected Public 
Sector Universities Will Serve As The Participants Of The 
Study. The Overall Aim Of The Study Is To Promote Effective 
English Language Learning Which Will Equip The Learners 
With Efficient English Communication Skills To Compete With 
Today As Well As Future Globalized Needs Experiment.

ترجمة الروايات الشعبية السعودية إلى 
رقم الدعماإلنجليزية

Translating Saudi Folk Narratives Into English2020/02/14231

إسم الباحث الرئيسي
راج كومار اليجدي

Rajkumar Eligedi

الملخص:

 2030 لرؤيــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  اســتراتيجية  مــع  تمشــيا 
والبرنامــج الوطني للتحول )NTP( ترجمة الروايات الشــعبية الســعودية 

إلى اإلنجليزية
الخرافــات  الشــعبية«  »القصــص  أو  الشــعبي«  »األدب  يشــمل مصطلــح 
والحكايــات الشــعبية ومالحــم المجتمع. يوجد تقليد ســرد القصص في 
العديــد مــن المجتمعــات والثقافــات في جميع أنحــاء العالــم. فيتم نقل 
قصــص الثقافــة والتــراث من شــخص آلخر عبــر األجيال من خــالل الروايات 
المحكيــة. كمــا ُتظهــر الروايــات الشــعبية أيًضا تحــول حياة اإلنســان من 
األجيــال القديمــة إلــى األجيــال الجديــدة. اذ يمكــن مالحظة تطــور األفكار 

البشــرية عبــر األجيال المختلفة في هــذه القصص. تمنح القصص فرصة 
لقراءة واستكشاف تطور الحضارة اإلنسانية في سياق أدبي واجتماعي. 
اذ تســهم القصــص المترجمــة فــي جعــل التبــادل الثقافــي ممكًنا بين 

الثقافات واللغات والمجتمعات والبلدان المختلفة.
Abstract 

The Term ‘Folk Literature’ Or ‘Folk Narratives’ Includes Fables, 
Folk Tales, And Epics of A Community Or Society. The Story 
Telling Tradition Exists in Many Communities and Cultures 
Across the World. These Stories of Culture and Heritage Are 
Passed On from Person To Person Over Generations Through 
Oral Narratives. Folk Narratives Also Show the Transformation 
of Human Life from Older To The Newer Generations. The 
Development Of Human Thoughts And Ideas Across Various 
Generations Are To Be Observed In These Stories. The Stories 
Give an Opportunity to Read And Explore The Evolution Of 
Human Civilization In A Particular Literary And Social Context.  
The Translated Stories Also Make Cultural Exchange Possible 
Between Different Cultures, Languages, Societies and 
Countries.

أثر استخدام تكنولوجيا الترجمة بمساعدة 
الحاسوب على الترجمة و الدافعية لدى طالب 

قسم اللغة االنجليزية
رقم الدعم

The Effect of Utilizing CAT Technology on English 
Majors' Translation and Motivation

2020/02/14258

إسم الباحث الرئيسي
محمد علي محمد قاسم

Mohammed Ali Mohammed Kassem

الملخص:

بمســاعدة  الترجمــة  تكنولوجيــا  دمــج  إلــى  الحاليــة  الدراســة  تســعى 
الحاســوب فــي دروس الترجمــة التقليديــة فــي أقســام اللغــة اإلنجليزية. 
إن تحســين جــودة ترجمــة الطــالب واســتيفاء متطلبات صناعــة الترجمة 
الحديثــة فــي القرن الواحد والعشــرين تقــع في صميم الدراســة الحالية. 
وتســتند الدراســة على فرضية مؤداها أن تطبيق تقنية الكات قد يؤدي 
إلــى تحســن كبير في ترجمــة الطالب. وباإلضافة إلى ذلــك، فمن المتوقع 
أن يتم تحفيز الطالب وزيادة دافعيتهم أيًضا. والدراسة تتبني التصميم 
شــبه التجريبــي. وســتضم العينــة 60 طالبً من قســم اللغــة اإلنجليزية 
بجامعة األمير ســطام بن عبد العزيز. ولتحقيق أهداف الدراســة، ســيتم 
ومقيــاس  الطــالب  أداء  لتقييــم  نمــوذج  مــع  الترجمــة  اختبــار  تصميــم 
للدافعيــة. وســوف يتــم التحقــق مــن صــدق االدوات ومــدى مناســبتها 
لعينة الدراســة عن طريق ارســالها لعدد من المحكميــن. ويمتد الجانب 
التطبيقــي للدراســة لمــدة 15 أســبوًعا، وبنــاًء على النتائج التي ســيتم 
التوصــل اليهــا، فســيتم صياغة عدد مــن التوصيــات والمقترحات لمزيد 

من الدراسات. 

Abstract 

 The Present Study Seeks to Integrate the Computer-Assisted 
Translation Technology (CAT) In Traditional Translation 
Classes at The Departments of English. Improving The 
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Quality of Students’ Translation and Satisfying the Demands 
of Modern Translation Industry in The 21st Century Lie at 
The Heart of the Present Study. The Study Is Based On the 
Premise That Application of CAT Technology May Lead to 
A Significant Improvement in The Students’ Translation. In 
Addition, Students’ Motivation Is Expected to Be Improved 
Too. The Quasi- Experimental Design Will Be Adopted in The 
Study. The Sample Will Include 60 Students from The English 
Department at Prince Sattam Bin Abdul Aziz University. To 
Achieve the Objectives of the Study, A Translation Test with Its 
Rubric and A Motivation Scale Will Be Designed and Validated. 
The Experiment Will Last for 15 Weeks. Based On The Results, 
A Number Of Recommendations And Suggestions For Further 
Studies Will Be Formulated.

تعليل بعض المسكوت عنه في اإلمالء 
رقم الدعمتعليالت لغوية وصرفية

Queer Some Silent About the Spelling Linguistic 
and Morphological Explanations

2020/02/14289

إسم الباحث الرئيسي
مسفر محماس مسفر الدوسري

Mesfer Mihmas Mesfer Aldawsari

الملخص:

هذا بحث يتناول ما شــذ عن قواعد اإلمالء العربية وُســكت عن تعليله ، 
وقبــل البدء في تعليل المســكوت عنه في اإلمــالء تناول البحث الكتابة 
العربيــة مــن حيــث النشــأة والخصائــص واألهميــة والســمات.، ثــم تناول 
تعليــل بعــض المســكوت عنه في اإلمالء ، وخــّص بالذكر حذف األلف من 
بعض الكلمات، وحذف الالم من بعض األســماء الموصولة ، ورســم األلف 
فــي آخــر الكلمــة ، وخــرج البحــث بنتائــج منهــا: أن الكتابــة العربية جاءت 
متأخــرة عــن الكالم .واختلف العلماء في نشــأتها، وقــد مرت بأطوار عدة  
قبــل أن تصــل إلــى الصــورة التي عليهــا اليــوم، و لما كانت العــرب تكره 
االلتبــاس اللفظــي فــي الــكالم ، وتفر مــن االلتباس الخطي فــي الكتابة؛ 
أمكــن بالتأمــل تعليــل مــا جــاء مخالفــً لقواعــد الرســم اإلمالئــي. وذلــك 
بالخــوف مــن االلتبــاس، وهــو الشــائع والكثيــر، أو لكثــرة االســتعمال، أو 

بالنظر في أصل بنية الكلمة.  
Abstract 

This Research Deals with The Abnormalities of the Arabic 
Spelling Rules and Silence On His Explanation, And Before 
Beginning to Explain the Silence in The Spelling, The 
Research Dealt with The Arabic Writing In Terms Of Origin, 
Characteristics, Importance And Attributes. And Omitted from 
Some of The Names Connected LAM, And Draw A Thousand 
At The End Of The Word, And Came Out The Results Of Them: 
That The Writing Came Late From Speech. Scientists Differed 
In Its Origins, Has Passed Several Phases Before It Reaches The 
Image It Is Today, And The Arabs Hate

دراسة نقديه للوجه الجديد لالستعمار القديم 
في رواياتي جوش األرض العتيقة والعقل 

الحصيف
رقم الدعم

A Critical Study of the New Face of the Old 
Colonialism in Ghosh’s “The Circle of Reason and 

in an Antique Land”
2020/02/14320

إسم الباحث الرئيسي
فنكانا بوليا نوكابانقو

Venkanna Pullaiah Nukapangu

الملخص:

تهــدف هــذه الورقــة البحثية الكتشــاف العناصر الســياقية المســتخدمة 
فــي روايتيــن مــن روايــات الكاتــب أميتــاف جــوش )األرض العتيقــة ودائرة 
العقــل( وذلــك الكتشــاف الوجــه الحديــث لالســتعمار القديــم. ومن خالل 
هذا الســياق تم تعقب هذه الحالة من خالل تحليل ومناقشــة الروايتين 
المذكورتين سياســيا واقتصاديا. الهدف الرئيسي لهذه الورقة البحثية 
هــو تســليط الضــواء على تمــدد االســتعمار الغربي والذي ســيطر على 
ثروات الشــعوب الشــرقية عبر التاريخ. وهذه الظاهرة بدأت بالفعل منذ 
قــدوم البرتغالييــن الي الهنــد وامتدت الي فتــرة االســتعمار البريطاني 
للهنــد مــن خــالل نشــاطات شــركه الهنــد الشــرقية وامتــدت الــي حرب 
الخليج عام ١990 تناقش هذه الورقة البحثية سؤال رئيسي وهو- الي أي 
مدي حاول الكاتب جوش ان يقولب عمله في الروايتين المذكورتين في 
ســياق المفهوم االســتعماري. وخلصــت هذه الورقة البحثيــة بان الكاتب 
ربــط الماضــي بالحاضــر بطريقه غير مرتبــه زمنيا وذلك من اجــل التركيز 
علــى ان االســتعمار الغربــي اتــي الي الشــرق تحــت مبــررات مختلفة لكن 
الهــدف الرئيســي هو االســتيالء على ثــروات هــذه المنطقة.وقبل البدء 
فــي تعليل المســكوت عنه في اإلمالء تناول البحــث الكتابة العربية من 
حيــث النشــأة والخصائــص واألهمية والســمات.، ثم تنــاول تعليل بعض 
المسكوت عنه في اإلمالء ، وخّص بالذكر حذف األلف من بعض الكلمات، 
وحــذف الالم من بعض األســماء الموصولة ، ورســم األلــف في آخر الكلمة 
، وخــرج البحــث بنتائج منها: أن الكتابــة العربية جاءت متأخرة عن الكالم 
.واختلــف العلمــاء في نشــأتها، وقد مرت بأطوار عــدة  قبل أن تصل إلى 
الصورة التي عليها اليوم، و لما كانت العرب تكره االلتباس اللفظي في 
الــكالم ، وتفــر مــن االلتبــاس الخطي في الكتابــة؛ أمكــن بالتأمل تعليل 
مــا جاء مخالفً لقواعد الرســم اإلمالئي. وذلــك بالخوف من االلتباس، وهو 

الشائع والكثير، أو لكثرة االستعمال، أو بالنظر في أصل بنية الكلمة.
 

Abstract 

This Paper Attempts to Investigate the Contextual Elements 
Used in Amitav Ghosh’s “In an Antique Land and The Circle of 
Reason” To Reflect the New Garb of the Old Colonialism. This 
Contextuality Is Narratively Traced Through Discussing Certain 
Political and Economic Issues In The Two Selected Works. The 
Main Objective of This Paper Is to Shed Light On the Expansion 
of Western Power, Which Has Acquired the Wealth of Eastern 
Societies Throughout History. This Phenomenon Started with 
The Arrival of the Portuguese In India And Continued In Time 
Through The Activities Of The East Indian Company Till The 
Gulf War Of The 1990s. Therefore, This Study Takes a Step Out 
Of Ghosh’s Novelistic Texts In An Effort To Present The Way A 
Work Of Fiction Gives Ghosh, As A Postcolonial Commentator, 
Enough Space To Address His Contextual Issues. The Paper 
Tries to Answer One Main Research Question: To What Extent 
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Does Ghosh Manage To Contextualize A New Framework To 
The Concept Of Colonization In The Two Selected Works? 
The Conclusion Drawn From This Paper Reveals That Ghosh 
Blends The Past With The Present In A Non-Chronological 
Order To Emphasize That Throughout History The Western 
Colonization Came To The East Or Near East Countries Under 
Different Garbs, But The Real Target Was To Seize The Wealth 
In This Region.

إدارة الجودة في إطار الجامعة: وجهة نظر 
رقم الدعمالطالب

Managing Quality In University Framework: 
Students’ Perspective

2020/02/14323

إسم الباحث الرئيسي
محمد توصيف

Mohammad Rumzi Tausif Tausif

الملخص:

فــي ضوء خطــة المملكــة العربية الســعودية ٢0٣0، تطمــح المملكة إلى 
تحقيق طفرة ملحوظة في كافة القطاعات االقتصادية، لذا ظهرت الحاجة 
الملحــة لوجود كوادر شــبابية تتمتع بمؤهالت أكاديميــة ومهارات عالية، 
ال ســيما وقــد شــهدت الســنوات األخيرة توســًعا فــي القطــاع التعليمي 
السعودي، إال أن التوسع بال جودة ال يحقق النجاح العملي المرغوب، األمر 
الذي تستحيل معه جودة التعليم عامًلا مفصلًيا في نجاح رؤية المملكة 
٢0٣0. ونظــًرا ألن المملكة قد أخذت على عاتقها تحقيق هدفها األســمى 
بــأن تصبــح »نموذًجا متميــًزا يحتذى به على كافة األصعــدة«، فإن رؤيتها 

٢0٣0 تضع نصب عينيها إعداد طالب »عالي الجودة«.

Abstract 

In View of the Vision 2030, The Kingdom of Saudi Arabia 
Desires Huge Expansion In All Sectors Of The Economy. There 
Is an Enormous Need for Educated and Skilled Youth. In 
Recent Past, The Kingdom Has Made Tremendous Expansion 
In The Education Sector. However, Simply Quantity Without 
Quality Would Be Of Not Much Use. Quality Of Education Will 
Be A Key Factor For The Success Of Vision 2030. The Kingdom 
Aims To Be A ‘Global Model Of Excellence, On All Fronts’. 
Regarding This, Vision 2030 Endeavors That Student ‘Enjoy 
Higher Quality’.

األثر المكاني للتنمية المالية على التدهور 
رقم الدعمالبيئي لدى دول مجلس التعاون الخليجي

Spatial Impact Of Financial Development On The 
CO2 Emissions In GCC Countries

2020/02/14338

إسم الباحث الرئيسي
حيدر محمود فاروقي

Haider Mahmood Mahmood Farooqi

الملخص:

تشــير كثير من أدبيات الدراســات الســابقة إلى وجود عالقة بين معدالت 
التلوث خاصة من الكربون وبين معدالت التنمية المالية المتحققة، وقد 
أكدت معظم الدراســات الســابقة على أن التنمية المالية تدفع بشــكل 
كبيــر إلــى الحد من انبعــاث الكربون لذا فقد تبين أن العالقة بين هذين 

المتغيرين اهتماما كبيرا بين الباحثين.
وفيمــا يتعلــق بأهــداف البحــث: فــإن الهدف الرئيــس للبحــث يتمثل في 
انبعــاث  الماليــة ومعــدالت  التنميــة  بيــن معــدالت  العالقــة  استكشــاف 

الكربون مع سعي الدراسة للتأكد من طبيعة هذه العالقة
وفيمــا يتعلــق بمنهجيــة البحث: فســوف تعتمد على المنهــج الوصفي 
الكمــي باســتخدام أســاليب التحليــل القياســي المعروفــة وأيضا بعض 
االختبــارات للتحقــق من صحة العالقة بيــن STIRPAT اإلحصائية المعروفة 
لمعالجــة البيانــات التي ســوف يتم تجميعها. وســوف يتــم التركيز على 
نمــوذج المتغيريــن موضــوع الدراســة ٢0١6 بعــد - وفيما يتعلــق ببيانات: 
فســوف يتــم االعتماد على البيانــات التي يتم االعتماد بيانات السلســلة 

الزمنية التي تمتد خالل الفترة ١990
معالجتها باستخدام الطرق اإلحصائية المتخصصة .

Abstract 

The Relationship Between Carbon Emissions and Financial 
Development Has Recently Got Great Attention by The 
Researchers (Jalil and Feridun 2011 And Zhang 2011). Jalil and 
Feridun (2011) Found That Financial Development Has Led 
to A Decrease in Carbon Emissions. However, Zhang (2011) 
Explored The Influence of Financial Development On Carbon 
Emissions, But His Results Indicate That Financial Development 
Acts As An Important Driver For Carbon Emissions Increase. 
Thus The Existing Literature Fails to Provide Vivid Evidence On 
the Impact Of Financial Development On Carbon Emissions. 
Therefore, There Is An Ample Gap In The Existing Literature 
To Investigate Such Relationship That Has Rather Been 
Neglected Specially In The GCC Region. Moreover, GCC Is 
Also Resource Rich Region Particularly In Oil And Gas Which 
Is Also A Significant Source Of Foreign Exchange Earnings. 
This Factor Is Also Increasing Financial Development In This 
Region. Using The Panel Data On GCC Countries Between 
1990 And 2016.

تحليل لغوي اجتماعي لظاهرة االغتراب في 
رواية اسمي سلمي للكاتبة البريطانية فادية 

فقير
رقم الدعم

A Socio-Pragmatic Analysis of Alienation In Fadia 
Faqir's My Name Is Salma

2020/02/16342

إسم الباحث الرئيسي
احمد مصطفى عمر بن عمارة

Ahmed Ben Amara
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الملخص:

تعمــد الدراســة الحالية الي تحليــل موضوع االغتراب فــي األدب االنجليزي 
مــن  اإلنجليزيــة  للكاتبــة  ســلمي«  »اســمي  روايــة  خــالل  مــن  المعاصــر 
الســياقي  المنهــج االجتماعــي  أصــول عربيــة فاديــة فقيــر مســتخدمة 
)سوســيوبراجماتيك( وهــو أحــد أكثــر المناهــج اللغويــة اســتخداما فــي 
دراســات الخطــاب وخاصــة االعالمــي والسياســي؛ بمــا يوفــره مــن أدوات 
الباحثين في معرفة وتحليل السياقات المعرفية واالجتماعية للنصوص 

وأثر المتحدثين فيها.
وعلى الرغم من أهمية المنهج في الدراسات اللغوية، إال أن استخداماته 
فــي ســياق النصــوص األدبيــة لم يلق هــذا االهتمام مــن الباحثين الذين 
عكفــوا علــى دراســة ظاهــرة االغتــراب باســتخدام مناهــج بحثيــة أخــرى 

شملت النسوية والتحليل النفسي النقدي وغيرهما

Abstract 

The Present Study Proposes To Analyze The Theme Of 
Alienation In Contemporary Anglophone English Arabic 
Literature By Focusing On The 2007 Novel My Name Is Salma 
By Fadia Faqir . The Theoretical Framework of the Study Is 
Socio-Pragmatics

مدخل تنظيري قائم على ادعاء المصداقية 
لتناول التضفير الخطابي في خطاب االستقالة 

الخاص بتريزا ماي لعام 2019
رقم الدعم

A Validity-Theoretic Approach To Interdiscursivity 
In Theresa Mey's 2019 Resignation Speech

2020/02/16348

إسم الباحث الرئيسي
امير حمزه يوسف سالمه

Amir Hamza Youssef Youssef

الملخص:

تعمــد الدراســة الحاليــة إلــى عــرض مدخــل تنظيــري قائــم علــى ادعــاء 
منهجيــة  كطريقــة   )١99٢( هابرمــاس  بطرحــه  قــام  الــذي  المصداقيــة 
إلجــراء تحليــل التضفير الخطابــي. ويعتمد المنهج الحالــي على االرتباط 
المنهجــي بين ثالثة أوجه الدعــاء المصداقية، وهي الحقيقة الموضوعية 
والمصداقيــة والتوجيهيــة من جانب، وأفعال الــكالم الخاصة بالمؤكدات 
والمعبرات والملزمات من جانب آخر. وتهدف الدراســة الحالية إلى تحليل 
خطــاب االســتقالة الخــاص بـــ تريزا مــاي، رئيــس الــوزراء الســابق للمملكة 
المتحدة، في ٢٤ مايو ٢0١9 في داوننج ستريت. ويوجه االرتباط المنهجي 
بيــن أوجــه االدعــاء وأفعــال الــكالم المرتبطــة بهــا نحــو عمليــة كشــف 
الخطابــات التــي اعتمــدت عليها مــاي أثناء ألقــاء خطاب االســتقالة عقب 
فشــلها فــي إحداث عملية خــروج بريطانيا من االتحــاد األوروبي. وتتمثل 
أهــم نتيجــة لهذه الدراســة في الكشــف عــن معاني محــددة ناجمة عن 
التضفير الخطابي بين ثالثة أنواع من الخطابات، وهي النظري والجمالي 
واألخالقــي. وعلى نحو أكثر تحديدًا، تم الكشــف عــن قيام ماي بتوظيف 
الثالثة خطابات المتداخلة، والتي تحمل ثالث وظائف تواصلية: )١( تمثيل 
موضوع خطاب االستقالة الخاص بـ ماي في توقيت حرج سياسيً لتفعيل 
عمليــة خــروج بريطانيا من االتحاد األوروبي مــن عدمه؛ )٢( تعبير ماي عن 
اتجاهــات إيجابيــة وســلبية نحو أنــاس وأحــداث معينة؛ )٣( اســتمالة ماي 
للجمهــور المتلقــي لخطابهــا علــى النحــو الــذي يثير تعاطفً مــع الحدث 

الخاص بتنحي ماي عن قيادة الحزب المحافظ بالمملكة المتحدة.  

Abstract 

The Present Study Proposes Habermas’s (1992) Validity-
Theoretic Approach as A Method For Doing Interdiscursive 
Analysis. The Approach Is Predicated On the Methodological 
Correlation Between the Three Validity Claims Of Truth, 
Truthfulness, And Rightness And The Speech Acts Of 
Constatives, Expressives, And Regulatives. The Data Used 
for Analysis Is The Resignation Speech Delivered By The Ex-
Prime Minister Of The UK, Theresa Mey On 24 May 2019 In 
Downing Street. The Methodological Correlation of Validity 
Claims and Their Speech Acts Is Geared Towards Uncovering 
The Typical Discourses Drawn Upon By Mey In The Course Of 
Delivering Her Speech In The Wake Of Her Political Failure To 
Deliver A Brexit. The Major Finding Emerging From Applying 
Habermas’s Validity-Theoretic Approach To Mey’s Speech 
Lies In The Potential For Uncovering Specific Interdiscursive 
Meanings Between And Among Three Principal Discourse 
Types, Viz. Theoretical, Aesthetic, And Moral. More 
Specifically, In Her Speech, Mey Seemed To Be Keen On 
Employing Interconnected Discourses That Bear Three 
Communicative Functions Of (I) Representing The Speech 
Topic Of Mey’s Resignation At The Politically Critical Timing 
Of (Non)Implementing Brexit, (Ii) Expressing Her Positive And 
Negative Attitudes Towards Certain People And/Or Events, 
And (Iii) Appealing To The Audience In A Way That Raising 
Certain Pathos Towards Her Decision To Step Down As The 
Conservative Party Leader.

رقم الدعمدمج األشخاص ذوي اإلعاقة

Inclusion Of Persons With Disabilities2020/02/16369

إسم الباحث الرئيسي
ايمن الهادي محمود عبدالحميد
Ayman Alhadi Mahmoud

الملخص:

تهــدف الدراســة إلــى دراســة التحديــات التي تواجــه دمج األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة وســوف يســتخدم منهج الطريقــة المختلطة لجمــع البيانات من 
مصادر مختلفة. أوالً: ســيتم جمع المعلومات اإلحصائية من وزارة التربية 
والتعليــم، ثانيــا: مختلــف القــرارات الوزاريــة، ثالًثــا: مقابالت شــبه منظمة 
مــع متخصصيــن فــي مجــال التعليم الخاص فــي عددهــم ١٢ متخصص 
لدراســة القضايا الرئيســية التي برزت في هذه الدراسة. ستظهر النتائج 
التحديات التي تواجه إدراج األشــخاص ذوي اإلعاقة وســتناقش التوصيات 

لتحسين الخدمات التي تطور عملية دمج األشخاص ذوي اإلعاقة.

Abstract 

The Study Aims To Examine Challenges With The Inclusive Of 
Students With Disabilities (Pwds). A Mixed Method Approach 
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Will Be Used To Collect Data From Various Sources. First, 
Statistical Information Will Be Retrieved From The Ministry Of 
Education (MOE). Second, Various Ministerial Decrees. Third, 
Semi-Structured Interviews With Specialists In The Field Of 
Special Education In  (N=12) To Examine The Major Issues That 
Emerged From This Study. Results Will  Show Challenges Facing 
Inclusion Of Persons Of Disabilities And Recommendation 
Willbe Discuss To Improve Services That Develop Process Of 
The Inclusion Of Pwds.

كشف االيديولوجيات الدينية فى خطاب مجلة 
رقم الدعم"رومية" لما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية

Exploring Religious Ideologies in ISIS’s 
Rumiyahexploring Religious Ideologies In ISIS’s 

Rumiyah
2020/02/16418

إسم الباحث الرئيسي
ايمن فريد احمد خفاجه

Ayman Farid Ahmed Khafaga

الملخص:

تقوم هذه الدراسة بتحليل الخطاب الممنهج للغة التطرف الديني في 
مجلة »رومية« الصادرة عن ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية. وتحاول 
الدراسة القاء الضوء على بعض االساليب الممنهجة لغويا التى تستخدم 
من قبل تنظيم الدولة فى اصداراتهم الدعائية، وذلك باالشارة الى مجلة 
رومية محل الدراسة، والتى بدأ نشر اول عدد منها فى شهر سبتمبر من 
عام .٢0١6 تم اختيار العدد االول والثاني كعينة للدراسة الحالية. ويتمثل 
الغرض االساسي من هذة الدراسة فى تقديم اطار نظرى لغوي من شأنه 
المساعدة فى كشف االيديولوجيــات الدينيــة واساليب الفكر التضليلي 
والتالعب  اللغة  استخدام  اساءة  على  االساس  فى  يعتمد  والذى 
بألفاظها، كما انها تهدف الى تقديم فهم لغوي صحيح للفكر الممنهج 
منهج  الدراسة  استخدمت  الهدف  هذا  ولتحقيق  الديني.  الخطاب  في 
»تحليل الخطاب االيديولوجــي« والذى ناقشه »فان ديك« عام .١99٥ انتقت 
الدراسة نموذجين تحليليين فى تحليل البيانات: االول: اساليب تجميل 
وخلصت  للخطاب.  االيدولوجية  التراكيب  والثاني:  االخر،  وتشويه  الذات 
الدراسة الى ان خطاب الدولة االسالمية والمتمثل فى مجلة رومية يتم 
تديينه- لغويا وبالغيا- الخفاء ما يحويه من افكار تضليلية، والتي تهدف 
فى االساس الى اعادة صياغة االتجاهات االجتماعية والدينية والسياسية 

لالفراد بشكل يضمن الوالء الكامل لمستخدميه.

Abstract 

This Paper Attempts to Present an Ideological Discourse 
Analysis of Religious Ideologies in Islamic State in Iraq and 
Syria’s Rumiyah (ISIS). More Specifically, The Paper Investigates 
the Hidden Manipulative Ideologies Beyond the Discourse 
of the First Two Issues of Rumiyah Magazine (Published in 
September, And October 2016). The Paper’s Main Purpose Is to 
Present a Linguistic Framework That Might Help in Uncovering 
the Embedded Ideologies Beyond the Mere Linguistic Forms 
of Discourse, and to Offer Better Linguistic Understanding 
of the Use and Abuse of Language In Religious Discourse. 

To Achieve Its Purpose, The Paper Adopts Van Dijk’s (1995a) 
Ideological Discourse Analysis Approach by Adopting His 
Positive Self-Presentation and Negative Other-Presentation 
Strategies, On The One Hand, And Structures of Ideologies That 
Can Be Explored by Means of an Interpersonal Analysis (E.G., 
Strategies Of Lexicalization, Speech Acts, Modality, Etc.) To The 
Selected Data, On The Other. One of The Main Findings of This 
Paper Shows That ISIS’s Discourse Is Rhetorically Religionized 
To Hide The Underpinning Manipulative Ideologies Of Its 
Users, Which In Turn Functions To Reformulate The Social, 
Political And Religious Attitudes Of Individuals.

ضوابط عقود المعامالت المصرفية بين 
قرارات المجامع الفقهية والمعايير الشرعية 

)دراسة تطبيقية مقارنة(
رقم الدعم

Controls of Banking Transactions Contracts 
Between Jurisprudence Councils Decisions and 

Sharia Standards (A Comparative Applied Study)
2020/02/16452

إسم الباحث الرئيسي
سعد محمد عبدالعزيز التميمي

Saad Mohammed Abdalaziz Altamimi

الملخص:

إن العالــم اإلســالمي اليــوم يشــهد حركــة فكريــة واســعة، تهــدف إلــى 
اســتنباط فكر اإلســالم في مجال المال واالقتصاد، وإبرازه إلى حيز الوجود 
العلمــي؛ ليأخــذ دوره الطبيعــي والطليعــي فــى بنــاء ونهضــة المجتمع 

اإلسالمي.
وتقــوم المصــارف اإلســالمية بتطبيق عقود المعامــالت المالية، وتثير هذا 
العقــود مجموعــة من التســاؤالت الشــرعية حــول مدى تطبيــق الضوابط 
الشــرعية فــي المصــارف اإلســالمية والتزامهــا بذلــك، وهــذا يتطلب جمع 
هــذه الضوابــط مــن قــرارات المجامــع الفقهيــة، مــع مقارنتهــا بالمعاييــر 
الشرعية الخاصة بهذه العقود، والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية، ثم بيان التطبيقات العملية لهذه العقود 

في المصارف اإلسالمية

Abstract 

Today, The Islamic World Is Witnessing a Broad Intellectual 
Movement, aimed at Devising Islamic Thought in The Field of 
Finance and Economics, And Highlighting It into A Scientific 
Existence, To Take Its Natural and Pioneering Role in Building 
and Reviving Islamic Society. Islamic Banks Apply Financial 
Transactions Contracts, And These Contracts Raise A Set Of 
Legitimate Questions About The Extent Of The Application 
Of Sharia Controls In Islamic Banks And Their Commitment 
To This, And This Requires The Collection Of These Controls 
From The Decisions Of Jurisprudence Councils, Compared 
With The Sharia Standards For These Contracts, Issued By The 
Accounting And Auditing Organization For Institutions Islamic 
Finance, Then Outline The Practical Applications Of These This 
Research Will Address: - Collecting The Sharia Regulations 
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For Financial Transactions Contracts From The Decisions Of 
Jurisprudence Councils, Compared To Sharia Standards.

التنظيم الذاتي وعالقته بالذكاء االجتماعي 
رقم الدعملدى طالبات كلية التربية جامعة األمير سطام.

Self-Regulation And Its Relation To Social 
Intelligence Of Female Students At Faculty Of 

Education At Prince Sattam University
2020/02/16460

إسم الباحث الرئيسي
ابتسام سعد امين هاشم

Ebtsam Saad Amin Hashem

الملخص:

اســتهدف البحث الحالي التعرف على مســتوى كل من التنظيم الذاتي 
والــذكاء االجتماعــي لــدى طالبــات كليــة التربيــة بجامعــة األميــر ســطام 
بــوادي الدواســر، والكشــف عــن العالقــة بيــن التنظيــم الذاتــي والذكاء 
االجتماعــي، ومدى إمكانية التنبؤ بالــذكاء االجتماعي من خالل التنظيم 
الذاتي. شارك في البحث )204( طالبة بكلية التربية جامعة األمير سطام 
بــن عبــد العزيز بــوادي الدواســر. وتمثلــت أدوات الدراســة في مقياســي 
التنظيــم الذاتــي والــذكاء االجتماعــي مــن إعــداد الباحثــة، وباســتخدام 
برنامــج )spss( . توصلــت الباحثــة الــي أن طالبــات كليــة التربيــة بــوادي 
الدواســر جامعــة األميــر ســطام يمتلكــن مســتوي مرتفــع مــن التنظيم 
دالــة  ارتباطيــة موجبــة  االجتماعــي، وأن هنــاك عالقــة  والــذكاء  الذاتــي 
إحصائيــا بيــن درجــات كل من التنظيــم الذاتي والــذكاء االجتماعي، كما 
أنــه يمكــن التنبؤ بالــذكاء االجتماعي مــن خالل التنظيــم الذاتي. يمكن 
االستفادة من نتائج هذا البحث في توجيه مسئولي التخطيط الجامعي 
الي أهمية تحويل التنظيم الذاتي والذكاء االجتماعي لدى الطالبات إلى 
ثقافــة وممارســة منهجية عــن طريق الدورات والنــدوات وورش العمل او 

دمجهم في المقررات الدراسية.

Abstract 

The current study aimed to identify the level of self-regulation 
and social intelligence among students of the College of 
Education at Prince Sattam University in Wadi Al-Dawasir, and 
to reveal the relationship between self-regulation and social 
intelligence, as well as the possibility of predicting social 
intelligence through self-regulation. A sample consisting 
of (204) female students at the College of Education, 
Prince Sattam bin Abdulaziz University in Wadi Ad-Dawasir 
participated in this study. The measurement instruments 
included two researcher-made scales of self-regulation 
and social intelligence, and the SPSS program was used for 
statistical treatments. Results revealed that female students 
of the College of Education in Wadi Ad-Dawasir, Prince Sattam 
University, have a high level of self-regulation as well as social 
intelligence, and that there is a statistically significant positive 

correlation between the scores of self-regulation and social 
intelligence among the study sample. In addition, it was 
found that social intelligence can be predicted through self-
regulation. It is possible to benefit from the results of this study 
in directing university planning officials to the importance 
of transforming the self-regulation and social intelligence 
of students into a culture and systematic practicethrough 
courses, symposiums and workshops, or integrating them 
into academic courses. 

تحليل لغوي مشترك للغة السبك وما حول 
اللغة في االوراق البحثية اللغوية للغويين 

االصليين و العرب: المصريين و السعوديين 
انموذجا

رقم الدعم

A Cross-Linguistic Analysis of Formulaic 
Language and Meta-Discourse in Linguistics 

Research Articles by Natives and Arabs: Modeling 
Saudis and Egyptians

2020/02/16460

إسم الباحث الرئيسي
محمد عوض الدوادي عبدالعال

Mohammad Awad Al-Dawoody Abdulaal

الملخص:

تعد هذه الدراســة البحثية دراســة كمية، ونوعية، وتقابليه للغة السبك 
ولغة  ما حول الخطاب، في أوراق بحث اللسانيات، التي أعدها الناطقون 
باللغــة اإلنجليزيــة والعربيــة )الســعوديين والمصرييــن أنموذجــا(. حيــث 
تهدف هذه الدراسة الى الكشف عن قدرة الكتاب األصليين والعرب على 
استخدام لغة ما حول الخطاب و لغة السبك بطريقة متناسقة، ومقنعة 
تتناســب مع قدرات فهم القراء، تتكون عينة الدراســة من 8٤ جزء بحثي 
بحثيــة  اوراق  فــي  »الخاتمــة«   و  »المناقشــة«  و  »المســتخلص«  يشــمل 
أعدهــا لغوييــن اصليين و عــرب مع التركيز علــي اللغويين المصريين و 
الســعوديين ، تتوافق عينة الدراســة الصغيرة مع االتجاهات الحديثة في 
البحــوث اللغويــة المســتندة إلــى فكــرة ان العينات الصغيــرة تخلق رؤى  
بحثية عميقة، ســوف يتم استخدام نموذج العالقات الشخصية للخطاب 
لهيالند ٢00٥ ، ثم يتم استخدام معادلة Chi-Square للوقوف علي اوجه 
التشــابه و االختــالف بيــن االوراق البحثيــة العربيــة و االصليــة و ذلــك بعد 

تحويل البيانات الكيفية الي كمية

Abstract 

This Research Study Presents a Quantitative, Qualitative, 
Comparative Study of Formulaic and Interactive Meta-
Discourse in The Linguistics Research Papers Produced by 
Native Speakers of English and Arabs (Modeling Saudis and 
Egyptians). It Attempts to Reveal the Native and Arab Writers’ 
Capacity to Use the Propositional Discourse and Formulaic 
Language In A Coherent And Persuasive Way Appropriate To 
The Projected Readers’ Understanding Abilities. A Small-Scale 
Sample of 84 ‘Abstract’, ‘Discussion’ And ‘Conclusion’ Parts 
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Represents the Corpus of This Study. This Small-Size Corpus 
Aligns with The Modern Trends In Corpus-Based Linguistic 
Research Where Smaller, More Concentrated Corpora Are 
Much More Likely To Yield Deep Insights. Employing Hyland’s 
(2005) Interpersonal Model of Meta-Discourse, The Abstract, 
Discussion and Conclusion Parts Have Been Compared to 
Investigate the Impact of Intercultural Contexts On the Writers’ 
Use of Formulaic and Interactive Meta-Discourse Devices. The 
Chi-Square Test Will Be Used After Converting Qualitative 
Data In Quantitative To Cast Light On The Similarities And 
Differences Between The Arab And Native Linguists.

                                                  

دراسة دور تعلم اللغة بمساعدة الحاسوب في 
تحسين المهارات اللغوية في الكلية السعودية 

- دراسة تجريبية
رقم الدعم

Investigating The Role of Computer Assisted 
Language Learning In Improving Language Skills 

In A Saudi College- A Pilot Study
2020/02/16470

إسم الباحث الرئيسي
افشا جمال محيي الدين محمد

Afsha Jamal Mohidden Mohammed

الملخص:

يهــدف البحــث إلى إنشــاء مختبر لغــوي رقمي والتحقق مــن صحة تأثيره 
علــى تحصيــل الفئــة المســتهدفة مــن الطالبــات للغــة اإلنجليزيــة. وبما 
أن تعلــم اللغــة األجنبيــة يعتبــر مهمة شــاقة تتطلب ممارســة واهتمام 
فقــد أقترح الباحثون توفير أجواء حيوية لتعليم وتعلم اللغة اإلنجليزية 
بمســاعدة أجهزة الحاســب اآللي. وقــد تم إختيار عينة مــن طالبات كلية 
اآلداب والعلــوم بــوادي الدواســر لتطبيــق البحث عليهم ولتكــون الفئة 
المســتهدفة للدراســة. ويعتزم الباحثــون تدريس محتويــات دورة اللغة 
االنجليزيــة للمجموعــة التجريبيــة بمســاعدة تكنولوجيــا الحاســب اآللي. 
وســيتم تدريــس المجموعــة الضابطــة مــن الطالبــات بالنمــط التقليدي 
للتدريــس. ويعتزم الباحثون إجراء إختبــار للمجموعتين قبل بدء الدورة 
ثــم اختبــار آخــر بعــد اإلنتهــاء منهــا إلظهــار االختــالف بيــن تعلــم اللغــة 
بمســاعدة التكنولوجيــا وتعلمها بالطريقــة التقليدية. ونتائج الدراســة 
تهــدف إلى تعزيز األداء األكاديمي للطالبــات باإلضافة إلى تدريبهم على 

إجتياز اإلختبارات عبر االنترنت مثل اختبارات االيلتس والتوفيل.

Abstract 

The Present Research Aims at Establishing A Digital Language 
Laboratory And Validates Its Impact On The Target Students’ 
Achievement In English. Learning A Foreign Language Is A 
Tedious Task Demanding Practice And Attention. Hence, The 
Researchers Propose A Lively Teaching And Learning English 
As A Foreign Language (EFL) Ambience With The Assistance 
Of Computers. The Sample of the Study Is Selected from 
The College Of Arts & Sciences For Girls In Wadi Aldwasir 
Pursuing English Courses. The Researcher Intends To Teach 
The English Course Contents To The Experimental Group 
With The Assistance Of Computer Technology. The Control 

Group Of Students Would Be Taught In The Traditional Mode 
Of Teaching. Later, The Study Plans To Conduct A Pre-Test 
And Post-Test And Show The Variation Between Traditional 
And Computer Assisted Language Learning And The Effect 
Of Technology Assisted Teaching On The Target Students. 
The Findings Of The Study Besides Enhancing The Academic 
Performance Among The EFL Girls, Train Them For Online 
Tests Such As IELTS And TOEFL.

وضع الميل للمخاطرة والمرونة بين الشباب 
رقم الدعمالسعودي، في مقابل بعض الج

. The Position Of Risk Propensity And 
Resilience Among Saudi Youth, Vis-À-Vis 

Certain Other Nationalities
2020/02/16472

إسم الباحث الرئيسي
سولفي محمد اسماعيل مناكاتيل

Sulphey Mohammed Ismail Manakkattil

الملخص:

إن الميــل إلــى المخاطرة والمرونة هما بنيتان ضروريتان للشــباب في أي 
مجتمع، حيث أن لهما تأثير كبير على شخصية وقدرة صنع القرار لألفراد 
فــي حــاالت الخطر وعدم اليقين. علــى الرغم من أن الميل نحو المخاطرة 
هو نزعة ســلوكية تحدد اإلنجازات المســتقبلية، إال أن المرونة هي إحدى 
الخصائــص األساســية التــي تســاعد األفــراد علــى »االرتــداد« عنــد حدوث 
المشــاكل المرتبطــة بمخاطــر وفشــل الماضــي. يتمتــع الشــباب الذيــن 
يتمتعون بخاصيتي الميول للمخاطر العالية والمرونة في الوقت نفسه، 
القــدرة على اتخاذ قرارات شــخصية واجتماعية وتنظيمية أفضل وقيادة 
منظمتهــم وبلدهــم نحــو النمــو والنجــاح. حيــث تهــدف هــذه الدراســة 
لتقييــم مــدى ميل الشــباب الســعودي للمخاطرة ومقارنتهــا بعينة من 
دولتيــن احداهما نامية واخرى متقدمة، وتهدف أيًضا إلى تقييم العالقة 
التي ينطوي عليها ميل المخاطرة مع المرونة. ولتحقيق اهداف الدراسة 
ســيتم اســتخدام أدوات جمــع البيانــات والتقنيــات اإلحصائية المناســبة. 
من المتوقع والمؤكد أن تكون نتائج الدراسة، ذات استخدامات وتأثيرات 
اجتماعية وأكاديمية وعملية هامة، كونه موضوع لم يحظ باهتمام كبير 
فــي المملكــة، وبالتالــي فمن المتوقــع أن تــؤدي نتائج الدراســة إلى إثارة 

المزيد من االهتمام في المنطقة ككل.
Abstract 

Risk Propensity and Resilience Are Two Constructs That Are 
Essential for Youth In Any Society.  The Two Has Significant 
Impact On the Personality and Decision Making Capacity 
of Individuals Under Situations of Risk and Uncertainty.  
While Risk Propensity Is A Dispositional Tendency That 
Defines Future Accomplishments, Resilience Is An Essential 
Characteristic That Help Individuals To “Bounce Back” From 
Problems Associated With Risks And Failures Of The Past.  Youth 
Having the Two Characteristics of High Risk Propensity and 
Resilience, Will Be Capable Of Taking Better Personal, Societal 
And Organizational Decisions And Lead Their Respective 
Organization And Country Towards Growth And Success.  The 
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Study Indents To Assess The Level Of Risk Propensity Of Saudi 
Youth And Compare It Against A Sample From A Developing 
And Developed Country.  It Is Also Intended To Assess 
The Relationship That Risk Propensity Has With Resilience.  
Appropriate Data Collection Tools And Statistical Techniques 
Are Sought To Be Used To Address The Objectives Identified 
For The Study.  The Findings Of The Study, It Is Expected, Is 
Sure To Be Of Significant Societal, Academic And Practical 
Uses And Implications.  Being A Topic That Has Received Little 
Empirical Attention In The Kingdom, The Results Of The Study 
Are Expected To Trigger Further Interests In The Area.

دراسة تحليلية لمستويات التمكين الرقمي 
للمعلمين والمعلمات في ضوء رؤية المملكة 
العربية السعودية "2030" : الواقع، والمأمول.

رقم الدعم

An Analytical Study of the Levels of 
Digital Empowerment Among Male and 

Female teachers in The Light Of The 
Kingdom Of Saudi Arabia’s Vision 2030: 

Reality And Expectations

2020/02/16489

إسم الباحث الرئيسي
سحر محمد يوسف عزالدين

Sahar Mohamed Yousef Ezzeldin

الملخص:

تهتــم الدراســة الحاليــة بإجــراء دراســة تحليليــة لمســتويات التمكيــن 
الرقمــي للمعلميــن والمعلمــات بالمرحلتيــن المتوســطة والثانويــة في 
ضوء رؤية المملكة العربية السعودية »٢0٣0«، ويتم ذلك من خالل تحديد 
قائمــة بأبعــاد التمكيــن الرقمــي للمعلم في ضــوء رؤية المملكــة«٢0٣0« 
وعمــل اســتبيان يتعلق بالتمكيــن الرقمي للمعلم وذلــك للوقوف على 
المســتوى الحالــي للمعلــم فــي التمكيــن الرقمــي، ودراســة تأثيــر كل 
مــن ) الجنــس، والتخصــص، وعدد ســنوات الخبــرة، والمرحلة الدراســية » 
متوســط/ ثانوي«(علــى مســتوى التمكيــن الرقمــي للمعلــم، كما تقدم 
الدراســة تصــور مقترح شــامل للتمكيــن الرقمي للمعلم بمــا يحقق من 
رؤية المملكة«٢0٣0« ووضع تلك النتائج أمام متخذي القرار بوزارة التعليم 
بما يحقق ويعزز جهود الوزارة في عملية التحول الرقمي بشــكل شــامل 
لكافــة عناصــر المنظومة التعليمية وعلى رأســها المعلــم باعتباره حجز 

الزاوية في إنجاح كافة المشروعات المتعلقة بهذا الشأن.

Abstract 

An Analytical Study of The Levels Of Digital Empowerment 
Among Male And Female teachers In The Light Of The Kingdom 
Of Saudi Arabia’s Vision 2030: Reality And Expectations
The Current Study Is Concerned with Conducting an Analytical 
Study Of The Levels Of Digital Empowerment Of Male And 
Female Teachers In The Middle And Secondary Stage In The 
Light Of The Kingdom Of Saudi Arabia’s Vision “2030”. This Is 
Done By Identifying A List Of The Dimensions Of The Digital 
Empowerment For Teacher In The Light Of The Kingdom’s 

Vision “2030” And Do A Questionnaire Of The Digital 
Empowerment For Teacher In Order To Determine The Current 
Level Of Teacher In Digital Empowerment And To Study The 
Impact Of (Gender, Specialization, Experience Number Of 
Years, And The “Middle / Secondary” Stage) On The Level Of 
Digital Empowerment For Teacher. The Study Also Provides 
A Comprehensive Proposal For Digital Empowerment For 
Teacher To Achieve The Vision Of The Kingdom “2030” .Those 
Results Can Help The Decision-Makers In The Ministry Of 
Education To Achieve And Enhance The Efforts Of The Ministry 
In The Process Of Digital Transformation In A Comprehensive 
Manner For All Elements Of The Educational System, Headed 
By The Teacher, As It Is The Cornerstone In The Success Of All 
Projects Related To This Matter.

القيمة التنبؤية للتفاؤل ومستوي الطموح 
في التدفق النفسي لدى اعضاء هيئة التدريس 

بجامعة االمير سطام بن عبدالعزيز ) دراسة 
مقارنة (

رقم الدعم

The Predictive Value of Optimism and 
Level of Ambition in Psychological 

Flow: Acopartive Study Among Faculty 
Members Sattam BIN Abdul Aziz

2020/02/16522

إسم الباحث الرئيسي
منى عبداللطيف العوض خير الله

Mona Abdellatif Alawad Khairalla

الملخص:

يمتلــك االنســان الكثير من القدرات االيجابيــة للتمتع بالحياة من التفاؤل 
والطمــوح واالمــل واالبــداع واالســتمتاع بالعمل واالســتغراق فــي المهام 
وانشــطة الحيــاة لينعم بهــا ويحب نفســه ويقدرها ويتعامل بإنســانية 

ترضى اهلل
 )Mihaly1997( اكتشف العالم ميهالى

 مــن خــالل الكثيــر مــن المقابــالت الشــخصية تجربــة ذاتيــة شــائعة مــن 
التركيبــات اإلدراكيــة واالنفعاليــة المميــزة التــي وتنســاب داخــل االفــراد 
وأطلق عليها التدفق النفســي )Falow State( والتي تعنى التسلســل 
االنفعالــي والحســى للفــرد بدايــة مــن التــوازن بيــن مهاراتــه وتحدياتــه 
المدركــة مــرورا بالتركيــز الــذي يؤدى الــى الضبط الذاتــي والتحكم حتى 

يصل الفرد للتفوق واالستمتاع في نشاطه الممارس.
 )Mihaly &Hanter2003( يرى ميهالى وهنتر

بــان التدفــق يعنــى االندمــاج بصــورة كاملة في النشــاط يرجع للســمات 
الذاتية للفرد والتوجهات البيئية

تســهم دراســة التدفق النفســي في اثــراء ميدان علم النفــس اإليجابي 
حيــث ارتبــط بالعديد مــن التغيرات االيجابية ووجــدت الباحثتان ندرة في 
الدراســات التي تجمع متغيرات البحث في جامعة ســطام بن عبدالعزيز 

بالخرج.

Abstract 

The Present Study Aimed to Identify the Relationship 
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Between Psychological Flow, Optimism And The Level Of 
Ambition Of Faculty Members At Prince Sattam Bin Abdulaziz 
University In Al-Kharj. The Study Sample Consisted Of (150) 
Faculty Members From Different Colleges In Al-Kharj, Who 
Were Chosen Randomly, And The Study Tools Included 
(Psychological Flow, Optimism Scale, Level Of Ambition) 
Prepared By The Two Researchers After Confirming The 
Psychometric Characteristics, And The Results Indicated 
A Positive Correlation. (Positive) A Function At The Level 
(0.01) Between Psychological Flow, Optimism And The Level 
Of Ambition, And The Presence Of Statistically Significant 
Differences Between The Averages Of Faculty Members 
According To Gender, Job Title, In Favor Of Females, And The 
Difference In The Job Title Variable In Favor Of The Assistant 
Professors.

درجة رضا طلبة جامعة االمير سطام بن عبد 
العزيز تجاه الخدمات واالنشطة الطالبية 

المقدمة لهم
رقم الدعم

The Satisfaction of Prince Sattam Bin 
Abdulaziz University Students About the 
Provided Student Services and Activities

2020/02/16523

إسم الباحث الرئيسي
جالل احمد االشعري

Galal Abdulqader Ahmed Alashaari

الملخص:

يهــدف هــذا البحــث الى قياس درجــة رضا طلبة جامعة االمير ســطام بن 
عبــد العزيــز تجاه الخدمات واألنشــطة الطالبية المقدمــة لهم والمتمثلة 
بخدمات التســجيل وخدمات شؤون الطالب والخدمات الطبيه والخدمات 

االمنيه والخدمات الثقافية والخدمات الرياضيه وخدمات الكافتيريا.
اضافــة الــى معرفــة الفــروق فــي رضــا الطلبــة تجــاه تلــك الخدمــات وفقــا 

لمتغير الجنس ومتغير المنطقة )فرع الجامعة(.
ســوف يســتخدم  الباحث اســتبانة االســتبيان كأداة للقيــاس على عينه 
مناســبة من الطالب والطالبات من مختلــف كليات وبرامج الجامعة على 
مســتوى جميــع فــروع الجامعــة ويتكــون االســتبيان من ٢٤ فقــرة موزعه 

على  7 محاور كل محور يمثل احدى الخدمات

Abstract 

This Research Goal Is to Measure The Degree Of Satisfaction 
Of Prince Sattam Bin Abdulaziz University Students Towards 
The Services And Student Activities Provided To Them. 
These Services Include Registration, Student Affairs, Medical, 
Security Services, Cultural, Sports, And Cafeteria Services.
In Addition to That, The Researcher Will Study The Differences 
In Student Satisfaction With Those Services According To The 
Gender And Region (University Branch).
The Researcher Will Use A Questionnaire As A Tool For The 
Measurement On The Suitable Sample Of Male And Female 

Students From The Various Colleges And Programs Of All The 
University Branches. The Questionnaire Consists Of 24 Items 
Distributed On 7 Categories, Each Category Represents One 
Of The Services

الرد على منكري عذاب القبر ونعيمه فيما 
رقم الدعميستدلون به من المتشابهات

Responding to Similarity - Based 
Evidence Deniers Of The Blessings And 

Punishments Of The Grave
2020/02/16547

إسم الباحث الرئيسي
فالح مفلح خلف الدوسري

Faleh Mefleh Khalef Aldosari

الملخص:

المنكريــن وشــبهاتهم مــن كتبهــم ومــن مواقــع  أدلــة  تتبــع  ســيتم 
التواصــل ثــم الرد عليهــا ببيان المعنــى الصحيح لها وأنهــا تثبت عذاب 
القبــر ونعيمــه وال دليــل فيهــا للمنكريــن كمــا ســيحقق البحــث اليقين 
بحقيقــة اإليمــان بالغيبــو اإليمان باليوم اآلخر ومنه اإليمــان بحقيقة عذاب 
القبــر ونعيمــه كمــا ســيظهر بطــالن أدلــة المنكريــن وقصــور فهمهــم 
ومخالفتهــم لمــا كان عليــه النبي صلى اهلل عليه وســلم وأصحابه رضي 

اهلل عنهم والتابعين وعلماء األمة المحققين.

Abstract 

This Study Aims to Respond To The Deniers Who Employ 
Similarity Based Proofs To Deny The Blessings And 
Punishments Of The Grave. The Proofs and Suspicious 
Information Of The Deniers Will Be Traced From Their Original 
Books And Social Medias, Then The Righteous Meaning 
Will Be Introduced To Prove The Certainty And Existence Of 
The Blessings And Punishment Of The Grave, And There 
Is No Evidence Of Denying It. This Study Will Assert The 
Significance Of Certainty And Inevitability Of The True Belief 
Of The Unseen, The Judgment Day, Consequently Leading 
To The Belief Of The Blessings And Punishment Of The Grave. 
The Study Will Reveal The Unfruitful Proofs Of The Deniers, 
Misunderstanding Problems, And Their Avoidance Of The 
Prophet Mohammed, May Allah’s Prayers And Peace Be Upon 
Him, And His Companions And The Investigating Scholars
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استخدام واتس اب كأداة لتعليم / تعلم اللغة 
رقم الدعمبجامعة األمير سطام بن عبد العزيز

Utilization of WhatsApp As A Language 
Teaching/Learning Tool At Prince Sattam 

Bin Abdulaziz University
2020/02/16549

إسم الباحث الرئيسي
فاروق قائد التميمي

Farooq Ahmed Qaid Altameem
الملخص:

تهدف هذه الدراســة الحالية لمعرفة مدى اســتخدام تطبيق الواتس اب 
كأداة تعلم / تعليم للغة اإلنجليزية من خالل إجراء بحث حول استخدام 
أعضــاء هيئــة تدريــس اللغــة اإلنجليزية كلغــة أجنبية للواتــس اب كأداة 
تعليميــة فــي جامعــة األمير ســطام بــن عبد العزيز. ســتغطي الدراســة 
أعضــاء هيئــة تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة فــي عــدة كليــات منهــا عمــادة 
السنة التحضيرية، قسم اللغة اإلنجليزية في كلية العلوم واإلنسانيات، 
إدارة األعمــال. ســيؤدي تحليــل البيانــات إلــى اإلجابة على أســئلة متعلقة 
باالســتخدام الفعلــي لتطبيــق الواتــس اب كتدريــس كأداة تعليميــة. 
باإلضافة إلى ذلك، ســيتم التركيز على االســتخدام بالنظر إلى متغيرات 

الجنس والعمر وسنوات الخبرة للمشاركين.

Abstract 

This Current Study Is To Investigate The Use Of Whatsapp 
Application As An English Language Teaching/Learning Tool 
By Conducting A Research On The EFL Faculty Members’ Use 
Of Whatsapp In Their Teaching At Prince Sattam Bin Abdulaziz 
University. The Study Is Going To Cover English Language 
Faculty Members In Several Colleges: Preparatory Year 
Deanship, English Department At The College Of Sciences 
And Humanities, Business Admin Etc. Analysis Of The Data Will 
Answer Questions In Regards To The Actual Use Of Whatsapp 
As A Teaching/Learning Tool. In Addition, A Focus Will Be 
Placed On The Use In Regards To Gender, Age, And Years Of 
Experience Of The Participants.

استخدام االنحدار اللوجستي لتحديد عوامل 
الخطر التي تؤدي لإلصابة بمرض السكري في 

محافظة حوطة بني تميم
رقم الدعم

Using Logistic Regression to Investigate 
the Risk Factors of Diabetes in Hotat Bani 

Tamim Province
2020/02/16578

إسم الباحث الرئيسي
محمد عمر موسى محمد

Mohammed Omar Musa Mohammed

الملخص:

انتشــر مــرض الســكري فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي العقــود األخيــرة 
ألســباب عديدة، وفي المملكة العربية السعودية، أيضً ارتفعت معدالت 
اإلصابــة بالســكري. هدفت هذه الدراســة إلى تقديــر عوامل الخطر وأهم 
المتغيرات المشــتركة لمرض السكري بين البالغين من الرجال والنساء 
فــي حوطــة بني تميم ووصــف توزيع نمط مرض الســكري بين البالغين 
مــن الرجال والنســاء فــي مختلف المجموعات الســكانية في حوطة بني 
تميــم وكذلــك تحديــد العوامــل التي تســاهم أكثر في مرض الســكري. 
ســتعتمد الدراســة على اســتبيان كأداة لجمع البيانات مــن أفراد العينة 
المختاريــن، وســيتم تصميمهــا وفًقــا للمعايير العلميــة ومراجعتها من 
قبــل األســاتذة ذوي الخبــرة والتجربة في مجال الدراســة، وكذلك التحقق 
منها باســتخدام األســاليب اإلحصائية. أيضا، تركز الدراســة على البيانات 
الثانوية التي توجد في سجالت مستشفى حوطة بني تميم العام. في 
جانــب التحليل اإلحصائي ســيتم اســتخدام االنحدار اللوجســتي الثنائي 
الستكشــاف العالقــة بيــن المتغيرات المســتقلة والمتغيــر التابع، إضافة 

إلى اختبار مربع كاي واختبار والد.

Abstract 

Diabetes Is One Of The Most Common Diseases Worldwide 
And In Saudi Arabia With An Increasing Infection Rate. 
This Study Aimed To Estimate The Risk Factors And Most 
Significant Covariates Of Diabetes Among Adults In Hotat 
Bani Tamim, Describe Its Distribution Pattern Among Various 
Population Groups In Hotat Bani Tamim And Establish Factors 
Which Mostly Contribute To Diabetes Infection. The Study 
Will Depend On A Questionnaire As A Tool For Collecting 
Data From The Selected Sample Members, And It Will Be 
Designed According To Scientific Criteria And Reviewed By An 
Experienced Professor In The Field Of The Study, And Verified 
Using Statistical Methods. Also, The Study Focuses On The 
Secondary Data That Registered In Hotat Bani Tamim General 
Hospital. The Binary Logistic Regression Will Be Adopted To 
Disclose The Connection Between Independent Variables 
And The Dependent Variable, Beside Chi-Square And Wald 
Test.

التحليل صرفي لدى متعلمي اللغة العربية: 
رقم الدعمدراسة كمية

Analyticity and Syntheticity in Second 
Language Learners of Standard Arabic: A 

Corpus-Based Approach
2020/02/16619

إسم الباحث الرئيسي
هارون ناصر عبدالله ال صقر

Haroon Nasser Abdullah Alsager

الملخص:

تعــد دراســة النظــام الصرفــي من أقــدم وأهــم األبحاث التــي نفذت منذ 
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١8١8، وأول من قام بدراسة تاريخية لنظام الصرفي للغات العالم ويليام 
شــيغيل. يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة النظــام الصرفــي وتطوراتها 
لــدى متعلمــي اللغة العربيــة كلغة ثانيــة. يعتمد هذا البحــث على إطار 
سيمراشــني ٢0١٢ لدراســة التغيــرات فــي النظــام الصرفــي ويســتخدم 

المدونات النصية كمصدر لجمع البيانات. 

Abstract 

Syntheticiy and Analytheticiy Are Two of the Main Studied 
Topics In Historical And Typological Studies Since 1818 And 
The First Researcher Discussed Them Are William Von Shlegel 
(Greenberg, 1960; Schwegler, 1990; And Szmrecsanyi, 2012). 
However, Most of These Studies Which Were On Syntheticity 
And/Or Analytheticity Were On Indo-European Languages 
Or Some Of Far East Languages, And As I Know There Is No 
Researcher Article About The Synthenticity Or Analytheticity 
On Arabic Or Any Of Its Dailects. Thus, This Study Aims To 
Examine The Syntheticity And Analytheticity On Second 
Language Learners Of Standard Arabic Using Corpus-Based 
Approach. This Study Adopted Szmercsanyi’s Method For 
Analyzing The Two Corpera

ضوابط الخروج على األصل في التراكيب 
رقم الدعماللسانية : الجملة االسمية نموذجا

Deflection Rules from Regular Sentences 
Pattern In Syntactic Structures: Nominal 

Sentence As A Model
2020/02/16624

إسم الباحث الرئيسي
علي سالمه عبدالحليم ابو شريف

Ali Salama Abdelhalim Abousherif

الملخص:

األصــول التــي بنــى عليهــا العــرب تراكيبهــم محــدودة ومعلومــة منها 
الذكــر، وال يجــوز الحــذف إال لدليــل، وكذلــك الوصــل ال يجــوز الفصــل بيــن 
المتالزميــن إال لدليــل، والترتيــب بين ركني اإلســناد، وال يجــوز التقديم أو 
التأخير إال لدليل، وال يجوز إهمال ما حقه اإلعمال أو إعمال ما حقه اإلهمال 
إال لدليــل، إال أن ثــراء اللغــة ومرونتهــا والتوســع فــي تراكيبها جــاز فيها 
الخــروج عــن هــذه األصــول بمجموعــة مــن المســوغات والضوابــط التــي 

يعالجها البحث في مضمونه.

Abstract 

The Origins Upon Which The Arabs Built Their Structures Are 
Limited And Known Including Citing, It Is Not Permissible To 
Delete Except For Evidence, And Likewise, Linking , It Is Not 
Permissible To Separate The Associates Except For Evidence, 
And Arranging Between Two Pillars Of Attribution, It Is Not 
Permissible To Put One Of Them Before Or After The Other 
Except For Evidence, It Is Not Permissible To Neglect What Is 

Entitled To Be Used Or To Use What Is Entitled To Be Neglected 
Except For Evidence. However, The Language’s Richness, 
Flexibility And Expansion In Its Structures Permits It To Deviate 
From Those Origins With A Set Of Justifications Addressed By 
The Contents Of This Research.

خصوصية التحكيم في المنازعات اإلدارية على 
رقم الدعمضوء النظام السعود

The Privacy Of Arbitration In 
Administrative Disputes In Light Of The 

Saudi System
2020/02/16631

إسم الباحث الرئيسي
محمد علي معجب الكبيري

Mohammad Ali Majab Alkabiri

الملخص:

ال يعتبــر القضــاء اإلداري الوســيلة الوحيــدة للفصــل في المنازعــات التي 
يكون أحد طرفيها اإلدارة بل هناك طرق أخرى بديلة كالصلح والوساطة 

والتحكيم.
 فالتحكيم يعتبر من اهم الوسائل البديلة عن القضاء لفض المنازعات 
نظرا لما يتميز به من ســرعة وفعالية ومرونة لفض النزاع وكذلك لحرية 
ورغبــة األطــراف في تعييــن خبراء فــي المجال لتولي مهمــة الفصل في 
النــزاع القائــم إضافــة لمــا يوفــره لألطــراف مــن مشــاركة في إيجــاد حلول 

ناجعة ناهيك إلى أن التكلفة تكون معقولة.
فالمملكة العربية الســعودية تبنــت نظام التحكيم كغيرها من النظم 
المعاصرة واتخذته كوســيلة بديلة عن القضاء لفض المنازعات نظرا لما 

يحمله من ضمانات وامتيازات للمتقاضين ال يوفرها القضاء.
فالنظام الســعودي يجيز التحكيم كوســيلة بديلة واختيارية ألجل فض 
منازعــات العقــود اإلداريــة وألجله ابــرم مجموعة من العقــود مع مجموعة 
الشــركات ألجل تلبية حاجياته وتشــجيع االســتثمار وهذه العقود كيفت 

ضمن   العقود اإلدارية وأدرج فيها شرط التحكيم.
وفــي بحثنــا هــذا لــم نقتصر على دراســة كل العقــود اإلدارية بــل اتخذنا 
نموذجيــن, واألمــر يتعلــق بالتحكيــم فــي عقــود B.O.T  والتحكيــم فــي 
عقود األشــغال العامة نظرا لما تحمله هذه الفئة من العقود اإلدارية من 

إشكاالت تحتاج إلى الدراسة و التحليل

Abstract 

The Administrative Judiciary Is Not the Only Way to Settle 
Disputes in Which One of the Parties to The Administration Is, 
But There Are Other Alternative Methods Such as Conciliation, 
Mediation and Arbitration. Arbitration Is Considered One of 
the Most Important Alternative Means for The Judiciary to 
Settle Disputes Due to Its Speed, Effectiveness and Flexibility 
to Settle Disputes, As Well as The Freedom and Willingness 
of the Parties to Appoint Experts in The Field to Take Over 
the Task of Adjudicating the Existing Conflict In Addition 
To What It Provides To The Parties To Participate In Finding 
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Effective Solutions, Let Alone Until The Cost Is Reasonable. 
The Kingdom of Saudi Arabia Adopted the Arbitration 
System, Like Other Contemporary Systems, And Adopted It 
as an Alternative Method for The Judiciary to Settle Disputes, 
Given The Guarantees and Privileges It Holds for The Litigants 
That Are Not Provided by The Judiciary. The Administrative 
Judiciary Is Not the Only Way to Settle Disputes In Which One 
Of The Parties To.

التحقيق في محددات القيادة الريادية بين 
الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها في 
التنمية االقتصادية المستدامة في المملكة 

العربية السعودية

رقم الدعم

Investigating Determinants of 
Entrepreneurial Leadership Among Smes 
and Their Role In Sustainable Economic 

Development Of KSA

2020/01/16652

إسم الباحث الرئيسي
محمد ناشاد

 Mohammad Naushad

الملخص:

تمثــل ريــادة األعمــال خطــوة نحــو تهيئــة بيئــة عمل ألصحــاب المشــاريع 
والشــركات الصغيــرة والمتوســطة للمضــي قدمــً بجهــد موحــد وحــل 
القضايا المتعلقة بســوق العمل بشــكل مشــترك. في المملكة العربية 
الســعودية، هنــاك حاجــة إلدخــال قيــادة ريــادة األعمــال مــن أجــل توجيــه 
ودعم رواد األعمال األفراد، الذين سيواصلون العمل نحو تحقيق األهداف 
االقتصاديــة لألمم. ســتقوم هــذه الدراســة بفحص هذه المحــددات مثل 
الدافــع، واإلبداع، وقــدرة المخاطرة وعالقتها بروح المبادرة. كما ســيبحث 
الــدور الــذي تلعبــه هــذه المحــددات فــي التنميــة المســتدامة لالقتصاد 
الســعودي. يتــم جمــع البيانــات مــن عــدد قليل مــن الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة التــي تــم أخــذ عينــات منها فــي محافظة الرياض وســيتم 
تحليل النتائج باستخدام برنامج PLS SEM. ستكون نتائج الدراسة دلياًل 
على الوضع الحالي لقيادة المشاريع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة 
وتمكين واضعي السياســات من توفير التوجيهات المستقبلية لقيادة 
المشــاريع فــي المملكــة. وتأمــل الدراســة أيًضــا فــي تطويــر وعــي رواد 
األعمال وخلق نظام بيئي لريادة األعمال مطلوب لخلق فرص العمل في 

المملكة.

Abstract 

Entrepreneurial Leadership Is A Step Towards Creating A 
Work Environment For Entrepreneurs And Smes To Move 
Forward With A Unified Effort And Jointly Resolve Labor 
Market-Related Issues. In Saudi Arabia, There Is A Need To 
Introduce Entrepreneurial Leadership For Mentoring And 
Supporting Individual Entrepreneurs, Who Would Further 
Work Towards Accomplishing Economic Goals Of The Nations. 
This Study Will Examine Such Determinants Like Motivation, 

Creativity, And Risk Taking Ability And Their Relationship 
With Entrepreneurial Leadership. It Will Also Investigate The 
Role These Determinants Play In Sustainable Development 
Of The Saudi Economy. The Data Shall Be Collected from 
A Few Sampled Smes In The Riyadh Province And Results 
Shall Be Analysed Using The PLS SEM Software. The Findings 
Of The Study Will Be The Evidence Of The Current State Of 
Entrepreneurial Leadership Among Smes And Will Enable 
Policy Makers To Provide Future Directions To Entrepreneurial 
Leadership In The Kingdom The Study Also Hopes To Develop 
Entrepreneurial Awareness And Create Entrepreneurial Eco 
System Required To Job Creation In The Kingdom.

 

رقم الدعمالظواهر الصوتية في لهجة السليل

Phonological Phenomena at Alsulil 
Accent

2020/02/16700

إسم الباحث الرئيسي
محمد احمد هويمل الخريسات

Muhamad ‹Ahmad Hwyml Alkhrysat

الملخص:

تزخــر لهجــة الســليل بالعديــد مــن الظواهــر الصوتيــة الجديــرة بالبحث 
والدراســة، عبر توظيف أســس البحث اللســاني المعاصر، بغية الوصول 
إلــى صــورة للنظــام الصوتي فــي هذه اللهجــة، والوقوف علــى القوانين 
اســتقالليتها  مــدى  وإدراك  اســتعماليتها،  تحكــم  التــي  الصوتيــة 
االســتعمالية. ثــم إن هــذا الكشــف الــذي أرجــح تعلقــه باللغــة العربيــة 
القديمــة )جــذور ســامية(، بمــا يســبق المســتوى الفصيــح إن قدرنا عمره 
التقريبــي، وبمــا انطلقنــا بــه مــن ورود بعضها فــي االســتخدام الفصيح 
وقــد أرجعهــا علمــاء اللغة إلى اللغة األم، هو ما ســنقف عليه في إلدغام 
واإلبــدال المطــرد وغيــر المطرد، وبعــض ظواهر اإلمالة وتســهيل الهمز 
موظفــا المنهجيــن الوصفــي والتاريخــي برصــد الظواهــر الصوتيــة ثــم 
تقديــم تفســيرات صوتية لهــذه الظواهر، محــاوالً ربط معظــم الظواهر 

بجذورها التاريخية في العربية الفصحى واللهجات العربية القديمة. 

Abstract 

The Dialect Of Sulailis Rich Of Many Phonological Phenomena 
That Is Worthy Of Research And Study Byusing The Foundations 
Of Modern Linguistic Research. This Study Is Toshed Light 
On The Phonological System Of This Dialect, To Identify The 
Phonological Rules Governing Its Use, And To Realize Its 
Independence Of Use. This Study Which Has Semiotic Roots In 
Classical That Is Likely Precedes The Level Of Modern Standard 
Arabic Reveals That Some Of Sulail Dialect Had Been Used In 
Old Arabic Language.Some Scholars Pointed Out That It Is 
The Arabic Mother Tongue. This Study Focuses On Diphthong 
, Steady And Non-Steady Replace And Tilting Phenomena By 
Using The Descriptive And Historical Method By Studying The 
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Phenomena And Providing Phonological , Trying To Relate 
Most Of The Phenomena To Its Historical Roots In Classical 
Arabic And Ancient Arabic Dialects.

دراسة تجريبية بعنوان اثر استخدام الفصول 
المقلوبة في تنمية عادات العقل والتعلم 

الذاتي لدى طالبات جامعة االمير سطام بن 
عبدالعزيز

رقم الدعم

The Effect of Using Inverted Classes 
In Developing Mind Habits And Self-
Learning Among Prince Sattam Bin 

Abdulaziz University Students

2020/02/16714

إسم الباحث الرئيسي
اسماء نامي الشيخ

Asma Abdulrahman Nami Alshaih

الملخص:

تهدف الدراســة الحالية الى التعرف على إثر اســتخدام الفصول المقلوبة 
فــي تنميــة عــادات العقــل والتعلــم الذاتــي لــدى طالبــات جامعــة االميــر 

سطام بن عبدالعزيز
وسيتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات كلية التربية بجامعة االمير 
سطام بن عبدالعزيز بقسمي اللغة العربية والدراسات االسالمية وعينة 
الدراســة مــن جميــع الطالبات المســجالت بمقــرر اســتراتيجيات التدريس 
العامة من قسمي اللغة العربية والدراسات االسالمية وسيتم تقسيمها 
عشــوائيا الــى مجموعتيــن مجموعــة تجريبيــة وضابطــة وســوف تعتمد 
الدراســة المنهــج الشــبة تجريبــي ذو تصميــم المجموعتيــن التجريبيــة 
والضابطــة مــع القيــاس القبلــي والبعــدي وســوف تطبــق االدوات قبليــا 
علــى المجموعتيــن ثم تــدرس المجموعة التجريبية باســتخدام الفصول 
المقلوبــة والضابطــة بالطريقــة التقليدية ثم تطبــق االدوات بعديا وفي 

ضوء نتائج الدراسة يتم تقديم التوصيات والمقترحات

Abstract 

The Current Study Aims to Identify the Effect Of Using Inverted 
Classes In Developing The Mind Habits And Self-Learning 
Among Prince Sattam Bin Abdulaziz University Students. 
The Study Community Will Consist Of All The Education 
Faculty Students At Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
In The Arabic Language And Islamic Studies Departments 
And The Study Sample Registered In The General Teaching 
Strategies Course In The Arabic Language And Islamic 
Studies Departments And Will Be Randomly Divided Into 
Two Groups An Experimental And Control Group. The 
Study Will Adopt The Semi-Experimental Curriculum With A 
Design The Experimental And Control Groups With Pre And 
Post Measurement. The Tools Will Be Pre- Applied On The 
Two Groups. The Experimental Group Will Be Studied Using 
Inverted While The Control Group Will Be Studied Using The 
Traditional Way, Then The Tools Will Be Post – Applied. In Light 
Of The Study Results, Recommendations And Suggestions 
Are Presented.

تقييم أثر معايير االعتماد على ضمان الجودة 
وإدارة المخاطر في مؤسسات التعليم العالي: 

تصورات أعضاء هيئة التدريس
رقم الدعم

Assessing The Impact of Accreditation 
Standards On Quality Assurance and 

Risk Management in Higher Education 
Institutions: Faculty Members' 

Perceptions

2020/02/16720

إسم الباحث الرئيسي
محفوظ مبارك ناصر الدوسرى

Mahfod Mobarak Nasser Aldoseri

الملخص:

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم مدى تأثير معايير االعتماد 
على ضمان الجودة وادارة المخاطر في مؤسســات التعليم العالي. على 
وجــه التحديــد، تســعى هذه الدراســة الــى تحديد تصــورات أعضاء هيئة 
التدريــس بجامعة األمير ســطام بن عبد العزيــز حول ما إذا كانت معايير 
االعتمــاد قــد أدت إلــى ضمــان الجودة وتحســين جــودة إدارة المخاطر في 
مؤسســات التعليــم العالــي، بعــد اجتيــاز جامعــة االمير ســطام بن عبد 
العزيــز التقييــم األولــى لالعتمــاد والحصــول علــى االعتمــاد المؤسســي 
الكامــل لســبع ســنوات قادمــة. تتألــف عينة الدراســة الحالية مــن أعضاء 
هيئــة التدريــس فــي جامعــة األميــر ســطام بــن عبــد العزيــز بالمملكــة 
العربيــة الســعودية. ســيتم جمــع البيانــات المتعلقــة بتصــورات أعضــاء 

هيئة التدريس من خالل استبانة استطالع توزع عبر اإلنترنت.

Abstract 

The Major Purpose Of This Study Is To Assess The Impact Of 
Accreditation Standards On Quality Assurance (QA) And 
Risk Management In Higher Education Institutions (Heis). 
More Precisely, This Study Examines The Perceptions Of 
Faculty Members At Prince Sattam Bin Abdulaziz University 
(PSAU) Of Whether The Accreditation Standards Have Led 
To QA And Improved The Quality Of Risk Management In 
Heis, After Having Undergone The First Cycle Of Assessment 
For Accreditation, And Receiving The Full Institutional 
Accreditation For Seven Years. Data On Faculty Members’ 
Perceptions Will Be Collected Via An Online Survey.



78

ملخصات المشاريع البحثية المدعومة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 2020

الموضوعات من األحاديث المرفوعات البن 
رقم الدعمالجوزي ) دراسة بالغية نقدية (

Almawdueat from Al'ahadith Almarfueat 
By Ibn Al-Jawzi (Critical Rhetoric Study)

2020/02/16767

إسم الباحث الرئيسي
ناصر راضي الزهراى ابراهيم

Nasser Rady Alzohry Ibrahim

الملخص:

يتميــز الحديــث النبــوي بناحيتين في غاية األهمية ســبق بهما كل كالم 
ق على كل تشريع، وهما البالغة والحكمة. ر كل بيان وتفوَّ وتصدَّ

فالبالغة النبوية فاقت جميع األساليب البشريxة وصار بها البيان النبوي 
في أعلى مراتب الفصاحة من الكالم البشري.

ومــن ناحيــة الحكمة في التشــريع فقد جــاء بمنهج محكم يتناســب مع 
كل زمــان ومــكان وال غــرو فقــد أنزلــه العليــم الخبيــر على نبيــه األمين - 

صلى اهلل عليه وسلم -.
فلمــا أراد أعــداء اإلســالم الكيــد لإلســالم وضــرب المســلمين فــي مقتــل 

وضعوا أحاديث ونسبوها للرسول - صلى اهلل عليه وسلم -.
فهــبَّ علمــاء األمــة ورجــال الحديــث للتصــدي لهــذه الهجمة وبيــان هذه 
األحاديــث الزائفــة وتنقيــة كتــب الســنة منهــا فنشــأت علــوم الحديــث 

وحددوا القواعد التي بها يتبين الحديث الصحيح من الموضوع.
ثــم إنهــم وضعــوا مؤلفــات جمعــوا فيهــا النصــوص الموضوعــة لتكون 
معروفــة بصفــة الوضــع فــال تــروى إال علــى جهــة بيــان بطــالن نســبتها 

للرسول- صلى اهلل عليه وسلم-
ومــن أهــم هذه المؤلفــات وأقدمها كتاب الموضوعــات البن الجوزي وهو 

موضوع هذه الدراسة التي تقوم على محورين:
المحــور األول نقــد مــا تضمنت هذه األحاديث من األحكام وما أشــارت إليه 
مــن تشــريعات ومقارنتهــا بصحيــح الحديــث النبــوي، ويتبين خــالل هذا 
المحور فســاد األحكام التي تضمنتها النصوص الموضوعة وبعدها عن 
الواقع وعدم مناســبتها لحال الناس بما يؤكد عدم نســبتها للرســول- 

صلى اهلل عليه وسلم-.
المحور الثاني: نقد األلفاظ واألساليب ومقارنتها بالحديث الصحيح ويتبن 
خاللــه مخالفتهــا لألســاليب واأللفــاظ النبويــة وهــو مــا يمكــن أن يضــاف 

لعالمات الوضع التي يعرف بها الحديث والتي وضعها أهل الحديث.

Abstract 

Featuring The Hadith from Two Very Important Words Above 
Them Each and Every Statement Issued and Superiority Over 
All Legislation, Namely The Rhetoric And Wisdom.
Valblagh Prophetic Exceeded All Methods of Human and 
Became A Prophetic Statement By The Eloquence Of The 
Highest Levels Of Human Speech.
Meanwhile The Wisdom Of The Legislation Came Tight 
Approach Commensurate With The Time And Place Is Not 
Surprising Aleem Expert Has Revealed To His Faithful Prophet 
- Peace Be Upon Him -.
When He Wanted to The Enemies Of Islam Maliciousness Of 
Islam And Muslims In The Beating And Killing Of Conversations 
And Put Nspoha Of The Prophet - Peace Be Upon Him -.
VHB Nation’s Scientists And Men Talk To Counter This 
Attack And The False Statement These Conversations And 

Purification Of Books, Including The Year They Put Modern 
Science And Learned Men And Set Rules That Can Be Seen By 
The Right To Talk Of The Subject.
Then They Put the Collected Works Of Conversations 
Designed To Be Known As A Situation Not Only On Hand To 
Tell The Invalidity Of The Statement Attributed To The Prophet 
- Peace Be Upon Him -
Among The Most Important Of These Compositions And The 
Oldest Book Of Ibn Al Topics Which Is The Subject Of This 
Study, Which Is Based On Two Axes:
The First Axis Criticism That Included These Conversations 
Provisions And Referred To The Legislation And Comparing 
Correct. Hadith , And Can Be Seen Through This Axis 
Corruption Provisions Contained In The Texts Set Remoteness 
From Reality And Lack Of Relevance To The Case Of People 
Including Underlines The Lack Of Increase Of The Prophet - 
Peace Be Upon Him - .
The Second Axis : Critique Words , Methods And Compare 
Them To Talk Right Through It And Adopt Methods And 
Violation Of The Prophetic Words , Which Can Be Added 
To Signs That The Situation Is Defined By The Modern And 
Developed By People Talking

أحاديث مخرمة بن بكير عن أبيه في صحيح 
رقم الدعممسلم جمًعا وتخريجا ودراسة

Hadiths Of Makhrama Bin Bukayr In 
Sahih Muslim: Compiling, Investigation 

Of Source, And Study.
2020/02/16778

إسم الباحث الرئيسي
محمد بهاء النور عبدالرحيم عثمان

Mohamed Bahaaelnoor Abdelrahim Osman

الملخص:

يعتبر صحيح اإلمام مسلم )رحمه اهلل( ثاني أصح كتب الحديث بعد صحيح 
اإلمام البخاري )رحمه اهلل( وهذا محل اتفاق وقبول عند العلماء، وقد أخرج 
اإلمــام مســلم )رحمــه اهلل( في صحيحه أحاديث مخرمة بــن بكير عن أبيه ، 
ولما كانت رواية مخرمة عن أبيه من الروايات التي تكلم عليها أهل العلم 
اثباتــا ونفيــا ، جــاء هذا البحث ليــدرس تلــك األحاديث التي أخرجهــا اإلمام 
مسلم )رحمه اهلل( من خالل البحث االستقرائي التحليلي، تخريجا ودراسة 
ألسانيد تلك األحاديث ومتونها ، مع بيان طريقة إخراج اإلمام مسلم )رحمه 
اهلل( لتلك األحاديث في صحيحه، وأيضا كيف تعامل اإلمام مســلم )رحمه 
اهلل( مع قضية ســماع مخرمة من أبيه، هل ســمع منه ام لم يســمع؟ وإذا 
كان قــد ســمع مــا طريقة ســماعه من أبيــه؟ ومن أهم ما توصــل إليه هذا 
البحث: أن الراجح عند أهل العلم أن مخرمة لم يسمع من أبيه، إذ لم يصح 
سماعه منه، وإنما هي كتب وجدها وحدث منها، ولذلك انتقد بعض أهل 
العلم كالدار قطني )رحمه اهلل( اإلمام مسلم )رحمه اهلل( لتخريجه أحاديث 
مخرمة عن أبيه ، كما توصل البحث إلى أن اإلمام مسلم أخرج لمخرمة بن 
بكير عن أبيه سبعة عشر حديثا ، توبع على حديث واحد منها فقط عن 
أبيــه ، وبقيتهــا تفرد بها ولم يتابعه عليها أحــد، منها ما هو في األصول 

ومنها ما هو في المتابعات والشواهد 
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Abstract 

Sahih Imam Muslim (May God Have Mercy On Him) Is 
Considered The Second Most Authentic Book Of Hadith After 
Sahih Imam Al-Bukhari (May God Have Mercy On Him) And 
This Is The Subject Of Agreement And Acceptance Among 
Scholars. Imam Muslim (May God Have Mercy On Him) Has 
Included In His Sahih The Hadiths Of Mukarram Bin Bakir On 
The Authority Of His Father. Openwork On The Authority Of 
His Father From The Narrations Upon Which The Scholars 
Spoke Verbally And Negatively, This Research Came To Study 
Those Hadiths That Were Produced By Imam Muslim (May God 
Have Mercy On Him) Through Analytical Inductive Research, 
As A Graduation And Study Of The Foundations Of These 
Hadiths And Their Content, With An Indication Of The Method 
Of Directing The Imam Muslim (May God Have Mercy On Him) 
For These Hadiths In His Sahih, And Also How Imam Muslim 
(May God Have Mercy On Him) Dealt With The Ruling Hear Of 
Openwork From His Father, He Heard Him Or Had Not Heard? 
And If He Had Heard What He Heard From His Father?Among 
The Most Important Findings Of This Research: That The Most 
Correct Opinion Among The Scholars Is That The Openwork 
Did Not Hear From His Father, As He Did Not Hear It From Him, 
But It Was Books That He Found And Happened From Them, 
And Therefore Some Scholars Such As Al-Darqutni (May God 
Have Mercy On Him) Criticized Imam Muslim (May God Have 
Mercy On Him) For His Graduation Perforated Hadiths From 
His Father, And The Research Also Concluded That Imam 
Muslim Brought Out To The Openness Of Ibn Bakir On The 
Authority Of His Father Seventeen Hadiths, Followed By Only 
One Of Them On The Authority Of His Father, And The Rest Of 
Them Are Unique To Them And No One Has Followed Them.

تحليل الخطاب النقدي لكتابات الشتات: 
رقم الدعمنموذج جديد

Critical Discourse Analysis Of Diaspora 
Writings: A New Paradigm

2020/02/16785

إسم الباحث الرئيسي
محمد الياس محمد ابراهيم

Mohammed Ilyas Mohammed Ebrahim

الملخص:

كتابــات المغتربيــن هــي حكايــات مــن الشــتات، وقصــص المهاجريــن 
الهجيــن الذيــن تم نقلهم مــن أوطانهم إلى أجزاء مختلفــة من العالم. 
هــذه روايــات لهؤالء األفــراد الذين يكافحون من أجــل التكيف مع ثقافات 
جديــدة. إلــى جانــب ذلــك، كتابــات المغتربيــن ســلمان رشــدي، بهاراتــي 
موخيرجــي ، ص. Naipaul و Michael Ondaatje ، هنــاك العديــد مــن 
الكتاب اآلخرين من آســيا والشــرق األوســط وشــبه القارة اإلفريقية الذين 
ســجلوا تجاربهم في شــكل قصص وروايات خيالية. بذلت جهود عديدة 
لالعتــراف بالخطــاب األدبــي النقــدي المحــدد لكتابــات المغتربيــن كمــا 

فــي حالــة الدراســات النســوية أو الماركســية أو الســوداء التــي تحكمها 
النظريــات األدبيــة لــكل منها والتي يتم االعتراف بهــا أيًضا كأنواع أدبية. 
ومــع ذلــك ، تم قبــول »حساســية المغتربيــن« كمصطلح أدبي مشــروع 
، وغالًبــا مــا يشــار إليــه أيًضا على أنــه أيديولوجية التعدديــة الثقافية في 

األدب ما بعد االستعماري ، لغرض الدالالت النظرية

Abstract 

Expatriate Writings Are Tales Of Diaspora, Stories Of Hybrid 
Immigrants Dislocated From Their Homelands To Different 
Parts Of The World.  These Are Narratives Of Such Individuals 
Who Struggle To Adapt Themselves To New Cultures. 
Besides, The Expatriate Writings Of Salman Rushdie, Bharati 
Mukherjee, V.S. Naipaul And Michael Ondaatje, There Are 
Numerous Other Writers From Asia, Middle East, And African 
Sub-Continent Who Have Recorded Their Experiences In The 
Form Of Fictional Tales And Narratives. Several Efforts Have 
Been Made To Recognize A Critical Literary Discourse Specific 
To Expatriate Writings As In The Case Of Feminist Or Marxist 
Or Black Studies That Are Governed By Their Respective 
Literary Theories And Also Recognized As Literary Genres. 
The “Expatriate Sensibility” However Has Been Accepted As 
A Legitimate Literary Term, And Also Often Referred As An 
Ideology Of Multiculturalism In Post-Colonial Literatures, For 
The Purpose Of Theoretical Connotations.

حوكمة الشركات, إدارة اإليرادات وتبني معايير 
التقارير المالية الدولية في المملكة العربية 

السعودية
رقم الدعم

Corporate Governance, Earnings 
Management, And Ifrs Adoption In Saudi 

Arabia
2020/02/16788

إسم الباحث الرئيسي
عبدالواحد احمد حاشد عبدالله

Abdulwahid Ahmed Hashed Abdullah

الملخص:

تســتقصي هذه الدراســة اليات حوكمة الشــركات، تبني معايير التقارير 
الماليــة الدوليــة، وإدارة اإليــرادات فــي المملكة العربية الســعودية. تنوى 
الدراســة بحــث أربــع متغيــرات رئيســة فــي حوكمــة الشــركات وهــي:)١( 
ســمات مجلــس اإلدارة )حجــم مجلــس اإلدارة، اســتقاللية مجلــس اإلدارة، 
اجتماعــات مجلــس اإلدارة ومدى وجود أعضاء مجلــس إدارة متخصصون 
في الجانب المالي والمحاسبي(، )٢( خصائص لجان المراجعة )حجم لجان 
المراجعــة، اســتقاللية لجــان المراجعة، اجتماعــات لجــان المراجعة، ومدى 
وجــود أعضــاء متخصصون فــي الجانب المالــي والمحاســبي ضمن لجان 
المراجعــة(، )٣( ملكيــة األجانــب و )٤( جــودة التدقيق الخارجــي. من جانب 
أخــر، مــدى تطبيق معايير التقارير المالية الدوليــة وجودة التقارير المالية 
تم اعتبارها كمتغيرات لتبني معايير التقارير المالية الدولية. إضافة الى 
ذلــك تــم االخذ بنظر االعتبــار العالقة بين إدارة اإليــرادات وكال من حوكمة 
الشــركات، وتبنــي معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة. تســتخدم الدراســة 
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عينــة مــن الشــركات المدرجــة فــي ســوق المــال الســعودي وتســتخدم 
أدوات إحصائيــة مختلفــة مثــل تحليــل االنحــدار وطريقــة GMM لتحليــل 
البيانــات واقتــراح توصيــات الدراســة بنــاء عليهــا. تــزود الدراســة بأفــكار 
وحلول عملية في مجال حوكمة الشــركات، تبني معايير التقارير المالية 
الدوليــة، وإدارة اإليــرادات فــي المملكة العربية الســعودية والتي بدورها 
تخدم المستثمرين وصناع القرار وممارسي المهنة واألطراف االخرى ذات 
العالقــة. هنــاك عدد محدود من الدراســات الســابقة التــي تناولت بعض 
جوانــب حوكمة الشــركات، تبني معاييــر التقارير الماليــة الدولية، و إدارة 
اإليرادات في المملكة العربية الســعودية لكن هذه الدراســة تمثل أفكار 
هامــة وتســاهم فــي تغطيــة الفجوة في الدراســات الســابقة فــي مجال 
حوكمة الشــركات، تبني معايير التقاريــر المالية الدولية، و إدارة اإليرادات 

في المملكة العربية السعودية

Abstract 

This Study Investigates Corporate Governance (CG) 
Mechanisms, IFRS Adoption And Earning Management In The 
Context Saudi Arabia. The Study Is Intended To Cover Four 
Variables Of CG Which Are Board Of Directors’ Attributes (Size, 
Independence, Diligence And Expertise), Audit Committee 
Attributes (Size, Independence, Diligence And Expertise), 
Foreign Ownership And Audit Quality By Big-Four.  From 
The Other Hand, Both Compliance With IFRS And Financial 
Reporting Quality (FRQ) Will Be Considered As IFRS Adoption 
Variables. Further, The Link Between CG Practices, IFRS 
Adoption And Earning Management Will Be Considered. 
The Study Will Utilize A Sample If Listed Firm In The Saudi 
Stock Market. Different Statistical Tools Will Be Applied Such 
As Regression Analysis And GMM To Estimate The Results 
And Suggest Some Recommendations. The Current Study 
Opens Valuable Insights And Empirical Investigations On 
The Governance Mechanisms, IFRS Adoption And Earning 
Management In Saudi Arabia Which Are Very Beneficial For 
Regulators, Investors, Practitioners And Other Interested 
Parties. The Current Research Provides An Interesting 
Insight Into The Governance Mechanisms, IFRS Adoption 
And Earning Management In The Kingdom. Few Empirical 
Researches Have Examined This Issue In The Kingdom. Hence, 
This Research Attempts To Bridge An Existing Research Gap 
In The Strand Of Literature Of Governance Mechanisms, IFRS 
Adoption And Earning Management In Saudi Arabia..

دراسة المصاحف اإللكترونية في ضوء 
موضوعات علوم القرآن وقواعد التفسير 

دراسة وصفية نقدية
رقم الدعم

Study Of Electronic Copies Of Qur’an 
Through Topics Of Qur’an Sciences And 
Rules Of Tafsir: Critical And Descriptive 

Study.

2020/02/16796

إسم الباحث الرئيسي
محمد عطا الله العزب اسماعيل

Mohamed Ataalla Elazab Ismail

الملخص:

ر  المطالــع للمصاحــف اإللكترونيــة المنتشــرة هذه األيام يــرى أنها لم تحرَّ
بدقة على ِغرار المصاحف الورقية، فلم يشرف على إعدادها لجان علمية 
من المتخصصين في رسم المصحف وقراءاته، ولذا فهي لم تسلم من 
األخطاء التي ال تليق بكتاب اهلل -سبحانه وتعالى- من َسقٍط وتصحيٍف 
وتحريــٍف وغيرهــا. مــن أجــل هــذا وغيــره، كان لزاًمــا علينــا إعــداد دراســة 
شاملة لكل المصاحف اإللكترونية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، 
تتنــاول أهــم مميزاتهــا، وتقــف علــى تلكــم المآخــذ والهفــوات العلمية 
والتقنيــة التــي فيهــا؛ للخــروج بنتائــج وتوصيــات واضحة لمطــوري هذه 
المصاحف تمهيًدا لتنفيذها. حيث يجد الـــُمطاِلع للمصاحف اإللكترونية 
فــي بعــض األحيــان أخطــاًء إمالئية في رســم المصحف، أو تكــراًرا لبعض 
اآليات الكريمة أو الكلمات القرآنية، وغيرها من األخطاء الجسيمة في حق 
كالم رب العالمين. وكذلك يرى القارئ بعض األخطاء التقنية التي تحول 
مة في المصحــف؛ من بحٍث أو  بينــه وبين االســتفادة من الخدمــات المقدَّ

ل بين السور واألجزاء... تفسيٍر أو تنقُّ
فكان هذا البحث لُيبيِّن حقيقة هذه األخطاء، وعدد مرات تكرارها، ومدى 

خطورة األخطاء العلمية الموجودة في بعض هذه المصاحف.
أما التطبيق اإللكتروني فينقسم إلى قسمين:

تطبيــق الويــب )Web App(: هــو تطبيــق حاســوبي أو برنامــج يمكــن 
الوصــول إليــه واســتخدامه مــن خــالل متصفــح الويــب، أو عبــر شــبكة 
اإلنترنــت. ُتبرمج تطبيقات الويب بواســطة لغــات برمجة وصفية تدعمها 
أغلــب متصفحــات الويــب الحديثة، مثــل: إتش تي إم إل، جافا ســكريبت، 

جافا، أجاكس.
برنامــج  هــو   :)Mobile App( النقــال  التطبيــق  أو  المحمــول  التطبيــق 
ــم ليعمــل علــى الهواتــف الذكيــة، وأجهــزة الكمبيوتــر  كمبيوتــر مصمَّ
اللوحــي وغيرها مــن األجهزة النقالة. ويتم تحميل هــذه التطبيقات من 

. )Google Play( أو متجر جوجل بالي ،)App Store( متجر آب ستور
ــل في البحث المبدئّي إلى ما يزيد عن خمســين مصحًفا  وقــد تــمَّ التوصُّ
ــا؛ تتنــوع صــورة عرضها ما بيــن موقع على اإلنترنــت، أو برمجية  إلكترونّيً

إلكترونية، أو تطبيق على الهواتف الذكية.

Abstract 

Al-Mata’i ’Of The Electronic Qur’ans That Are Circulating These 
Days Sees That They Were Not Carefully Edited In The Same 
Way As The Qur’an, As It Was Not Supervised By Scientific 
Committees That Specialize In The Drawing Of The Qur’an 
And Its Readings, And Therefore They Were Not Spared The 
Errors That Are Not Worthy Of God’s Book - Glory Be To Him - 
From Fallen, Correction, Misrepresentation, And Others.
For The Sake Of This And Others, We Had To Prepare A 
Comprehensive Study Of All The Electronic Qur’ans Spread 
On The World Wide Web, Dealing With Their Most Important 
Advantages, And Stand On Those Scientific And Technical 
Flaws And Lapses In Them, To Produce Clear Results And 
Recommendations For The Developers Of These Qur’ans In 
Preparation For Their Implementation.
Where Readers Of The Electronic Qur’ans Sometimes Find 
Spelling Errors In The Drawing Of The Koran, Or A Repetition 
Of Some Generous Verses Or Quranic Words, And Other Grave 
Errors In The Truth Of The Word Of The Lord Of The Worlds.
The Reader Also Sees Some Technical Errors That Prevent 
Him from Taking Advantage Of The Services Provided In The 
Koran, From Research, Interpretation, Or Movement Between 
The Wall And The Parts ...
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 This Research Was To Show The Truth Of These Errors, The 
Number Of Their Repetition Times, And The Seriousness Of 
The Scientific Errors Found In Some Of These Qur’ans.
 The Search Limits Were As Follows:
As For The Electronic Application, It Is Divided Into Two Parts:
Web App: A Computer Application Or Program That Can 
Be Accessed And Used Through A Web Browser, Or Via The 
Internet. Web Applications Are Programmed With Descriptive 
Programming Languages Supported By Most Modern Web 
Browsers, Such As: HTML, Javascript, Java, AJAX.
Mobile App: A Computer Program Designed To Run On 
Smartphones, Tablets And Other Mobile Devices. These 
Applications Are Downloaded From The App Store, Or Google 
Play Store.
In The Initial Research, More Than Fifty Electronic Mushafs 
Were Reached. The Image Displayed Varies Between A Website, 
Electronic Software, Or An Application On Smartphones.
Second: The Topics Of Qur’an Sciences And The Rules Of 
Interpretation Related To The Qur’an:
Arranging Verses And Fences.

تطوير بيئة تعلم شخصية قائمة على 
محفزات األلعاب الرقمية في تنمية مهارات 

اإلنفوجرافيك التعليمي والتفكير البصري
رقم الدعم

Develop A Personalized Learning 
Environment Based On Digital Gaming 
Incentives In Developing Educational 
Info Graphic Skills And Visual Thinking

2020/02/16812

إسم الباحث الرئيسي
غادة شحاته ابراهيم معوض

Ghada Shihata Ebrahim Mawad

الملخص:

يشــهد العصــر الحالــي تقدمــً هائــاًل فــي مجــال تكنولوجيــا التعليــم 
والمعلومــات وتكنولوجيا االتصاالت، ففي أواخر القرن العشــرين، شــهد 
مجال التعليم طفرة عظيمة وفي األونة األخيرة بدأ التعليم يأخذ شــكاًل 
آخرًا في محتواه وأســلوب عرضه بصورة تتزامن طرديً مع الثورة التقنية 
والمعلوماتيــة الحاليــة. لذلك أصبحت التكنولوجيا ضــرورة من ضروريات 
العصر الحديث والحرك األساســي ألي تقدم إنســاني في مختلف مجاالت 
الحيــاة. األمــر الــذي فرض عدد مــن التحديات على النظــام التعليمي في 
مراحلــه المختلفــة ممــا تطلــب إحــداث العديــد مــن التغيــرات مــن خــالل 
اســتخدام المســتحدثات التكنولوجيــة واســتثمار إمكانياتها في خدمة 

العملية التعليمية.

Abstract 

The Current Era Is Witnessing Tremendous Progress In 
Education, Information And Communication Technology, In 
The Late 20th Century
Therefore, Technology Has Become One Of The Necessities 

Of The Modern Era And The Basic Movement For Any Human 
Progress In Various Areas Of Life. Which Imposed A Number Of 
Challenges On The Educational System In Its Various Stages, 
Which Required Making Many Changes Through The Use Of 
Technological Innovations And Investing Their Capabilities In 
Serving The Educational Process.

رقم الدعمعلم القراءات في كتب علوم القرآن

The Science Of Readings (Modes Of 
Qur'an Recitation) In Books Of Qur'an 

Sciences.
2020/02/16844

إسم الباحث الرئيسي
مسلم سعيد محمد الدوسري

Muslim Saeid Muhamad Aldawsari

الملخص:

لم يحظ كتاب من الكتب الســماوية، بمثل ما حظي به كتاب اهلل خدمًة 
وعنايًة.

    وقد تظافرت جهود األمة في خدمة القرآن الكريم - منذ فترة - تنزله 
قــراءة وإقــراء وتأليفً، وتنوعت الفنون في ذلك، ومن أبرزها فن القراءات، 
حيــث نشــط التأليف فيــه منذ زمن مبكــر جدًا؛ يعيده بعــض المحققين 
إلــى نهايــة القــرن األول. فالتأليــف في القــراءات إذن نال اســتقالليته منذ 
والدة سائر العلوم، فهو فن مستقل، له أعالمه ومدارسه واتجاهاته كما 

هو معلوم.
   وعلــم القراءات خالط فنونً شــتى كالتفســير، والفقــه، وعلوم العربية، 
وغيــر ذلــك. ومن العلــوم المتقدمة التــي واكبت علم القــراءات وزاحمته 
علــم التفســير؛ حيــث اعتنــى األوائــل بهذين الفنيــن لصلتهمــا الوثيقة 

بالقرآن الكريم.
   وقــد كانت تنشــأ عنــد العلماء المتقدمين مباحث مفــردة يحتاج إليها 
المفســر والمقــرئ  كالمكــي والمدنــي ، والناســخ والمنســوخ ، والوقــف 
واالبتداء ، وغيرها ؛ وكان يضمنها كثير منهم كتب القراءات والتفسير 
حتى عمد العلماء , فيما بعد , إلى جمع متفرقاتها بين دفتين ، وهو ما 
عرف بعلوم القرآن ، وهي المباحث التي يحتاج إليها المهتمون بدراســة 
كتــاب اهلل واليوجد لها ربــاط يحويها ثم ازدهر هذا العلم وتتابع العلماء 
على خدمته إلى العصر الحاضر ؛ ومن تلك المباحث التي ضّمنها مؤلفو 
علــوم القــرآن كتبهم علم القراءات على رغم اســتقالليته , كما تقدم , 
حيــث جعلوهــا في مصــاف العلوم األخــرى جنبً وهذا يــدل على أهميته 
؛ فأصبــح لفــن القــراءات صلة وثيقة بفــن علوم ؛ إذ هي مــن أكبر موارده 
ومنابعه ، وعلى رغم اســتقالليتها بالتصنيف والتأليف إال أنهم أوردوها 

في كتبهم وما ذلك إال ألهميتها .
   وقــد تتبعــت كثيرًا من كتب علوم القرآن عند المتقدمين والمتأخرين 
فوجــدت لمــادة القــراءات نصيبــً زاخرًا فيهــا ، ووجدتهم أشــبعوها بحثً 
وتحقيقــً ؛ كمــا أنهــم أصلــوا هــذا الفــن من حيــث التعريــف ، والنشــأة ، 
والمراحــل ، ومــا يتعلق به من مباحث أخرى ؛ كتواتــر القراءات ، واالقتصار 
علــى ســبع أو عشــر ، ومعنــى الشــذوذ ، ولهــم فيهــا آراء يأخــذون بهــا  
ويدللــون عليهــا ؛ كمــا أنهــم يــردون علــى الشــبهات المثــارة حولهــا ، 
وللمتأخرين زيادات على المتقدمين إلى غير ذلك ؛ فجمعت مادة علمية 
أرى أنهــا تصلــح موضــوع رســالة الماجســتير  وجعلتهــا بعنــوان : ) علــم 

القراءات في كتب علوم القرآن ( .
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Abstract 

No Book From The Heavenly Books Was Similar To That Of The 
Book Of God.
    The Nation’s Efforts To Serve The Holy Qur’an Came Togeth-
er - A Period Ago - To Be Read, Read And Written, And The 
Arts Diversified In That, The Most Prominent Of Which Is The 
Art Of Readings, Where Authorship Was Active In It From A 
Very Early Time; Some Investigators Bring It Back To The End 
Of The First Century. Authoring In The Readings, Then, Gained 
Independence From The Rest Of The Sciences, As It Is An Inde-
pendent Art, With Its Flags, Schools And Directions As Is Well 
Known.
   And The Science Of Readings Mixed With Various Arts Such 
As Interpretation, Jurisprudence, Arabic Sciences, And Oth-
ers. Among The Advanced Sciences That Accompanied The 
Science Of Readings And Crowded With The Science Of In-
terpretation, Where The First Took Care Of These Two Arts Be-
cause They Relate Closely To The Holy Quran.
   For The Advanced Scholars, A Single Topic Was Created For 
The Interpreter And The Reciter Needed, Such As The Meccan 
And The Civil, The Abrogator, The Abrogator, The Waqf And 
The Beginning, Etc., And Many Of Them Were Included In The 
Books Of Readings And Interpretation Until The Scholars - Lat-
er - To Collect Their Miscellaneous Between Two Notebooks, 
Which Is Known As The Science Of The Qur’an, Which Is The 
Detective Needed By Those Interested In Studying The Book 
Of God And Does Not Have A Bond To Hold It, Then This Sci-
ence Flourished And The Scholars Continued To Serve Him 
To The Present Age. Among Those Investigations That Were 
Included By The Authors Of The Sciences Of The Qur’an Were 
Written By The Science Of Readings Despite Its Independence 
- As It Was Presented - Where They Made It In The Ranks Of 
Other Sciences Side By Side And This Indicates Its Importance, 
And The Art Of Readings Has Become Closely Related To The 
Art Of Science, As It Is One Of The Largest Its Resources And 
Sources, And Despite Its Independence By Classification And 
Authorship, They Mentioned It In Their Books And That Is Only 
Because Of Its Importance.

تأثير استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
على انتاجية الموظفين في مؤسسات التعليم 
العالي: دراسة حالة في جامعة االمير سطام 

بن عبدالعزيز

رقم الدعم

The Impact Of Using Social Media 
Networks On Employees' Productivity 
In Higher Educational Institutions: The 

Case Of Prince Sattam Bin Abdulaziz 
University

2020/02/16900

إسم الباحث الرئيسي
خالد سالمين يسلم الجعيدي

Khaled Salmen Yaslam Aljaaidi

الملخص:

يهــدف هــذا البحث الــى التحقق من تأثير اســتخدام تطبيقــات التواصل 
االجتماعــي )مثــل الواتــس آب، والتوتيــر، والجوجل بلــس، والينك دين، - 
والفيس بوك، والماي ســبيس، واليوتيوب( على انتاجية الموظفين في 
موقــع العمل بجامعة االمير ســطام بن عبدالعزيــز للعام االكاديمي ٢0١9 
٢0٢0 م. تســتخدم هذه الدراســة االســتبانة في جمع البيانات من مجتمع 
الدراســة البالــغ عــدده ١78٥ موظــف )١06٥ ذكــور، و 7٢0 إنــاث( باســتخدام 
اسلوب العينة العشوائية. نتائج هذه الدراسة ستكون مفيدة لواضعي 
السياســات علــى مســتوى وزارة التعليــم ومســتوى الجامعــة وذلك من 
خالل التعرف على القضايا المرتبطة ببرامج التواصل االجتماعي وتأثيرها 

على انتاجية الموظفين بداخل المؤسسات التعليمية.

Abstract 

This Study Aims At Examining The Impact Of Using Social 
Media Technologies, Namely; Whatsapp, Twitter, Google +, 
Linkedin, Facebook, My Space, And You Tube On Employees’ 
Productivity Among Employees At Prince Sattam Bin Abdu-
laziz University For The Academic Year 2019-2020. This Study 
Uses A Survey-Based Methodology To Collect Data From A 
Population Of 1785 Male And Female Employees. The Out-
comes Of This Study Are Of Importance To Policymakers At 
The Levels Of The Ministry Of Education And The University 
On Understanding Issues Related To The Usage Of Social Me-
dia On Employees’ Productivity.
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االتجاهات الصريحة نحو دمج األطفال ذي 
اإلعاقة في المدارس العادية في المملكة 

العربية السعودية
رقم الدعم

Explicit Attitudes Toward Inclusion Of 
Disabled Students In Regular Schools In 

Saudi Arabia
2020/02/16909

إسم الباحث الرئيسي
مبارك سعد مبارك الدوسري

Mubarak Saad Mubarak Alwazrh

الملخص:

الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف المواقف الصريحة التي اتخذتها 
عينــة مــن البالغين الســعوديين تجاه دمج الطالب المعوقين. ســيكون 
مائتــي مشــارك من عائــالت وأصدقاء الطالب من برنامــج التعليم الخاص 
الجامعــي فــي جامعة األمير ســطام بن عبد العزيز. ســتوضح نتائج هذه 
الدراســة للمســؤولين والقادة في وزارة التعليم الحاجة إلى التعرف على 

تطور التدخالت لتشجيع ومساعدة إدماج البالغين ذوي اإلعاقة

Abstract 

The Aim Of This Study Is To Investigate The Explicit Attitudes 
Held By A Sample Of Saudi Adults Toward Inclusion Of 
Disabled Students. Two Hundred Participants Will Be From The 
Families And Friends Of Students From The Undergraduate 
Special Education Program At Prince Sattam Bin Abdulaziz 
University. The Results Of This Study Will Show Officials And 
Leaders In The Ministry Of Education The Need To Apprise The 
Development Of Interventions To Encourage And Assist The 
Inclusion Of Adults With Disabilities.

أداة الكترونية إلدارة إجراءات التعليم داخل 
رقم الدعمالفصل ومتابعة أداء المعلم

An Electronic Tool To Manage The 
Education Procedures In The Classroom 

And Follow The Performance Of The 
Teacher

2020/02/16951

إسم الباحث الرئيسي
سامي عبدالحميد محمد عيسى

Sami Abdelhamid Mohamed Issa

الملخص:

يــدور البحث حــول موضوع هام وهو متابعة أداء المعلم من خالل ضبط 
جميــع إجــراءات التعليــم باســتخدام أداة الكترونيــة مســاعدة للعمليــة 
التعليميــة، حيــث تعتمد عملية التعليم على العديد من اإلجراءات التي 

لو تم ضبطها قد يكون ذلك سببً في الحصول على مخرجات تعليمية 
جيــدة، ويعتمــد البحــث علــى التقنية الحديثة فــي تصميم وإنتــاج األداة 
االلكترونيــة التــي تديــر عمليــة التعليــم داخــل الفصل مــن بدايتها إلى 
نهايتهــا، ويتم من خالل األداة االلكترونية المقترحة ادخال كافة إجراءات 
الــدرس التعليمــي داخل الفصل، ويقــوم المعلم بتنفيــذ تلك اإلجراءات 

حسب إدخاله المسبق لها.
 وينتــج عــن األداة االلكترونيــة اصــدار التقارير الالزمة عــن أداء المعلم في 
كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة التدريــس والتــي تــم تحديدهــا مســبقً، 

وذلك إلعطاء الصورة التفصيلية عما يحدث داخل الفصل.
 ويبــرز هنــا أهميــة األداة فــي تحقيــق أهــداف التعليــم وتوزيعهــا داخــل 
الفصل بشــكل مناســب وإعطاء كل هدف المدة المحددة لتحقيقه، ثم 
التغذيــة الراجعة ومــا ينتج عنها من إيضاح لنقاط الضعف داخل الدرس 

والعمل على تقويتها وحلها.
وســيتم تطبيق أداة البحث التجريبية الرئيســية وهي األداة االلكترونية 
المقترحــة علــى المعلميــن بمحافظــة الخــرج، وذلــك فــي أكثر مــن مقرر 
دراســي للتأكــد مــن فاعليتهــا فــي تطويــر العمليــة التعليميــة وإثــراء 

الموقف التعليمي ومتابعة أداء المعلم داخل الفصل.

Abstract 

The Research Revolves Around An Important Topic Which 
Is To Follow The Performance Of The Teacher Through 
Controlling All Educational Procedures Using An Electronic 
Tool To Help The Educational Process, Where The Education 
Process Depends On Many Procedures That If Set May Be A 
Reason For Obtaining Good Educational Outcomes, And The 
Research Depends On Modern Technology In The Electronic 
Tool He Manages The Teaching Process In The Classroom 
From Its Beginning To The End, And Through The Proposed 
Electronic Tool All The Procedures Of The Educational Lesson 
Are Entered Into The Classroom, And The Teacher Implements 
These Procedures.
The Electronic Tool Results In Issuing The Necessary Reports 
On The Performance Of The Teacher At Each Stage Of The 
Teaching Process, Which Was Previously Determined, In 
Order To Give A Detailed Picture Of What Is Happening In The 
Classroom.
The Importance Of The Tool In Achieving Educational Goals 
And Distributing Them In The Classroom Appropriately And 
Giving Each Goal The Specified Period To Achieve It, Then 
Feedback And The Resulting Clarification Of Weaknesses 
Within The Lesson And Work To Strengthen And Solve Them, 
Highlights Here.
The Main Experimental Research Tool, The Proposed 
Electronic Tool, Will Be Applied To Teachers In Al-Kharj 
Governorate, In More Than One Course To Ensure Its 
Effectiveness In Developing The Educational Process, 
Enriching The Educational Situation And Following Up The 
Teacher’s Performance In The Classroom.
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األساليب اإلدارية الحديثة لُمكافحة الشائعات 
رقم الدعماإللكترونية

The Modern Administrative Methods To 
Combat Electronic Rumors

2020/02/16968

إسم الباحث الرئيسي
السيد فتوح محمد هنداوي

Elsayed Fettouh Mohamed Hendawy

الملخص:

أصبحت ُســبل مقاومة الشــائعات اإللكترونية  ذات الصلة بالعمل االداري 
والتصدي لها واقعا ُملحً وضرورة من ضرورات الحفاظ علي ضمان حسن 
ســير المرافق العامة ، فهل تكفي األســاليب اإلدارية التقليدية لمواجهة 
الشــائعات وأثارهــا أم نحتــاج ألســاليب أخــرى، فــال شــك أن االقتصــار علي 
مجرد جمع الشائعات ورصدها وتكذيبها لم يعد كافيً في ظل التقدم 
الهائل في تكنولوجيا االتصال ووســائله ، فرصد الشــائعات وتكذيبها ال 
يمنع من إعادة إثارتها أو إثارة غيرها ، فضاًل أنه ال ُيزيل األثار السلبية التي 
حدثــت خــالل الفتــرة ما بيــن إثارة الشــائعات وتكذيبهــا ، فلذلك البد من 
التركيز على الوسائل اإلدارية الحديثة لمنع وقوع الشائعات ومكافحتها 
، فيجــب علــي الجهــات اإلداريــة أن يكــون لديهــا القــدرة علــي التعامــل 
الســريع مــع كافة أنواع الشــائعات والتصدي لها لتتجنــب آثارها، وكل ما 
كان التعامل مع الشــائعة ســريعً كل ما كان التعامل أكثر فعالية ، فما 
هــي األســاليب اإلدارية الحديثة التي يمكــن أن تتخذها اإلدارة للوقاية من 
الشــائعات اإللكترونية ومنع وقوعها ، فالوقاية خيرًا من العالج ، وكذلك 
كيفيــة ُمجابهــة مــا ُوجــد منها ، وُســبل حمايــة المرافق العامة مــن اآلثار 
السلبية لتلك الشائعات ، هذا ما سنحاول التصدي له في هذا البحث .

Abstract 

These Reasns Motivate Us To Study This Vital Subject, 
Where The Ways Of Resisting Electronic Rumors Related 
To Administrative Work And Tackling Them Have Become 
Imperative Issues To Maintain The Proper Performing Of 
Public Facilities. The Monitoring and Refusing Electronic 
Rumors Do Not Prevent Them From Raised Again, And They 
Do Not Remove The Negative Effects That Occurred During 
The Period Of Appearing Them. Therefore, It Is Necessary 
To Focus On Modern Administrative Means To Monitor And 
Curb Rumors. The Administrative Authorities Should Have 
The Ability To Handle Quickly With All Types Of Rumors And 
Treat Them To Avoid Their Negative Effects Efficiently. Thus, 
This Study Seeks To Examine The Modern Administrative 
Methods That Management Can Handle To Limit And Restrict 
Electronic Rumors, As Well As How To Face What Was Found 
Of Them, And Protect Public Facilities From The Negative 
Effects Of These Rumors.
In This Study, We Will Review The Concept Of Rumors, 
Types, And Reasons For Its Emergence And Spread. The 
Negative Effects Of The Electronic Rumors On Public Utilities, 
Administrative Methods

شبهات المستشرقين في باب االجتهاد 
رقم الدعموالتقليد والرد عليها

Responding To Orientalists’ 
Misconceptions In The Domains Of 

Discretion And Imitation
2020/02/16973

إسم الباحث الرئيسي
فاطمة ابراهيم علي رضوان

Fatma Ibrahim Ali Radwan

الملخص:

هدفــت هــذه الدراســة إلــى بيــان مزاعم االستشــراق حــول بــاب االجتهاد 
والتقليــد، وتحليل تلــك المزاعم بموضوعية بعيدا عــن التعصب، وبيان 
زيف اقوال المستشرقين في مواطن وصحة اقوالهم في مواطن أخري. 
وقد تبين من خالل الدراسة اهمية االجتهاد في التشريع اإلسالمي، وأنه 
ال مجــال لتقــدم األمــة اإلســالمية إال به، وهــو عكس آراء االستشــراق التي 
تــري أن االجتهــاد ال يمكــن أن يتحقق لنضوب مصادر التشــريع اإلســالمي 
وبعدها عن الواقع، فضاًل عن االجماع الذي أعاق مسيرة االجتهاد، وهو ما 
أثبت البحث خالفه؛ كما يشير البحث إلى أهمية اعادة النظر في كثير من 
القضايــا التــي تحتاج إلى اجتهاد، واوصي البحث بضرورة تشــجيع علماء 
المســلمين علي االجتهاد وتوفير ســبله، ومناهضة الفكر االستشراقي 

بالبحث والنقد الموضوعي القائم على الحقائق والبعيد عن التعصب.

Abstract 

This study is aimed to clarify the claims of orientalism in 
the domain of discretion and imitation. It analyzes these 
allegations objectively without fanaticism. It demonstrates 
the falsehood of the orientalists’ sayings in one place and the 
validity of their sayings in other places. The importance of 
discretion in Islamic legislation has been presented through 
the study. Islamic nations can’t make advancement without 
it. It is opposite to the orientalism views, which believes that 
discretion cannot be achieved due to the depletion of the 
Islamic legislation sources and their distance from reality. 
Besides, the consensus has impeded the discretion process, 
which has been proven in this research. The research also 
highlights the importance of reconsidering many issues that 
need discretion. It recommends the necessity of encouraging 
Muslim scholars to pursue discretion. They need to provide 
its means and to oppose the orientalist thought through 
objective research and criticism based on facts that are far 
away from fanaticism.
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دور قطاع السياحة والسفر في تحقيق رؤية 
المملكة العربية السعودية 2030: دراسة 

تحليلية
رقم الدعم

Role Of Travel And Tourism Sector In 
The Attainment Of Vision 2030 In Saudi 

Arabia: An Analytical Study
2020/02/16978

إسم الباحث الرئيسي
انيس علي حبيب

Anis Ali Ali Habib

الملخص:

يعتبــر قطــاع الخدمــات قطاعــً بــارزًا في أي اقتصــاد ويلعب دورًا رئيســيا 
فــي التنميــة االقتصاديــة المســتدامة للــدول. يتمثل المكون الرئيســي 
للناتــج المحلي في المملكة العربية الســعودية مــن الصادرات النفطية، 
ولكن بســبب العوامل الخارجية أو الدولية، األســعار والطلب على النفط 
الســعودي ينخفــض بشــكل مســتمر ممــا يــؤدي إلــى آثــار ســلبية علــى 
صــادرات النفــط وعلــى االقتصــاد بشــكل عــام. حاليــً يســعى االقتصــاد 
الســعودي إلى التحول من االقتصاد النفطي إلى االقتصاد الغير نفطي 
بعــد النظــر وتفضيل قطاع الخدمات. منذ الســنوات الماضية، الســياحة 
والســفر في الســعودية تســاهم بشــكل إيجابي ومتزايد إلى االقتصاد 
الســعودي. تحظى الســياحة والســفر في الســعودية بمعدل أعلى من 
المعدل المتوســط العالمي، ولكن متوســط الترتيب يعتبر أقل نســبيً 
مــن نصــف دول العالــم التــي تعمــل فــي مجــال الســياحة والســفر. كما 
أن الــزوار الســعوديون يمثلــون أقــل من المتوســط العالمي في الســفر 
والســياحة. وعلــى ذلــك، فــإن هنالــك أمــل فــي تعزيــز مســتوى الســفر 
والســياحة من خالل تســهيل خدمات الســفر والســياحة ليتم تقديمها 
على مستوى عالمي عن طريقها باإلمكان خلق فرص للعمل والتوظيف 
واالســتفادة مــن الموارد، واالعتــراف بها كأمة إســالمية ذات قيم مزدهرة 

لرؤية ٢0٣0.

Abstract 

Service Sector Is The Prominent Sector In Any Economy And 
Plays A Vital Role In The Sustainable Economic Development 
For Nations. The Major Ingredient Of Saudi Gross Domestic 
Product (GDP) Is The Exports Of Petroleum; However, Due 
To Some External Or International Factors, The Prices And 
Demand Of Saudi Petroleum Is Decreasing Continuously 
And Resulting A Negative Impact On Petroleum Exports And 
Ultimately On Economy. Hence, Currently, Saudi Economy Is 
Intending To Switch From Oil Economy To Non-Oil Economy 
After Preferring Service Sector. Since Last Many Years, 
Saudi Travel And Tourism Was Participating Positively And 
Increasingly To The Saudi Economy. Saudi Travel And Tourism 
Is Above The Average Of World Travel And Tourism But In 
Average Ranking Position Is Lower Than Half Of The Countries 
Of The World Involved In Travel And Tourism Business, 
Relatively. Additionally, The Visitors’ Exports Of The Kingdom 
Of Saudi Arabia (KSA) Is Lower Than The Average Of World’s 
Travel And Tourism. So, There Is Hope To Enhance The Level 
Of Saudi Travel And Tourism By Facilitating World Class Travel 
And Tourism Services To Achieve The Goals Of Creation Of 
Jobs, Employment, Utilization Of Resources And Recognition 
As Islamic Nation With Prosperous Values Of Saudi Vision 2030

)معتقدات الجنوسة في األوساط األكاديمية: 
رقم الدعمدراسة استكشافية في السياق السعودي(

Gender Beliefs In Academic Settings: An 
Exploratory Study In Saudi Context

2020/02/17015

إسم الباحث الرئيسي
عصمت جبين عريف محمود   

Ismat Jabenn .

الملخص:

حســب مــا جــاء فــي رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية )٢0٣0( )ص٣7(؛« 
ان النســاء الســعوديات ال زلــن يشــكلن زخــرا عظميــا للبــالد. أكثــر مــن 
خمســين بالمائة من خريجي الجامعات السعودية بنات؛ لذلك سنستمر 
فــي تنمية مواهبهن واالســتثمار فــي مقدراتهن االنتاجيــة ليتمكن من 
تامين مســتقبلهن والمســاهمة فــي تنمية المجتمــع واالقتصاد«. عالوة 
علــى الرؤية )٢0٣0(؛ حــث برنامج التحول الوطني على تمكين المرأة التي 
تعتبر أحد مفاتيح هذا التحول. وعلى ضوء هذه الرؤية مهم جدا تحديد 
المعتقــدات والمفاهيــم التــي يحملهــا الشــباب من الجنســين؛ ويمكن 
ان نركــز فــي المقــام االول علــي اللغــة التــي يســتعملها هؤالء الشــباب 
مــن الجنســين لوصــف حاجاتهــم وحاجــة االخرين. هــذه الدراســة تهدف 
الــى دراســة: كيــف يــدرك الطــالب من الجنســين فــي الوســط األكاديمي 
الجامعــي حاجتهــم وحاجــة االخريــن. وذلــك باختيــار طــالب مــن جامعات 
ســعودية معينــة اي محــددة. وإلجراء هذا البحث قام الباحث باســتعمال 
اربعة وسائل لجمع البيانات ومناقشة النتائج وفقا لمعايير الجودة. هذه 
الدراســة تســعي الكتشــاف: اي نوع من معتقدات الجنــدرة التي يحملها 
طالب الجامعات من الجنســين في هــذه اآلونة االخيرة. وتهدف الي عمل 
مقترحــات وحلــول قيمــة لالرتقــاء بمفاهيــم الطــالب )ذكــورا واناثــا( الــي 
االحسن. ستسهم هذه الورقة بصورة ايجابية في  تحقيق خطاب يخدم 
الطرفيــن في الوســط االكاديمي لطالب الجامعات الســعودية إلدراكهم 
الكامــل لطاقاتهم البشــرية بغض النظر عن الجنــس ذكرا كان او انثي 
وذلــك تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة العربية الســعودية)٢0٣0( فــي تمكين 

المرأة وانصافها في كافة حقوقها

Abstract 

Saudi Women Are Yet Another Great Asset. With Over 50 % Of 
Our University Graduates Being Female, We Will Continue To 
Develop Their Talents, Invest In Their Productive Capabilities 
And Enable Them To Strengthen Their Future And Contribute 
To The Development Of Our Society And Economy” (Saudi 
Vision 2030, Pg. 37). Moreover, The National Transformation 
Program (NTP) Has Enlisted Women Empowerment As One 
Of The Key Themes. In The Light Of The Present Vision, What 
Kind Of Gender Beliefs, The Youth Of Kingdom Holds, Is 
Important To Identify. This Can Be Primarily Focused Through 
The Language The Members Of Each Gender Group Use To 
Describe Their Own Or Other Gender Groups. The Present 
Study Aims To Study How Students (Both Male And Female) 
In Academic Settings Of Selected Saudi Universities Perceive 
Their Own Gender Group As Well As The Other. For The 
Purpose, Four Tools Will Be Used To Collect Data And The 
Findings Will Be Critically Discussed In Accordance With The 
Qualitative Paradigm. The Study Seeks To Explore What Kind 
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Of Gender Beliefs The Students Hold Currently And Aims To 
Provide Valuable Suggestions For Improvement. The Study 
Would Contribute Positively To Achieve Gender-Neutral 
Discourse In Academic Settings Where Students Could 
Fully Realize Their Potential As Human Beings, Rather Than 
Gender-Beings, Which Will Be In Line With Saudi Vision 2030 
With Respect To Women Equality And Empowerment

استراتيجية مقترحة لتطوير مركز ريادة األعمال 
رقم الدعم)رواد( بجامعة سطام بن عبدالعزيز

A Proposed Strategy To Develop The 
Entrepreneur Center (Rowad) At Sattam 

Bin Abdulaziz University
2020/02/17029

إسم الباحث الرئيسي
حصة ناصر زيد اليحيى

Hasseh Nasser Zaid Alyahya
الملخص:

ســتهدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف على واقع مركــز ريــادة األعمال في 
جامعة األمير سطام بن عبد العزيز وكذلك التعرف المعوقات التي تواجه 
مركــز ريــادة األعمــال )رواد( والتعــرف علــى متطلبــات تطويــر مركــز ريادة 
األعمــال )رواد( بجامعــة األميــر ســطام بن عبــد العزيز، بناء االســتراتيجية 
المقترحة لتطوير مركز ريادة األعمال بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز 
)رواد(، وستستخدم الدراسة المنهج الوصفي المسحي وكما سيتكون 
مجتمع الدراســة من جميع أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير ســطام 
بــن عبدالعزيــز وأمــا أداة الدراســة ســتكون االســتبانة وســيتم التحليــل 
االحصائي للوصول إلى نتائج هذه الدراسة باستخدام البرنامج االحصائي 

Spss واالستفادة منها في بناء االستراتيجية المقترحة

Abstract 

This Study Will Aim To Identify The Reality Of The Center For 
Entrepreneurship At Prince Sattam Bin Abdulaziz University, 
As Well As Identify The Obstacles Facing The Entrepreneurship 
Center (Pioneers) And Identify The Requirements For 
Developing The Entrepreneurship Center (Pioneers) At Prince 
Sattam Bin Abdulaziz University, Building The Proposed 
Strategy To Develop The Center Entrepreneurship At Prince 
Sattam Bin Abdulaziz University (Pioneers), And The Study 
Will Use The Descriptive Survey Method And The Study 
Community Will Consist Of All Members Of The Faculty At 
Prince Sattam Bin Abdulaziz University. As For The Study 
Tool, The Questionnaire Will Be And The Statistical Analysis 
Will Be Used To Reach The Results Of This Study Using M 
Statistical Program Spss And Utilized In The Construction Of 
The Proposed Strategy 

النموذج السببي للعالقات المتبادلة بين 
التنمر األكاديمي والتفكير االنتحاري والمناعة 

النفسية لدى طالبات الجامعة
رقم الدعم

The Causal Model Of The 
Interrelationships Between Academic 

Bullying, Suicidal Thinking And 
Psychological Immunity Among 

University Students

2020/02/17035

إسم الباحث الرئيسي
اماني عبدالتواب صالح حسن

Amany Abdeltawwab Saleh Hassan

الملخص:

يهــدف البحــث الحالــي الــى التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بيــن النمــر 
األكاديمــي والتفكيــر االنتحاري والمناعة النفســية لدى طالبــات الجامعة 
فــي ضــوء عــدد مــن المتغيــرات الديموغرافية ، وســيتم تطبيــق البحث 
علــى عينــة مــن طالبــات جامعة األمير ســطام بــن عبد العزيز فــي العام 
الدراســي ١٤٤١-١٤٤٢هـ، وســتقوم الباحثــة باعداد أدوات البحث )اســتبانة 
التنمر األكاديمي ، مقياس التفكير االنتحاري، مقياس المناعة النفســية( 
المالئمــة  االحصائيــة  األســاليب  بعــض  اســتخدام  وســيتم   ، وتقنينهــا 
لطبيعــة البحــث )معامــل ارتبــاط بيرســون، T-Test( للوصــول الــى نتائج 

البحث ومن ثم تفسيرها والخروج بأهم التوصيات واالقتراحات

Abstract 

The Current Research Aims To Identify The Nature Of The 
Relationship Between The Academic Tiger, Suicide Thinking 
And Psychological Immunity Among University Students 
In The Light Of A Number Of Demographic Variables, And 
The Research Will Be Applied To A Sample Of Students Of 
Prince Sattam Bin Abdulaziz University In The Academic Year 
1441-1442 AH, And The Researcher Will Prepare Research 
Tools (Academic Bullying Questionnaire, Suicidal Thinking 
Scale, Psychological Immunity Scale) And Codification, And 
Some Statistical Methods Appropriate To The Nature Of The 
Research (Pearson Correlation Coefficient, T-Test) Will Be Used 
To Reach The Results Of The Research And Then Interpret It 
And Come Up With The Most Important Recommendations 
And Suggestions.

مكونات ما وراء الذاكرة والمرونة المعرفية 
كمتنبئات بقلق االختبار لدى جامعة األمير 

سطام بن عبد العزيز
رقم الدعم

Meta Memory Components And 
Cognitive Flexibility As Predictors Of 
Exam Anxiety At Prince Sattam Bin 

Abdulaziz University.

2020/02/17041
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إسم الباحث الرئيسي
اسماء مصطفى علي الشخيبي

Asmaa Mostafa Aly Elshekhiby

الملخص:

تهدف الدراسة الى التعرف على مكونــات مــا وراء الذاكــرة )تقديــر مــدى 
الرضــا عــن الذاكــرة -تقدير مدى وظيفــة الذاكرة - تقدير مدى اســتخدام 
اســتراتيجيات الذاكــرة (والمرونــة المعرفيــة واثــر كل منهمــا علــى قلــق 
االختبار لدى طالبات جامعة األمير سطام وفق متغيري مستوى التحصيل 
االكاديمي )منخفض -متوســط - مرتفع ( والتخصص )علمية، وإنســانية( 
العينة  تمثل  بحيث  المقصــودة  بالطريقة  الدراسة  عينة  اختيار  سيتم 
١/٣ عدد طلبة الجامعة المسجلين للعام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢هـــ ،سيتم 
الســعودية ومقياس  للبيئــة  المقنــن  الذاكــرة  وراء  مــا  تطبيق مقياس 
المرونة المعرفية المقنن للبيئة السعودية ،كما سيتم استخدام مقياس 
قلــق االختبــار الذي سيتم بناءه ألغراض الدراسة ،سيم استخدام المنهج 
الوصفي التحليلي ومن ثم تحليل نتائج العينة باستخدام معادالت كودر 
ANOVA و ،واستخدام تحليل   ٢١ ريتشاردسون  ٢0 وكودر  ريتشاردسون 

MANOVA للتوصل الى طبيعة العالقة بين المتغيرات في الدراسة

Abstract 

The Study Aims To Identify The Meta Memory Components 
(Satisfaction With Memory - Memory Function - Using 
Memory Strategies) And Cognitive Flexibility And The Effect 
Of Each On Test Anxiety Among Sattam University Students 
According To The Variables Of The Academic Achievement 
Level (Low - Medium - High) Specialization (Scientific And 
Human). The Study Sample Will Be Chosen In The Intended 
Way, So That The Sample 1/3 Represents The Number Of 
Registered University Students For The Academic Year 1441-
1441, Then The Meta Memory Questionnaire For The Saudi 
Environment, And The Cognitive Flexibility Questionnaire Will 
Be Built For The Purposes Of The Study, And  Exam Anxiety 
Scale, Descriptive And Analytical Approach And Then Analyze 
The Sample Results Using Equations Cooder Richardson 20 
Cooder Richardson 21, And The Use Of Analysis ANOVA And 
MANOVA To Reach The Nature Of The Relationship Between 
The Variables In The Study

الرؤية السعودية 2030 في وسائل االعالم 
رقم الدعمالغربية: تحقيق علي اساس كوربوس.

Representation Of Saudi Vision 2030 In 
Western Media News: A Corpus Based 

Investigation
2020/02/17077

إسم الباحث الرئيسي
انسه حميد نعمان ظهور

Ainsih Hamid Neman Zuhur

الملخص:

الرؤية هي وثيقة تأسيسية مهمة تقود المملكة العربية السعودية الي 
النجاح. في هذا الصدد، رؤية السعودية ٢0٣0 هي خارطة طريق وضعتها 
االقتصاديــة  اهدافهــا  اغلبيــة  لتحقيــق  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
واالجتماعيــة والسياســية. منــذ عام٢0١6 تــم وضع العديد من السياســات 
واالجــراءات الحكوميــة قيــد التنفيــذ وفقــا لهــذة الرؤية. بمــا انها صممت 
لبلــد عربــي متقــدم فــان وســائل االعــالم الدولية قــد اولته اهميــة كبري. 
يهــدف هذا البحث الي تســليط الضــوء علي االهتمام الــذي يوليه االعالم 
الغربــي وخاصــة البريطانــي واالمريكــي للعديــد مــن االحــداث واالجــراءات 
والسياسات المتخذة تماشيا مع الرؤية السعودية. تبحث هذه الورقة في 
مواضيــع تســتند الي تحديد الكلمات الرئيســية في الصحــف البريطانية 
واالمريكيــة. تعتبر هذه الدراســة مهمة للمملكة العربية الســعودية في 
تحديد كيفية تجاوب العالم الخارجي لهذه الرؤية. عالوة على ذلك، يعتبر 
االعالم الغربي قوة مؤثرة، لذلك من الضروري للمملكة ان تراقب صورتها 
فــي العالــم الخارجــي. ولتحقيق هذا الهدف ستســاعد هذه الدراســة في 

تحديد نوع الصورة التي تم رسمها لالمة العربية المتقدمة

Abstract 

Vision Is An Important Foundational Document Which Leads 
A Nation To Success. In This Regard, Saudi Vision 2030 Is A 
Roadmap Kingdom Of Saudi Arabia Has Set To Achieve Its 
Majority Of Economic, Social And Political Goals. In Action 
Since 2016, Many Of The Government Policies And Actions 
Have Been Framed In Accordance With This Vision. As It Is A 
Design For A Modern Arab Country Thus International Media 
Has Given It The Due Importance. The Present Research Aims 
To Highlight How Western Media Particularly The British 
And American Media Has Reported Several Events, Actions 
And Policies Taken In Line With Saudi Vision. The Research 
Will Generate Themes Based On Identification Of Keywords 
From British And American Newspapers Corpuses. The Study 
Is Significant For The Kingdom To Identify How The World Is 
Responding To Their Vision. Moreover In A World Of Media As 
Powerful Controlling Agency, It Is Imperative For Kingdom To 
Keep An Eye On Its Image In International World. To Achieve 
The Said Purpose, The Present Study Will Help To Identify What 
Kind Of Image Has Been Constructed For The Up-To-The-
Minute Developed Arab Nation

فعالية برنامج تدريبي قائم على تقنية 
االنفوجرافيك في تنمية مهارات التوعية 

بمخاطر المخدرات و المؤثرات العقلية لدي 
الطالب المعلمين بجامعة األمير سطام بن 

عبدالعزيز

رقم الدعم

The Effectiveness Of A Training Program 
Based On Inphographic Technology In 
Developing The Awareness Of Drugs 

Dangerous And The Mental Effect 
Among Teachers Students At Sattam Bin 

Abdulaziz University

2020/02/17086
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إسم الباحث الرئيسي
منال عبدالله زاهد عبدالله

Manal Abdalla Zahed Abdalla

الملخص:

تتحمــل المؤسســات التعليميــة الجــزء األكبر من المســئولية فــي حماية 
المجتمع من الظواهر التي تهدد أمنه و استقراره و ظاهرة المخدرات تعد 
مــن اخطــر هــذه الظواهر وعلــى التعليم إعــادة النظر فــي معالجته لها، 
لتعــدد و تطــور أشــكالها و مؤثراتهــا مما انعكس على تعقد و تشــعب 
المشــكالت المرتبطــة بها ، وتمثل برامج إعــداد المعلم حائط الصد األول 
لهذه الظاهرة ، حيث انها تتحمل مسئولية اعداد المعلمين و المعلمات 
الذيــن يقومون بدورهم في توعية الطالب و الطالبات في جميع المراحل 
الدراســية ، ولــذا وجــب علــى برامــج اعــداد المعلــم بكليات التربية ســواء 
بمرحلــة البكالوريوس او بالدراســات العليا ان تتضمــن تدريبا  كافيا على 
مهــارات التوعية بمخاطر المخدرات و المؤثرات العقلية وبمراجعة مقررات 
كليات التربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز للتخصصات المختلفة 
وجــد انهــا تخلــوا مــن المحتــوى العلمــي الــذي يجــب ان يتوافــر للمعلــم 
المســئول عــن توعيــة و تربيــة طالبــه  وفــي البحــث الحالي يتــم تصميم 
برنامــج تدريبــي بتقنية االنفوجرافيــك يهدف الي تنمية مهــارات التوعية  
بمخاطــر المخــدرات والمؤثرات العقلية و تطبيقه على طالبات المســتوى 
الثامــن بقســم االقتصــاد المنزلي  بكليــة التربية ثم قيــاس فعاليته في 
تحسين مهارات الطالبات التوعوية بخطورة المخدرات و المؤثرات العقلية 
، وجاء اختيار تخصص االقتصاد المنزلي حيث انه التخصص المسئول عن 

تدريس المهارات الحياتية و التربية االسرية في مدارس التعليم العام

Abstract 

A Large Part of the Responsibility of Protecting The Society 
From Phenomenons That Violate Its Stability And Security Is 
Held By Educational Institutions. One of The Most Dangerous 
Phenomenons Is Illegal Drugs. Due to The Fact That Illegal 
Drugs Started To Take New Shapes And Forms Also Started 
To Have New Effects, Educational Institutions Have To 
Rethink Their Way Of Encountering This Phenomenon. Since 
Teachers Are Responsible for Mentoring Students In Different 
Education Levels, A Teacher Preparing Program Is The First 
Defense Line That We Can Enforce. Depending On These Facts 
We Conclude That Teachers Preparing Programs Whether 
They Are At The Bachelor’s Or Master’s Level Must Include 
Training That Equips Teachers With The Required Skills And 
Knowledge That They Need To Protect Their Students From 
Illegal Drugs. In Addition, Making Students Aware Of Illegal 
Drugs Danger And Effects. Reviewing The Different Courses At 
Prince Sattam Bin Abdulaziz University, Revealed That None Of 
Them Provides The Required Level Of Knowledge To Support 
Teachers Students. In This Research, A Training Program Based 
On Infographic Technology Is Developed To Provide Teachers 
Students With The Required Skills And Knowledge They 
Need To Make Their Students Aware Of The Danger Of Illegal 
Drugs. This Program Would Be Provided To The 8th-Semester 
Students At The Home Economics Department At Education 
Collage. Then Measuring Its Effectiveness In Improving 
Students’ Awareness Skills

دراسة تجريبية عن التوازن بين الحياة العملية 
رقم الدعموالرضا بين األكاديميين الجامعيين.

An Empirical Investigation Of Work Life 
Balance And Satisfaction Among The 

University Academicians
2020/02/17099

إسم الباحث الرئيسي
عزام مالك

Azam Malik

الملخص:

التــوازن بيــن العمل والحياة هو موضوع فعاليــة المنظمة. يتعلق التوازن 
بيــن العمل والحياة من أجل تحقيق أهداف المنظمة بفعالية؛ الفرد يجب 
أن تــوازن فــي حياتــه الشــخصية والمهنيــة. دور المعلميــن الجامعييــن 
مهــم للغايــة في بناء األمة ألنها أعمدة التعليم العالي في البالد. الهدف 
مــن الدراســة هو معرفــة العالقة بين التــوازن بين الحيــاة العملية والرضا 
بين المعلمين في الجامعة. ســيكون الســكان المســتهدفون للدراســة 
المقترحــة هــم مختلــف األكاديميين في الجامعات. ســيتم جمــع البيانات 
األوليــة باســتخدام تقنيــات أخذ العينات المناســبة وأدوات جمــع البيانات. 
لهذا الغرض، سيتم استخدام االستبيانات المناسبة، وجداول المقابالت، 
وقوائم المراجعة، وما إلى ذلك، حسب الحالة. في حالة عدم توفر استبيان 
قياســي، سيتم تطوير االســتبيان المناسب. سيتم جمع حوالي ٢00 إجابة 
من معلمي الجامعات المختلفة التي تشمل مختلف التركيبة السكانية. 
لجمع البيانات ســيتم اســتخدام المنهجيات العلمية المناســبة. ستكون 
نتائج الدراســة مفيدة لغرض صياغة السياسات والتخطيط االستراتيجي 

الجامعي في المملكة العربية السعودية

Abstract 

Work life Balance is a subject matter of efficacy of the 
organization. Work life balance pertains in order to accomplish 
the organization’s goals effectively; an individual should 
balance both in his personal and professional life. The role of 
university educators is very important in the nation building 
as they are pillars of the higher education of the country. The 
objective of the study is to find out the relationship between 
work life balance and satisfaction among the educators of 
university. The target population for the proposed study will 
be the different academicians of the Universities. The primary 
data will be collected using appropriate sampling techniques 
and data collection tools. For this, appropriate Questionnaires, 
interview schedules, check lists, etc., as the case may be, will 
be used. If there is no standard questionnaire is available, 
then appropriate questionnaire will be developed. Around 
200 responses will be collected from the teachers of the 
different universities cutting across different demographics. 
For data collection appropriate scientific methodologies 
will be employed. The findings of the study will be useful for 
the purpose of policy formulation and university strategic 
planning in Saudi Arabia
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استراتيجية الشركة و التحفظ المحاسبي و 
رقم الدعمقرارات االستثمار

Corporate Strategy, Accounting 
Conservatism And Investment Decisions

2020/02/17101

إسم الباحث الرئيسي
نصر طه حسن عرفه

Nasr Taha Hassan Arafa

الملخص:

تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى تقديــم أدلــه عمليــه تســاهم فــي الجــدل 
المستمر حول التحفظ المحاسبي وما إذا كان خاصية مرغوبة في التقرير 
المالــي، وذلــك من خالل تحليل ما إذا كانت ظروف عدم التأكد )الغموض( 
التــي تواجــه الشــركة تمثل دافع إلتبــاع التحفظ ومــا إذا كان ذلك التحفظ 
يؤثــر فــي قرارات االســتثمار للشــركة. وبالتالي فالدراســة تتنــاول التحفظ 
فــي ســياق المحــددات والنتائج، وتقدم أدلــه متزامنة حــول وجهتي نظر 
لتفســير التحفــظ وهمــا الظــروف البيئيــة للشــركة والتفســير التعاقدي 
بما يزيد من فهم تلك السياســة المحاســبية. و في هذا الســياق تتناول 
الدراســة اختبــار تأثيــر اســتراتيجية الشــركة على مــدى التحفــظ بالقوائم 

المالية و اختبار تأثير التحفظ على قرارات الشركة المتعلقة باالستثمار

Abstract 

This Study Aims to Provide Practical Evidence That Contributes 
to The Ongoing Debate About the Accounting Conservatism, 
By Analyzing Whether the Conditions of Uncertainty 
(Ambiguity) Facing The Company Represent a Motive to Adopt 
Conservatism Policy, And Whether the Conservatism Affects 
the Investment Decisions. This Study Deals with Conservatism 
In The Context Of Determinants And Consequences, And 
Presents Concurrent Evidence On Two Points Of View To Explain 
Accounting Conservatism, The Environmental Conditions 
And The Contractual Interpretation, Which Increases The 
Understanding Of That Accounting Policy. In This Context, This 
Study Examine The Effect Of The Company’s Strategy On The 
Accounting Conservatism And The Effect Of The Conservatism 
On The Company’s Investment Decisions

العالقة بين نمط االدخار واالستثمار والتوجه 
نحو التمويل بين النساء العامالت في جامعات 

المملكة العربية السعودية
رقم الدعم

Relationship Between Saving And 
Investment Pattern And Orientation 

Towards Finance Among Working 
Women In The Universities Of Saudi 

Arabia

2020/02/17101

إسم الباحث الرئيسي
ورده عبدالرحمن عبدالله بن دبل

Wardah Abdulrahman Abdullah Bindabel

الملخص:

إن ســلوك االســتثمار للعامليــن الذيــن يتقاضــون رواتب فــي البلد يحدث 
تغييــرًا جذريــً من حيث مســتوى المعيشــة لالفراد. وهذا بــدوره يعكس 
الظروف االقتصادية ألي دولة. كما تمر المملكة العربية السعودية بتنفيذ 
خطــة اســتراتيجية طموحــة جديدة لتطويــر وضعها االقتصــادي، ويتمتع 
المواطنــون ذوو الرواتــب في البالد بالكفاءة الكافية للمســاهمة بأفضل 
مــا لديهــم فــي المجتمــع مــن خــالل توزيــع دخلهــم علــى االســتثمار فــي 

المنتجات والخدمات ذات الطلب المرتفع.
هناك العديد حاالت عدم المساواة بين الجنسين، واإلقصاء االجتماعي او 
التهميش، والفقر، وما إلى ذلك التي تنشــر معظم االقتصادات. ولفهم 
ســلوك االدخار واالســتثمار للمواطن الذي يتقاضى راتبا هو مجال دراســة 
مهــم للغايــة. تعتبر الدول النامية والمتقدمــة هذا األمر ذا أهمية قصوى 
وتقــوم بدراســات بحثيــة مختلفة لفهمها. تهــدف هذه الدراســة لتقييم 
التوجــه نحــو االدخــار واالســتثمار للموظفــات الســعوديات فــي الجامعات، 
ودراسة مدى ميل المرأة السعودية العاملة نحو االدخار واالستثمار. ويركز 
هــذا المشــروع علــى معرفــة العالقــة بيــن مفهــوم OTROFIN وســلوك 
االســتثمار. ســيقدم هذا المشروع دلياًل مفيدًا على أهمية المبادئ لفهم 
اتجــاه المرأة الســعودية العاملة. تشــرح هذه الدراســة أيًضــا موقف المرأة 
السعودية ذات الرواتب من سلوك االستثمار والتصرف في الدخل  الفردي 
المدعوم بخيارات شــخصية , كما ســوف يعكس الموقــف اإليجابي للمرأة 
الســعودية بالتأكيد في التطور المســتقبلي لالقتصاد وستكون لنتائج 

الدراسة آثار عملية أيًضا.

Abstract 

Saudi Arabia Is Undergoing The Implementation Of Novel 
Ambitious Strategic Plan For The Development Of Its Economic 
Condition. The Salaried Citizens Of The Nation Are Proficient 
Enough To Contribute Their Best To The Society By Infusing 
Their Income Distribution Due To The Demand Of Products 
And Services.  Employment Is The Most Potential Elucidation To 
Many Complications Like Gender Inequality, Social Exclusion, 
Poverty, Etc. That Spate Most Economies.  To Understand 
The Saving And Investment Behavior Of Salaried Citizen Is A 
Highly Demanding Field Of Study. Developing And Developed 
Nations Consider This As A Prime Importance And They Are 
Undertaking Different Research Studies To Understand Were 
Exactly The Income Of The Citizens Are Being Pooled. The 
Proposed Research Study Indents To Assess The Saving And 
Investment Orientation Of Saudi Employed Women In The 
Universities. The Main Purpose Of The Study Is To Examine 
How Far The Working Saudi Women Are Inclined Towards 
The Saving And Investment. This Project Is Focusing To Find 
Out The Relationship Between The Concept OTROFIN And 
Investment Behavior. This Project Will Provide Useful Evidence 
Concerning The Prominence Of Principles To Comprehend The 
Orientation Of Working Saudi Women. This Study Will Also 
Explain Attitude Of Saudi Salaried Women Towards Investment 
Behavior And Individual Behavior Disposition Supported By 
Personal Choices. The Positive Attitude Of Saudi Female Will 
Definitely Reflect In The Future Development Of The Economy 
And The Findings Of The Study Will Have Practical Implications 
Too
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ملخصات المشاريع البحثية المدعومة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 2020

دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في 
تحقيق األهداف االقتصادية لرؤية المملكة 
2030 )دراسة تطبيقية علي محافظتي الخرج 

وحوطة بني تميم(

رقم الدعم

The Role Of Medium And Small Projects 
In Accomplishing Economic Goals Of The 
Vision Of Saudi Arabia 2030 (An Empirical 

Research In Alkhrj & Hotat Bani Tamim 
Provinces)

2020/02/17111

إسم الباحث الرئيسي
محمد علي محمد احمد علي

Mohamed Ali Mohamed Ahmed Ali

الملخص:

يهــدف البحــث الي التعرف علــى الدور الذي يمكن أن تلعبه المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة فــي تحقيــق االهــداف االقتصادية لرؤيــة المملكة 
الصــادرات  نســبة  رفــع  االهــداف  هــذه  ومــن   ,  ٢0٣0 الســعودية  العربيــة 
غيــر النفطيــة مــن ١6٪ إلــى ٥0٪ علــى األقــل مــن إجمالــي الناتــج المحلــي 
غيــر النفطــي زيــادة االيــرادات الحكوميــة غيــر النفطيــة مــن ١6٣ مليــار 
الــى ١ تريليــون ريــال ســنويا وهــو مــا يمكن أن تســاهم فيه المشــروعات 
المتوســطة والصغيرة وبجزء مقدر.  وايضا زيادة مســاهمة المشــروعات 
المتوسطة والصغيرة في إجمالي الناتج المحلي من ٢0٪ إلى ٣٥٪ والذي 
يمثل الدور االساســي للمشروعات المتوســطة والصغيرة كهدف رئيس 
مــن اهــداف رؤيــة المملكــة.  وايضــا مــن أهــداف رؤيــة المملكــة تخفيــض 
معــدل البطالــة من ١١.6٪ إلى 7٪ وهو الذي كذلك تلعب فيه المشــروعات 
المتوســطة والصغيرة دورا بارزا. يتبــع البحث المنهج الوصفي في االطار 
النظــري، كما ســيتم اســتخدام المنهــج التحليلــي في تحليل وتفســير 
نتائج االســتبانات والنموذج القياسي . تتمثل أداة الدراسة في االستبيان 
الذي ســيوزع على عينة من مجتمع البحث المكون من محافظتي الخرج 

وحوطة بني تميم

Abstract 

The Research Aims To Identify The Role That Medium And 
Small Projects Can Play In Achieving The Economic Goals 
Of The Vision Of Saudi Arabia 2030, These Goals Raise The 
Proportion Of Non-Oil Exports From 16% To 50% Of GDP At 
Least Non-Oil Increase Non-Oil Revenues Of The Government 
From 163 Billion To 1 Trillion Riyals Every Year, Which Can Add 
To Medium And Small-Sized Part Of The Assumed. As Well As 
Increase The Contribution Of Medium And Small Projects In 
The GDP From 20% To 35%, Which Represents The Key Role 
Of Medium And Small Projects As A Main Goal Of The Vision 
Of The Kingdom? Another Goal Of The Kingdom’s Vision Is To 
Reduce The Unemployment Rate From 11.6% To 7%, In Which 
Medium And Small Projects Also Play A Prominent Role.The 
Research Follows The Descriptive Approach In The Theoretical 
Framework. The Analytical Method Will Be Used To Analyze 
And Explain The Results Of The Questionnaires And The 
Standard Model. The Research Tool Is A Questionnaire That 
Will Be Distributed To A Sample Of The Research Community 
Composed Of The Medium And Small Projects In Alkhrj And 
Hotat Bani Tamim Provinces

تقييم جودة نظم المعلومات )موارد( 
المستخدمة في جامعة االمير سطام بن 

عبدالعزيز من وجهة نظر )اعضاء هيئة تدريس( 
باستخدام نموذج ديلون وماكلن المحدث

رقم الدعم

Evaluating The Quality Of Information 
Systems (Self Services) At Prince Sattam 

Bin Abdulaziz University (Faculty 
Members) Using Dillon And Mclean 

Model

2020/02/17152

إسم الباحث الرئيسي
سعيد علي عمر با حاج

Saeed Ali Omer Bahaj

الملخص:

تســعى المنظمــات فــي اقتنــاء أفضــل االصــدارات مــن نظــم المعلومات 
بهدف االســتفادة من المزايا التي تقدمها تلك النظم بما فيها تحســين 
وتســريع انجاز المهام واضفاء ميزة تنافسية الى المنظمة، وحتى تحقق 
النتائــج المطلوبــة من توظيف واســتخدام نظم المعلومات المحوســبة 
تبــدوا الحاجــة الملحــة الى عملية تقييــم تلك النظم لمعرفــة مدى توافر 
عناصــر الجــودة ســواء اكانت توافــر عناصر جــودة النظــم او المخرجات او 

الخدمات التي تقدمها تلك النظم.
يهــدف هــذا المشــروع الــى تقييــم جــودة نظــم المعلومــات المحوســبة 
المســتخدمة في جامعة االمير ســطام لدراسة مدى توافر عناصر الجودة 
فــي النظــم بشــكل عــام مــن حيــث جــودة النظــام وجــودة المخرجــات 

والخدمات باإلضافة الى مدى رضاء المستخدمين لتلك النظم

Abstract 

Organizations Strive To Acquire The Best Versions Of 
Information Systems In Order To Take Advantage Of The 
Privileges That Are Provided These Systems Provide, Including 
Improvement And Acceleration Of The Completion Of Tasks 
And Give A Competitive Advantage To The Organization, And 
Even Achieve The Required Results From Faculty And Using 
Computerized Information Systems, Showing The Urgent 
Need For The Process Of Evaluating Those Systems To Find Out 
The Availability Of Quality Elements, Whether The Availability 
Of Quality System Elements Or The Outputs Or Services 
Provided By These Systems.
This Research  Aims To Evaluate The Quality Of Computerized 
Information Systems Used In Prince Sattam University To 
Study The Availability Of Quality Elements In Systems In 
General In Terms Of System Quality And Quality Of Outputs 
And Services, In Addition To The Users’ Satisfaction With These 
Systems.
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الغش الغذائي وعقوباته في الفقه االسالمي 
رقم الدعموالنظام السعودي )دراسة مقارنة(

Food Fraud And Its Penalties In Islamic 
Jurisprudence And The Saudi System (A 

Comparative Study)
2020/02/17162

إسم الباحث الرئيسي
خير الدين محي الدين حماد سيب

Khireddine Mahieddine Homad SIB

الملخص:

تضمنت أصول الشــريعة، وقواعد الملة والمعاملة، يضيء لألمة مســلك 
االســتنباط، ويبيــن لهم قواعد الفقه واالعتماد واالعتقاد »فليســت تنزل 
بأحد أهل دين اهلل نازلة إال في كتاب اهلل الدليل على سبيل الهدى فيها.
إن الديــن اإلســالمي الــذي جــاء به رســولنا منح الفــرد الكثير مــن الحقوق 
والحريــات والواجبــات التــي تحفظ لــه الحيــاة الكريمة والعيــش اآلمن من 
ذلــك أنــه أعطــاه  الحريــة الكاملــة فــي أن يتصــرف بماله ويمارس نشــاطه 
االقتصادي في التجارة والصناعة لتنمية هذا المال وزيادته إال أنه اشــترط 
لمنح هذه الحرية وحمايتها احترام أحكام الشريعة اإلسالمية والضوابط 
القانونيــة، فــإذا مــا حاول فــرد أن ينمي ما عنــده من مال  بالطــرق التي ال 
تحترم هذه األحكام والضوابط ســقط حقه في الحماية , شــرعا وقانونا- 
وجــاز للدولــة التدخل لمنع التعدي وإلعادة الحق إلى نصابه والضرب على 
أيدي العابثين حماية لمصلحة المجتمع، وبذلك تكون وظيفة الدولة هي 
حفظ صحة المواطن وماله وقمع الغش، وقد هيأت الشــريعة اإلســالمية 
كبقية الرقابة عن طريق متابعة  الســلع المســتوردة والمصانع واألسواق  
والكشف عن الغش والغشاشين وغيرهم من الذين يتالعبون بمصالح 

الناس طمعً في الربح دون رادع من دين أو ضمير.
ويعــد الغــش الغذائي إحدى الجرائم التي كانت مصاحبة لظهور التطور 
فــي تجارة الســلع الغذائية، والتي جابهتها الشــريعة اإلســالمية وأنظمة 

الدول  حرصً على سالمة النفس والمال

Abstract 

It Included the Principles Of Sharia Islamic, The Rules Of 
Religion And Treatment, Illuminating The Nation’s Path 
Of Deduction, And Explaining To Them The Rules Of 
Jurisprudence, Dependence And Belief.
The Islamic Religion That Our Messenger Brought Granted The 
Individual Many Rights, Freedoms And Duties That Preserve 
Him A Decent Life And A Safe Life From That He Gave Him 
Complete Freedom To Dispose Of His Money And Practice 
His Economic Activity In Trade And Industry To Develop This 
Money And Increase It Except That It Was Required To Grant 
This Freedom And Protect It Respect The Provisions Of Islamic 
Sharia And Legal Controls. If An Individual Tries To Develop 
His Money In Ways That Do Not Respect These Provisions And 
Controls, His Right To Protection - Legally And Legally - Has 
Fallen. Combines, And Thus The Function Of The State Is To 
Save The Health Of Citizens, Property And Suppression Of 
Fraud, Has Created Islamic Law Kiqih Control By Monitoring 
Imported Goods, Factories, Markets And Detect Fraud And 
Cheaters And Others Who Are Manipulating The Interests 
Of The People In Pursuit Of Profit Without The Deterrent Of 
Religion Or Conscience.

التمهيد وأثره في فاعلية التعلم نماذج 
رقم الدعمتطبيقية من السنة النبوية

Introduction And Its Effect On Learning 
Effectiveness. Application Models From 

The Prophet’s Sunnah
2020/02/17238

إسم الباحث الرئيسي
سعيد نزال وندى العنزى

Saeed Nazal Wandi Alanazi

الملخص:

التمهيــد للــدرس أو المحاضرة من أهم عناصر نجــاح العملية التعليمية، 
إذ هــو المصبــاح الذي يضئ الطريــق، والمفتاح الذي يفتــح عقول الطلبة 
للــدرس، واإلشــارة التــي تعطــي الضــوء األخضــر لحســن ســير العمليــة 
التعليميــة، فالتمهيــد الشــيق المناســب هــو الخطــوة التــي يعــد فيها 
المعلــم طالبه للــدرس أو المحاضرة، ويهيئ أذهانهــم للموضوع ، ويثير 
شــغفهم للتطلــع لمعرفــة مــا هــو جديــد ، ويدفعهــم للتفكيــر فيمــا 
سيعرض عليهم من موضوعات ، مما يكون له أكبر األثر في زيادة فاعلية 
التعلم لديهم . وبراعة التمهيد ليست مطلبً للمعلم في تعليمه فقط 
، بــل يحتاجهــا كل إنســان فــي تواصله مــع غيره ، فيحتاجهــا المدرب في 
تدريبــه ، و الخطيــب فــي خطبتــه ، والتاجر مع عمالئه ، والــزوج مع زوجته ، 
والزوجــة مــع زوجهــا ، إال أننا نجد من المتحدثيــن والمحاضرين من يفتقد 
هــذه المهارة األمــر الذي ينتج عنه ضعف ثقة المتعلمين المســتهدفين 
بالمتحدث ، وضعف أثر المحاضرة ؛ ولهذه األهمية الكبيرة للتمهيد آثرت 
كتابــة هــذا البحــث بعنــوان : » التمهيد وأثره في فاعليــة التعلم » نماذج 

تطبيقية من السنة النبوية
Abstract 

Introduction For The Lesson Or Lecture Is One Of The Most 
Important Elements Of The Success Of The Educational 
Process, As It Is The Lamp That Lights The Way, And The Key 
That Opens The Minds Of Students To The Lesson, And The 
Signal That Gives The Green Light To The Proper Functioning 
Of The Educational Process, The Appropriate Interesting 
Preparation Is The Step In Which The Teacher Prepares His 
Students For The Lesson Or Lecture, And Prepares Their 
Minds Of The Topic, And Raises Their Passion To Look Forward 
To Know What Is New, And Motivates Them To Think About 
The Topics That Will Be Presented To Them, Which Has The 
Greatest Impact In Increasing The Effectiveness Of Their 
Learning. Prowess Prowess Is Not A Requirement For The 
Teacher In His Education Only, But Every Person Needs It In 
His Communication With Others, So The Trainer Needs It In His 
Training, And The Preacher In His Sermon, And The Merchant 
With His Clients, The Husband With His Wife, And The Wife With 
Her Husband, But We Find From The Speakers And Lecturers 
Who Miss This Skill The Result Of This Is The Poor Confidence 
Of The Targeted Learners In The Speaker, And The Weak Effect 
Of The Lecture; And For This Great Importance Of Preparation, 
I Have Chosen To Write This Paper Entitled: “Introduction And 
Its Effect On Learning Effectiveness”. Application Models From 
The Prophet’s Sunnah.
The Research Consists Of An Introduction, Two Topics And A 
Conclusion.
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المفاضلة بين األوالد في العطية، حاالتها، 
رقم الدعموأحكامها الفقهية.

The Comparison Between Children In Al-
Attiyah, Its Cases, And Jurisprudence.

2020/02/17249

إسم الباحث الرئيسي
احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشثري

Ahmed Abdulaziz Abdurhman Alshathri

الملخص:

الحمد هلل رب العالمين والصالة والســالم على أشــرف األنبياء والمرسلين 
نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصالة وأتم التسليم أما بعد:

ال يخفى على مســلم حرص الشــريعة اإلســالمية على العدل والمســاواة 
فــي األمــور التي يقتضي فيه وجوب التســوية من غيــر محاباة، ومن ذلك 
وجــوب العــدل بيــن األبنــاء والذريــة، فالتفضيــل بيــن األوالد فــي العطية 
مِييــز بينهــم ال يجــوز وهــو محــرم في الشــريعة  علــى وجــِه المحابــاة والتَّ
اإلســالمية، واألصــل في العطية وجوب المســاواة بينهــم للحديث الثابت 
والمشــهور عــن النبــي صلــى اهلل عليه وســلم عــن النعماُن بن بشــير - 
ق علــيَّ أبــي بصدقــٍة، مــن بعــض ماِلــه  رضــي اهلل عنهمــا - قــال: تصــدَّ
ــي: ال أرَضــى حتــى ُتشــِهَد رســوَل اهلِل، فانَطَلق أبي إلى رســوِل  فقالــت أمِّ
هــم نحلَته كذلك((  َده علــى َصَدَقتــي، فقال رســوُل اهلل: ))أُكلَّ اهلل لُيشــهِ
قــال: الَ، قال رســول اهلل: ))اتَّقــوا اهلل واعِدلوا بين أوالِدكم((، فرجع أبي فردَّ 
تلــك الصدقة. رواه مســلم. وفي لفٍظ، ))فارُدده((، وفي لفــٍظ، ))فَأرِجعه((، 
وفــي لفــٍظ،: ))ال تشــِهدني على َجــور((، وفي لفــٍظ،: ))فال تشــِهدني إًذا(( 
وفي لفٍظ،: ))فأشِهد على هذا غيري(( متفق عليه. وفي لفٍظ، آخر: ))سوِّ 
بيَنهــم(( رواه أحمــد والنســائي، لكن مــع كثرة األعباء المعيشــية اليوم، 
وقلــة ذات اليــد عنــد بعــض فئــات المجتمــع، ومنهــم األوالد يحتاج بعض 
األوالد للتفضيــل فــي العطــاء للتفــاوت بينهــم فــي المــالءة والضعــف، 
والصحــة والعافيــة، والحاجة، والظروف التي تمر بهــم في حياتهم  وغير 
ذلــك فأحببــت أن أبحث هذا الموضوع لبيان حــاالت التي توجب التفضيل 
فــي العطــاء مــن عدمها، وبناًء علــى ذلك هل يجوز التفــاوت بينهم في 
العطــاء، ومــا هــي الحــاالت التــي يجــوز فيهــا التفضيــل فــي العطــاء، مع 
ذكــر بعض التطبيقــات القضائية والحالية من الواقــع، وما هي الضوابط 

الشرعية، واألحكام الفقهية المترتبة على ذلك

Abstract 

Praise Be To God, Lord Of The Worlds, And Prayers And Peace Be 
Upon The Most Honorable Of The Prophets And Messengers, 
Our Prophet Muhammad, Upon Him And His Family, The Best 
Of Prayer And The Completion Of The Delivery, But Now:
It Is Not Clear To A Muslim That Islamic Law Is Keen On 
Justice And Equality In Matters That Require The Necessity 
Of Settlement Without Favoritism, Including The Necessity 
Of Justice Between Children And Offspring, For Preference 
Among Children In Gift Is In The Face Of Favoritism And 
Discrimination Among Them Is Not Permissible And Is 
Prohibited In Islamic Law, And The Principle In Gift The 
Necessity Of Equality Between Them For The Steady And Well-
Known Hadith Of The Prophet, May God’s Prayers And Peace Be 
Upon Him, On The Authority Of Numan Bin Bashir - May God 

Be Pleased With Them - He Said: My Father Gave Charity To Me 
With Charity, From Some Of His Wealth And My Mother Said: 
I Am Not Satisfied Until You Testify The Messenger Of God, So 
My Father Went To The Messenger Of God To Testify On My 
Sincerity, The Messenger Of God Said: ((Eat They Also Nhalth)) 
Said: No, The Messenger Of Allah Said: ((Fear Allah And Treat 
Your Children Fairly)), And He Came Back My Father That An 
Individual Charity. Narrated By Muslim. And In A Verb: ((Return 
It)), In A Verb: ((Return It)), In A Verb: ((Do Not Bear Witness To 
Unfairness)), And In A Verb:: ((So Do Not Bear Witness To Me)) 
And In A Verb,: ((( I Bear Witness To This, Except Me)) Agreed. In 
Another Word: ((Sue Between Them)) Narrated By Ahmed And 
Al-Nasa’i, But With The Large Burden Of Living Today, And The 
Lack Of The Same Hand In Some Groups Of Society, Including 
Children, Some Children Need Preference In Giving For The 
Difference Between Them In Solvency And Weakness, Health 
And Wellness, Need, And Circumstances That They Are Going 
Through In Their Lives And So On, So I Wanted To Search This 
Topic To Show Cases That Necessitated Preference In Giving 
Or Not, And Accordingly Is It Permissible To Disagree With 
Them In The Bid, And What Are The Cases In Which Preference 
Is Permitted In The Bid, With Mentioning Some Judicial And 
Current Applications From Reality And What Are The Legal 
Controls And Jurisprudential Rulings On? 

استقصاء لالتجاهات والتطورات الناشئة فى 
مجال تعلم وتقويم اللغة اإلنجليزية كلغة 

أجنبية لطالب اللغة اإلنجليزية فى الجامعات 
السعودية

رقم الدعم

Exploring Nascent Trends And 
Developments Emanating In The Domain 
Of Learning And Assessment Of English 
As Foreign Language At Undergraduate 

English Majors Of Saudi Arabia

 
2020/02/17262

إسم الباحث الرئيسي
محمد سالم كيزهاتا

Muhammed Salim Keezhatta

الملخص:

مع دخول المستحدثات التكنولوجية فى مجال التعليم، نجح المعلمون 
فــى مواكبــة ذلــك الزخــم التكنولوجــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن 
التأكيــد علــى أن التكنولوجيــا قــد تركــت تأثيــرًا قويــً فى جميــع مجاالت 
الحيــاة البشــرية، بمــا فى ذلــك التعليم الــذى لم يعد مجــرد مجال تغلب 
عليــه النمطيــة، والميكانيكيــة فــى اآلداء. ومــع تغير العصــور، كان حتمً 
تغييــر الطرائــق التــى تعتمــد على مختلــف مجــاالت الحياة التى ُتشــكل 
النســيج االجتماعــي والمجتمعــي. واآلن تعد اللغــة اإلنجليزية لغة عالمية 
واســعة االنتشــار نتيجة لمــا تحظي به مــن جاذبية هائلة، وانتشــار كبير. 
ولمواكبــة المســتحدثات التكنولوجية التى تؤثر علــى عمليتي التعليم 
والتعلــم بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، فإنها بالشــك تعد أحــد المحاور 
الذى يعتمد عليه مجال تعليم اللغة بشكل فعال. ومن ثَّم، فإن عمليتي 
تدريــس وتقويم اللغة اإلنجليزية قد تضمنتــا العديد من االتجاهات التى 
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تساعد على تطويرهما. تتضمن طرائق تدريس وتقويم اللغة اإلنجليزية 
الحديثــة العديــد مــن الوســائل الناشــئة مثــل تعلــم اللغــة باســتخدام 
التكنولوجيــا، التعلــم المدمج، والمندمــج، ولعــب االدوار، والتعلم القائم 
علــى االســتقصاء، والبرمجة اللغوية العصبية، والمنهــج الداللي وغيرها.  
وفــى ســبيل إنجــاز الدراســة الحالية، يســتخدم الباحث منهجيــة انتقائية 
قائمــة علــى تحليــل البيانــات كميــً وكيفيــً. وعليــه، تســتهدف الدراســة 
البحث عن إمكانية اســتخدام االتجاهات الحديثة فى تقويم وتعلم اللغة 

اإلنجليزية كلغة أجنبية مع التأكيد على الزخم التكنولوجي

Abstract 

Even After The Advent Of Technological Innovations In The Field 
Of Education, Teachers Have Managed To Survive And Outgrow 
Digital Uproar. However, It Can Be Asserted That Technology 
Has Left An Indelible Impact On All Aspects Of Human Life. 
Education Is No Exception. It Is No More A Field Marked By 
Banal Monotony And A Mechanical Process. With Changing 
Times, Change The Ways To Dwell Upon The Various Fields 
That Construct The Social And Societal Fabric Of A Framework. 
Today, English Is Fervently Celebrated As A Universal Language 
On Account Of Its Mass Appeal And All-Pervasiveness. Keeping 
Abreast Of Technological Advancements That Affect Teaching 
And Learning Directly Or Indirectly, Is The Central Plank In 
Which The Field Of Language Education Actively Functions. 
Therefore, The Teaching And Assessment Of And In The English 
Language Has Assimilated In Itself A Plethora Of Trends That 
Aid In Keeping It Novel. The New Teaching And Assessing 
Pedagogies Of English Language Incorporate Various Budding 
Ways Like Technology-Assisted Language Learning, Blended 
And Embodied Learning, Role Play, Inquiry-Based Learning, 
Neuro-Linguistic Programming (NLP), New-Key Method, The 
Lexical Approach, Etc. To Carry Out The Study More Effective, 
The Researcher Will Use An Eclectic Method Comprising Of 
Both Qualitative And Quantitative Data Analysis. As A Part Of 
Qualitative Method Classroom Observation, Semi-Structured 
Interview With Teachers And Students Will Be Used Whereas 
The Questionnaire For Students And Teachers, And Pretest-
Posttest Design With Traditional And Latest Methods Will Be 
Carried Out To Make The Study Fit For Quantitative

تقييم قابلية االستخدام لتطبيقات الهواتف 
الذكية بكلية إدارة االعمال بجامعة االمير 

سطام بن عبدالعزيز
رقم الدعم

Evaluating The Usability Of Smartphone 
Applications In College Of Business 

College Administration At Prince Sattam 
Bin Abudlaziz University

2020/02/17279

إسم الباحث الرئيسي
محمد حميد عوض عفيف

Muhamad Hamid Eiwad Eafif

الملخص:

يهــدف هــذا البحث الى تقييم قابلية االســتخدام فــي التطبيقات النقالة 
التــي يســتخدمها طــالب كليــة ادارة االعمــال بجامعــة األميــر ســطام بــن 
عبدالعزيــز، لمعرفــة مــدى توافر معاييــر او خصائص )قابلية االســتخدام( 
فــي فــي هــذه التطبيقــات، بنــاء علــى مجموعــة مــن الخصائــص التــي 
تســتخدم لقيــاس قابيله االســتخدام في تلــك التطبيقات. سيســتخدم 
الباحــث االســتبانة كأداة لتجميــع البيانــات علــى عينــه الدراســة، ويتكون 
االســتبيان مــن مجموعــة من الفقــرات وتتوزع علــى اكثر من محــور، نتائج 
الدراســة تكتســب اهمية قصوى حيث ســتبرز اهم المشكالت او القضايا 
التي تواجه مســتخدمو التطبيقات النقالة على مســتوى الجامعة والذي 
بدورة سيساهم في تطوير تطبيقات ذات قابلية استخدام اكثر سهولة 

وتقليل االخطاء مما يعزز االنتاجيية لمستخدمي تلك التطبيقات

Abstract 

The Aim Of This Research Is To Evaluate The Usability Of 
Smartphones’ Applications That Are Used By College Of 
Business Administration’s Students At Prince Sattam Bin 
Abdulaziz University For The Academic Year 2019-2020. This 
Study Uses A Survey-Based Methodology To Collect Data 
From A Random Sample Size Of 200 Enrolled Students. The 
Outcomes Of This Study Are Of Importance To Policymakers At 
The University Level On Understanding Issues Related To The 
Usability Of Mobile Applications

رقم الدعمرد الجميل وتطبيقاته النبوية

Beautiful Response And Its Prophetic 
Applications

2020/02/17286

إسم الباحث الرئيسي
سعد عبيد مطلق الرفدي

Saed Eubayd Mutlaq Alrafdi

الملخص:

األصل في الجزاء أن يكون من جنس العمل، واألصل في العمل المعروف، 
وال يقابل المعروف إال بمعروف مثله، فهو من محاســن األخالق، ومن تمام 
العبوديــة إلــى اهلل، يقــول الخازن: »هل جزاء من أتى بالفعل الحســن إال أن 
يؤتــى فــي مقابلته بفعل حســن«)]١[(. هــذا هو منطلق البحث وأساســه، 
ثــم ســيدرس بعد ذلك قضايا عدة أبرزها: فضــل عارفي الجميل، وطريقة 
المصطفــى صلــى اهلل عليــه وســلم فــي رد الجميل، وتربيــة النشء على 
هــذا الخلــق، وبالمقابــل: إشــكاالت نكــران الجميــل ومــا يترتــب عليــه مــن 
خصومــات وعواقــب ال تحمــد عقباهــا، وســيختم بعــون اهلل تعالــى بأهــم 

النتائج والتوصيات التي خلص إليها الباحث.
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Abstract 

The Basic Principle In The Reward Is That It Is Of The Same Type 
Of Work, And The Original In The Known Work, And The Well-
Known Does Not Meet Except With A Favorable Likeness, As 
It Is One Of The Good Manners, And It Is Complete Servitude 
To God, The Treasurer Says: “Is The Reward For Someone Who 
Actually Does Good Except To Meet In A Good Act With Him?” 
(). This Is The Basis Of The Research And Its Basis, Then He Will 
Study After That Several Issues, Most Notably: The Virtue Of 
Arifi Gemayel, The Method Of The Mustafa, Peace And Blessings 
Of God Be Upon Him, In Repaying The Beautiful, And The 
Upbringing Of Young People On This Creation, And In Return: 
Problems Of Denial Of The Beautiful And The Consequences 
And Consequences That Cannot Be Borne Out, And Will End 
With The Help Of God Almighty, The Most Important Results 
And Recommendations Reached By The Researcher.

دراسة مستوى وعالقة الرسوخ الوظيفي 
وتوافق الفرد والمنظمة بين الطبقة العاملة 

السعودية
رقم الدعم

A Study On The Level And, Relationship 
Of Job Embeddedness And Person-

Organization Fit Among Saudi Arabian 
Working-Class

 
2020/02/17318

إسم الباحث الرئيسي
شاها فيصل محمد الياس

Shaha Mohdilyas Faisal Shah

الملخص:

أصبــح االحتفــاظ بالموظفيــن اآلن مصــدر قلــق كبيــر لجميــع المنظمــات. 
مــن المفتــرض أن تؤثر العديــد من التركيبات علــى االحتفاظ بالموظفين 
، والتــي أجريــت عليها دراســات تجريبية متعددة. تعتزم الدراســة الحالية 
دراســة بعــض التركيبــات التــي لــم تبحثهــا إال دراســات قليلــة. تتضمــن 
وتناســب   )JE( الوظيفــي  التوافــق  عــدم  وظيفــة  المحــددة  التركيبــات 
المنظمــة  ســلوك  موضــوع  هــو    )JE).)P-O Fit( الشــخص-المنظمة 
واالســتدامة التنظيميــة ، المرتبطــة باالحتفــاظ بالموظفيــن. إنــه يمثــل 
عوامــل مختلفة داخل الوظيفة وخارجها تؤثر على اســتمرارية التوظيف. 
 PO .لعمــل اســتراتيجيات حــول اســتبقاء الموظــف JE يمكــن اســتخدام
Fit هــو المالءمــة التــي يمر بها الموظفين فيما يتعلــق بقيمهم مع قيم 
منظمتهــم. يرتبــط هذا بمجموعة واســعة مــن المواقف المفيــدة والتي 
تؤثر على النتائج التنظيمية. ُيظهر اإلدراك المالئم تشابه التصور الفردي 
حول المؤسســة. إنها تبهر الموظف بالمؤسســة نتيجة لذلك فهي تزيد 
مــن الرضــا الوظيفــي وااللتــزام التنظيمي واالحتفــاظ بــه. P-O Fit مهمة 
للغايــة لزيــادة االلتــزام الوظيفي والحفــاظ على الموظفين فــي المملكة 
العربية السعودية. سيتم حل العديد من مشكالت أداء الموظف تلقائًيا 
 P-O إذا كانت القوى العاملة الســعودية تتمتع بوظائف مناســبة من فئة
ومضمنة في الوظيفة. الدراسات التي تفحص هذين التركيبين المهمين 
لم يتم أجراء أي منها من قبل. حددت الدراسة المقترحة بفحص مستوى 

بنائين JE و PO Fit بين القوى العاملة السعودية والعالقة بينهما

Abstract 

Retention Of Employees Is Now A Major Concern Of All 
Organizations. Many Constructs Are Supposed To Influence 
Employee Retention, On Which Multiple Empirical Studies 
Have Been Undertaken.  The Present Study Intends To 
Examine A Few Constructs On Which Studies Are Few.  The 
Identified Constructs Include Job Embeddedness (JE) And 
Person-Organization Fit (P-O Fit).  JE Is A Topic Of Organization 
Behavior And Organizational Sustainability, Associated With 
The Retention Of The Employees. It Represents Different 
On-Job And Off Job Factors That Influences Continuance Of 
Employment.  JE Can Be Used To Make Strategies About The 
Employee’s Retention. PO Fit Is The Fit That An Employee 
Experiences With Respect To Their Values With That Of Their 
Organization. This Is Related With A Wide Range Of Attitudes 
That Are Beneficial And Affects Organizational Outcome. Fit 
Perception Shows The Similarity Of The Individual Perception 
About The Organization. It Fascinates The Employee About 
Organization As A Result It Increases The Job Satisfaction, 
Organizational Commitment And Retention. P-O Fit Is Very 
Important To Increase The Job Commitment And Keep 
Employees Embedded With Job For Kingdom Of Saudi 
Arabia. Many Problems Of Employee Performance Will Be 
Solved Automatically If Saudi Workforce Have P-O Fit And 
Are Embedded With Job.  Studies That Examine These Two 
Important Constructs Have Not Been Found Done.  The 
Proposed Study Indents To Examine The Level Of The Two 
Constructs Of JE And PO Fit Among Saudi Workforce And The 
Relationship Between Them

أساليب التعلم وأساليب التفكير لدى 
الموهوبين من طالب المدارس الحكومية 

واألهلية
رقم الدعم

Learning Styles And Thinking Styles 
Excellent Mentally In Public And Private 

Schools
2020/02/17325

إسم الباحث الرئيسي
خالد احمد عبدالعال ابراهيم

Khaled Ahmed Abdelaal Ibrahim

الملخص:

يهــدف البحــث الحالــي إلــى تحديد مدى تأثيــر تفاعل متغير نــوع التعليم 
)أهلــي- خــاص( ومتغيــر الجنس )ذكــور- إنــاث( ومتغير التفــوق العقلي 
المثالــي   _ )التركيبــي  التفكيــر  أســاليب  علــى  عاديــون(   - )موهوبيــن 
_ العملــي _ التحليلــي _ الواقعــي( وعلــى أســاليب التعلــم )العميــق - 
الســطحي - بالعمليــات( لدى طالب الصف األول الثانــوي، وتحديد العالقة 
بين أساليب التفكير وأساليب التعلم لدى الطالب الموهوبين والعاديين 

بالصف األول الثانوي.
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Abstract 

This Research Aims To Determining The Extent Of The 
Following Variables Interaction’s Effect: Mental Superiority, 
Sex, And Type Of Education On Thinking Strategies For The 
First Year Secondary Students, Determining The Extent Of The 
Following Variables Interaction’s Effect: Mental Superiority,Sex, 
And Type Of Education On Educational Strategies For The First 
Year Secondary Students, Determining The Relation Between 
Thinking Strategies, Education Strategies For The Mentally 
Superior First Year Secondary Students.

دراسة إلخالص العالمة التجارية - مساهمتها 
رقم الدعموتأثيرها على السوق السعودي

A Study Of Brand Fidelity- Its 
Contribution And Impact On Saudi 

Market
2020/02/17342

إسم الباحث الرئيسي
محمد رشاد فريدي فريدي

Mohammad Abdur Rishad Faridi

الملخص:

الــوالء للعالمة التجارية نقطة محورية لصانعي السياســات في الشــركات 
والمســوقين. فالتحــول النموذجــي الناجــم عــن تعطيــل نمــاذج األعمــال 
التقليديــة ، و االبتــكار ، والمفاضلــة بيــن التوطين والعولمــة ، وتخصيص 
المعاييــر األخالقيــة ، إلــخ ، دفعــت المســوقين إلــى التأكيــد علــى أهميــة 

اإلخالص للعالمة التجارية.
فــي هذه الدراســة نبحث في مكونــات وعوامل اإلخــالص للعالمة التجارية 
التــي قــد تأثــر على درجة وفاء وســلوك المســتهلك الســعودي. ســتركز 
الدراســة علــى تحديــد العوامــل التي تأثــر على حب وإخالص المســتهلك 
للعالمــة التجاريــة. توفــر نتائــج الدراســة مدخــالت للشــركات التــي تعمــل 
بالمملكــة الســعودية لالســتخدام فــي صياغــة االســتراتيجية المتعلقــة 
بالعالمــة التجارية.  يبدأ البحث فــي تقويض قوة اإلخالص للعالمة التجارية 
وفــي تحســين النتيجــة مــن خــالل إدارة الخبرة. في هذه الدراســة ســيتم 
اســتخدام منهجيــة البحــث التجريبــي المســتندة إلــى البيانــات األوليــة. 
ســيتم جمــع بيانــات الدراســة مــن خــالل اســتطالع أولــي عبــر اإلنترنــت 
المملكــة  المســتهلكين فــي  بيــن  إدارة االســتطالع  ومباشــرة وســيتم 
العربية الســعودية. ســيتم إجراء تحليل عامل التأكيد باستخدام نمذجة 
المعــادالت الهيكليــة )SEM( لتأكيــد والتحقــق مــن صحة نتائج الدراســة. 
و ســيتم إجــراء تحليــل العوامل االستكشــافية مع تحديــد العوامل التي 

تسهم في إخالص المستهلكين السعوديين للعالمة التجارية

Abstract 

Customer Brand Loyalty Has Been A Focal Point Of Policy 
Makers In Companies And Marketers. The Paradigm Shift 
Caused By Disruption Of Traditional Business Models, 
Innovation Dilemma, Trade-Off Between Localization And 

Globalization, Swing Of Omni Diversity, Customization Of 
Ethical Standards Etc. Have Propelled Marketers Forward 
Thinking In Emphasizing On Brand Fidelity. The Advanced 
Form Of Customer Brand Loyalty Is To Be Interpreted In Terms 
Of Brand Fidelity. As Per Grace Et Al., (2018) Brand Fidelity 
Has Been Defined As An Innovative Approach To Understand 
The Impact Of Consumers While They Demonstrate Love 
And Commitment Through Engagement, Subconsciously Or 
Otherwise With Respect To Cognition And Behavior.
In The Proposed Study, We Endeavor To Chalk Out The 
Components/Factors Of Brand Fidelity Which Potentially 
Impact The Customer Loyalty And Behavior Of Saudi 
Consumers. The Study Will Focus On To Come Up With Some 
Factors That Influence The Brand Commitment, Love And 
Loyalty Of Consumers. The Findings Of The Study Will Provide 
The Inputs To The Companies Operating In Saudi Market 
For Their Brand Related Strategy Formulation.  Moreover, 
The Research Initiates In Undermining The Power Of Brand 
Fidelity In Improving Bottom Line Through Experience 
Management. The Empirical Research Methodology Based 
On Primary Data Will Be Used For The Study. The Data For 
The Study Will Be Collected By A Primary Online And Offline 
Survey Administered Among The Consumers In Saudi Arabia. 
The Exploratory Factor Analysis Will Be Done Taking To Chalk 
Out The Factors Contributing The Brand Fidelity Among Saudi 
Consumers. The Confirmatory Factor Analysis Will Be Carried 
Out Using Structural Equation Modelling (SEM) To Confirm 
And Validate The Findings Of Study. 

فلسطين وكشمير في األدب اإلنجليزي 
رقم الدعمالحديث: دراسة مقارنة

Palestine And Kashmir In Modern English 
Literature: A Comparative Study

2020/02/17390

إسم الباحث الرئيسي
أختر حبيب شاه

Aikhtur Habib . Shah

الملخص:

تعد كشــمير وفلســطين من أكثر المناطق إثارة للقلق بالنســبة للعالم 
والعالــم اإلســالمي علــى وجــه الخصــوص. كال الصراعيــن لهمــا إمكانــات 
لكســر العالقــة بين المســلمين وبقيــة العالــم. تواصل الهند وإســرائيل 
ســيطرتهما العســكرية علــى كشــمير وفلســطين علــى التوالــي، ممــا 
أدى إلــى اثنيــن مــن أكثــر الصراعــات المطولــة واألكثــر دمويــة مــع أوجــه 
الشــبه القويــة. ان قــرارا األمــم المتحــدة رقــم ١9٤ و٢٤٢ فــي ســياق النــزاع 
الفلســطيني اإلســرائيلي؛ وتدعــو قــرارات األمــم المتحدة الصــادرة في ١٣ 
أغســطس ١9٤8 و٥ ينايــر ١9٤9 فــي ســياق نــزاع كشــمير، إلــى حــق تقرير 
المصير للفلســطينيين والكشــميريين، على التوالي. ومع ذلك، لم يتم 
تنفيذهــا حتــى اآلن ويســتمر الصراع فــي كال اإلقليمين. ان هذه الدراســة 
تقارن تمثيل الخالفين المهمين في األدب اإلنجليزي الحديث، باإلضافة الى 
ان هذه الدراسة تبحث في الطريقة التي مثلت بها القصص عن كشمير 
وفلســطين مــن قبل الكتــاب اإلنجليز المعاصرين مــن المنطقتين. على 
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الرغــم مــن أن كال اإلقليمين المتنــازع عليهما يقعان في مناطق مختلفة، 
إال أن شــبابهم يتشــاركون فــي روايــات مماثلة عن اإلخضــاع، والتي بلغت 
ذروتهــا فــي فظائــع مماثلــة وقمع واســع النطــاق من قبل قــوات االحتالل 
والــذي بــدوره أدى إلى الموت والدمــار والعنف واإلحبــاط، وإنتاج أجيال من 
المقاتليــن الشــباب مــن أجــل نيــل الحريــة ولهــم كامــل االســتعداد فــي 
المشــاركة فــي الصــراع السياســي. من خــالل هذه الدراســة ســيتم إجراء 
تحليــل مقــارن للتشــابه واالختــالف بيــن هذيــن الخالفيــن من قبــل كتاب 
األدب. سوف تكشف هذه الدراسة عن األعمال التي قام بها الكتاب الذين 
يواجهــون الصــراع بأنفســهم اال ان أعمال جبرا إبراهيــم »عالم بال خرائط«، 
إلياس خوري »الجبال الصغيرة«، وســارة خليفة »لم نعد عبيدك« ســتقارن 
مــع أعمال مؤلفين كشــميريين، مثــل ميرزا وحيد »المتعــاون وظل أوراق 
الذهــب«، وســيدهارتا غيجــوس »حديقــة العزلــة«. وســيتم تحليــل أوجــه 
التشــابه واالختــالف فــي أدب كشــمير وفلســطين بعمــق تجاه الســجالت 

التاريخية

Abstract 

Kashmir And Palestine Conflicts Are One Of The Most Worrisome 
Zones For The World And The Muslim World In Particular. Both 
Conflicts Have The Potential Of Fracturing Muslim Relationship 
With The Rest Of The World. India And Israel Continue Their 
Military Control Over Kashmir And Palestine Respectively, 
Resulting In Two Of The Most Protracted And Deadliest 
Conflicts With Strong Parallels. The United Nations (UN) 
Resolutions, 194 And 242 In The Context Of The Palestine-Israeli 
Dispute; And UN Resolutions Of August 13, 1948, And January 
5, 1949, In The Context Of The Kashmir Dispute, Advocate The 
Right To Self-Determination For Palestinians And Kashmiris, 
Respectively. However, They Have Not Been Implemented To 
Date And The Conflict Continues In Both Territories. This Study 
Compares The Representation Of The Two Significant Disputes 
In Modern English Literature. This Study Would Examine The 
Way The Narratives On Kashmir And Palestine Have Been 
Represented By The Modern English Writers From The Two 
Territories. Although Both Disputed Territories Are Situated 
In Different Regions, Yet Their Youth Share Similar Accounts 
Of Subjugation, Which Have Culminated In Similar Atrocities 
And A Massive Crackdown On Them By Occupying Forces. 
It Has Led To Death And Destruction, Violence, Frustration, 
Producing Generations Of Young Freedom Fighters Involved In 
A Political Struggle. A Comparative Analysis Of Similarities And 
Dissimilarities Between These Two Disputes By The Writers Of 
Literature Would Be Interrogated In This Study. This Study Will 
Explore The Works By The Writers Who Experience The Conflict 
Themselves. The Works Of Jabra Ibrahim’s World Without 
Maps, Elias Khoury’s  Littlie Mountains, Sarah Khaliteh’s We 
Are No Longer Your Slaves Will Be Compared And Contrasted 
With Works Of Kashmiri Writers Like Mirza Waheed’s   The 
Collaborator And Shadow Of Gold Leaves And Siddhartah 
Giggos Garden Of Solitude. Similarities And Dissimilarities In 
The Literature Of Kashmir And Palestine Would Be Analyzed 
Deeply Vis A Vis Historical Records.

تحقيق الجامعات السعودية الحكومية 
ألهداف المسؤولية المجتمعية " جامعة 

األمير سطام نموذجًا"
رقم الدعم

Saudi Public Universities Achievement To 
The Goals Of Social Responsibility "Prince 

Sattam University As A Model"
2020/02/17393

إسم الباحث الرئيسي
عيسى خلف سعد الدوسري

Essa Khalaf Saad Aldossri

الملخص:

تهدف هذه الدراســة إلى التعرف على درجة تحقيق الجامعات الســعودية 
الحكوميــة ألهــداف المســؤولية المجتمعيــة، والتعــرف كذلــك علــى أبــرز 
المعوقات التي تواجه الجامعات السعودية الحكومية في تحقيق أهداف 
المســؤولية المجتمعيــة، وتحديــد متطلبــات تحقيق أهداف المســؤولية 
المجتمعية، والكشــف عن الفروق الدالة إحصائيً في اســتجابة أفرد عينة 
الدراســة التي تعزى إلى متغيرات الدارســة : المرتبة العلمية ، التخصص ، 

الجنس، المؤهل العلمي ، الخبرة .
وسيشــمل مجتمــع الدراســة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة األميــر 
ســطام بــن عبدالعزيــز لمــن هــم علــى مرتبــة ) اســتاذ مســاعد، اســتاذ 
مشارك، استاذ ( وستستخدم الدراسة المنهج الوظيفي، واالستبانة أداة 

للدراسة.
وستتم المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم 

االجتماعية ) Spss ( ومن ثم ستفسر النتائج ويتم مناقشتها

Abstract 

The Goal Of This Study Is To Identify The Degree And Proportion 
Of Which Saudi Public Universities Can Achieve The Goals Of 
Social Responsibility And Also To Identify The Most Important 
Obstacles Facing Saudi Public Universities In Achieving The 
Goals Of Social Responsibility, Moreover To Determine The 
Requirements For Achieving The Goals Of Social Responsibility, 
And Specify Any Of Statistically Significant Differences In The 
Response Of The Individual Sample Of The Conducted Study 
That Is Attributed To The Study Variables: Academic Rank, 
Specialty, Gender, Educational Qualification, Experience.
The Study Community Will Include Faculty Members At Prince 
Sattam Bin Abdulaziz University For Those With An Academic 
Rank (Assistant Professor, Associate Professor, Professor). 
The Study Will Follow The Functional Approach, And The 
Questionnaire As A Tool For The Study.
Statistical Treatment Of The Data Will Be Utilizing The Statistical 
Package For Social Sciences (SPSS). Afterwards, The Results 
Will Be Interpreted And Discussed
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قياس أداء االنتقائية وأداء توقيت السوق 
بالنسبة لصناديق اإلستثمار اإلسالمية في 

المملكة العربية السعودية
رقم الدعم

Measuring Selectivity And Market Timing 
Performance Of Islamic Mutual Funds In 

KSA
2020/02/17398

إسم الباحث الرئيسي
الحبيب بن عبدالله الحسناوي

Habib Ben Abdullah Mohammad Hasnaoui
الملخص:

اســتنادا إلــى رؤية المملكة العربية الســعودية ٢0٣0، تعتــزم المملكة رفع 
مســاهمة االســتثمارات األجنبية المباشرة في الناتج المحلي اإلجمالي من 
٣.8 ٪ إلى ٥.7 ٪ بحلول عام ٢0٣0. وفي هذا اإلطار، تمثل صناديق اإلستثمار 
اإلســالمية وســيلة فعالــة لتحقيــق هــذه الرئية، وذلــك بالنظر إلــى المزايا 
التنافســية لهــذه الصناديق بالمملكة إذ أنها تحتــل الصدارة في صناعة 
الصناديق اإلســالمية في العالم وهو ما يمثل ٣٤ ٪ من األصول اإلســالمية 
العالمية تحت اإلدارة وذلك بإشــراف ٢67 صندوقا اســتثماريا بقيمة صافية 
تقدربـــ٢7.9 ترليــون دوالر أمريكي. وفي هذا اإلطار، فإنه من المهم تقييم 
أداء هذه الصناديق بالنسبة للمستثمرين الدوليين والمحليين على حد 
الســواء. مــن خــالل هذه الدراســة، نســعى إلــى التحقق مــن أداء صناديق 
االســتثمار اإلســالمية باإلســتناد إلــى معياريــن: االنتقائيــة: »مــا الــذي يجب 
إدراجه في المحفظة؟« وتوقيت الســوق »متى يجب تنفيذ اســتراتيجيات 
االستثمار؟«. كما نأمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة المهنيين والباحثين 
على اتخاذ القرارات االستثمارية المناسبة في صناديق االستثمار اإلسالمية

Abstract 

By 2030, KSA Is Intending To Increase The Contribution Of 
Foreign Direct Investments In GDP From 3.8% To The 5.7% 
(KSA Vision 2030). Islamic Mutual Funds Is One Competitive 
Advantage For KSA To Reach This Vision Since It Is On The Top 
Of The Islamic Fund Industry In The World, With 34% Of Global 
Islamic Assets Under Management And 267 Mutual Funds That 
Represents A Net Worth Of 27.9 Billion USD. For International 
And Local Investors Alike, It Is Important To Assess The 
Performance Of These Mutual Funds. Through This Study, We 
Empirically Test The Performance Of Islamic Mutual Funds 
In Light Of Two Metrics: Selectivity: “What To Include In The 
Portfolio?” And Market Timing “When To Perform Investment 
Strategies?”. This Will Help Practitioners And Researchers 
To Take Appropriate Decisions With Investments In Islamic 
Mutual Funds.

تأسيس اللغة اإلنجليزية السعودية من خالل 
التحليل متعدد األبعاد: قائمة على دراسة 

اللغة اإلنجليزية السعودية
رقم الدعم

Establishing Saudi English Through 
Multi-Dimensional Analysis: a Corpus-

Based Study of Saudi English
2020/02/17436

إسم الباحث الرئيسي
برودهافي راجو دودو

Prudhvi Raju Duddu

الملخص:

الســعودية  اإلنجليزيــة  اللغــة  تحليــل  المقترحــة  الدراســة  هــذه  تحــاول 
باعتبارهــا مجموعــة متنوعــة ومتميــزة مــن اللغــة اإلنجليزيــة.  إنــه تحليل 
اللغــوي فــي افتتاحيــات الصحــف الســعودية  األبعــاد لالختــالف  متعــدد 
اإلنجليزية.  وتهدف أهداف الدراسة لتوفير مجموعة متخصصة من اللغة 
اإلنجليزيــة الســعودية لتحديــد مــدى اختالف اللغــة اإلنجليزية الســعودية 
عــن اللغــة اإلنجليزيــة البريطانية؛ لتأســيس اللغــة اإلنجليزية الســعودية 
باعتبارها مجموعة متميزة / مســتقلة مــن اللغة اإلنجليزية وتقديم دعم 
أفضــل لمصممــي المناهج الدراســية فــي تصميم دورات للغــة االنجليزية 
ذات األغــراض المحددة.  ســيتم اســتخدام تحليــل Biber's متعدد األبعاد 
)١988(، والــذي يعتمد علــى نموذج اإلحضار والكمية والتجريبية والمقارنة 
لدراســة التبايــن اللغــوي.  ســوف تســتخدم الدراســة كاًل مــن المقاربــات 
تــم جمعهــا إحصائيــً  التــي  البيانــات  الكميــة والوظيفيــة ألنهــا تفســر 
والتحليــل اإلحصائــي لتحديد الوظيفة التواصليــة لالفتتاحيات الصحفية.  
اســتخدام  Biber Tagger.  ســيتم  باســتخدام  البيانــات  تمييــز  ســيتم 
طريقــة االنحدار لعشــرات عامــل الحوســبة.  يمثل جميع الميــزات، موزونة 
 )ANOVA( التبايــن  تحليــل  إجــراء  ذلــك، ســيتم  بعــد  للتحميــل.   وفًقــا 
الكتشاف االختالفات اللغوية بين الصحف السعودية مقارنة بلغة الصحف 
البريطانية.  ســيتم أيًضا اســتخدام األســاليب النوعية لتفســير الوظائف 
التواصلية المرتبطة بكل بعد، بناًء على التركيب اللغوي للبعد.  ستوفر 
النتائــج قاعدة مؤهلة للغة اإلنجليزية المســتخدمة فــي المملكة العربية 
الســعودية لحالــة مجموعــة متنوعة متميــزة من اللغــة اإلنجليزية ، وعلى 
أســاس النتائــج التي ســتوصي بها الدراســة ، يجــب إجراء تحســينات في 

المناهج الدراسية لتدريس وتعلم اللغة اإلنجليزية

Abstract 

It Is a Multi-Dimensional Analysis of Linguistic Variation in 
Saudi English Newspaper Editorials. The Objectives of the 
Study Are to Provide a Specialized Corpus of Saudi English; To 
Locate How Saudi English Is Different from British English; To 
Establishing Saudi English as A Distinguished/ Independent 
Variety of English and to Provide Better Support to Syllabi 
Designers In Designing ESP Courses. Biber’s Multi-Dimensional 
Analysis (1988), Which Is Corpus-Based, Quantitative, Empirical 
and Comparative Model for Studying Linguistic Variation, Will 
Be Used. The Study Will Use Both Quantitative and Functional 
Approaches as It Interprets the Statistically Gathered Data 
and Statistical Analysis to Determine the Communicative 
Function of Press Editorials. Data Will Be Tagged by Using 
Biber Tagger. Regression Method Will Be Used for Computing 
Factor Scores. It Accounts for All Features, Weighted According 
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to Their Loading. Then, Analysis of Variance (ANOVA) Will 
Be Performed to Find Out the Linguistic Variations Among 
Saudi Newspapers in Comparison with British Newspapers 
Language. Qualitative Methods Will Also Be Employed to 
Interpret the Communicative Functions Associated with 
Each Dimension, Based On the Linguistic Composition of the 
Dimension. The Results Will Provide A Base That English Used 
In Saudi Arabia Qualifies The Status Of A Distinguished Variety 
Of English And On The Basis Of The Findings The Study Will 
Recommend Improvements In The Curriculum For English 
Language Teaching And Learning.

األلقاب المستخدمة من قبل السعوديين في 
رقم الدعمالفيس بوك في اللغة العربية

The Use Of Address Terms By Saudi 
Facebook Users In Arabic

2020/02/17440

إسم الباحث الرئيسي
محمد عبده محمد محزرى

Mohammad Abdoh Mohammed Mahzari

الملخص:

تهدف هذه الدراســة إلى تحليل تعليقات الســعوديين على الفيس بوك 
للتعــرف علــى أنــواع األلقاب والمســميات التي يســتخدمها الســعوديون 
عنــد مخاطبــة الطرف اآلخر في اللغة العربية في التعليقات وذلك بغرض 
تصنيفها إلى فئات والتعرف أيضا على وظائفها االجتماعية في الســياق 
الطبيعــي الــذي ظهرت فيه. تشــير أدبيات البحث إلى أن أغلب الدراســات 
التي أجريت على استخدام األلقاب والمسميات كانت مركزة على التواصل 
المباشــر فــي الحيــاة اليوميــة ولكــن قلة من تلــك الدراســات تطرقت إلى 
الموضوع ذاته في التواصل عن طريق وسائل التقنية بشكل عام وعلى 
الفيــس بوك واللغة العربية بشــكل خاص. ســوف يقــوم الباحث بتجميع 
مــا يقــارب ١000 إلــى ١٥00 تعليقة مــن الفيس بوك عبارة عــن تعليقات كانت 
علــى مناســبات اجتماعيــة في صفحات األصدقاء الشــخصية وســوف يتم 
التعرف على أنواع األلقاب والمسميات المستخدمة وتصنيفها وتحليلها 
كما ونوعا وذلك باستخدام برنامج ال اس بي اس اس للتعرف على األكثر 

شيوعا منها في الفيس بوك

Abstract 

This Study Aims to Analyze the Facebook Comments of Saudis 
to Identify the Different Types of Address Terms Used in Arabic 
to Classify Them into Categories and to Identify Their Possible 
Functions Based On the Naturally Occurring Data in The Context 
of Facebook Comments. Most of The Studies Investigated the 
Use of Address Terms in Face to Face Communication. However, 
Less Attention Has Been Paid to Study the Use of Address 
Terms in Computer Mediated Communication, especially in 
Arabic and in Facebook Which Is One of the Most Common 
Platforms in New Social Media. The Researcher Will Collect 

About 1000 To 1500 Facebook Comments in Arabic Posted by 
Saudi Friends, Family Members, Workmates, Etc. On 60 Events 
of Happy News from My Friends’ Facebook Walls. The Types of 
Address Terms Will Be Identified and Classified into Categories 
Such as Personal Names, Title Terms, Occupation Terms, Etc. 
The Data Will Be Analyzed Qualitatively To Better Understand 
The Address Terms Used In The Facebook Comments Which 
Differ From Those Used In Face To Face Communication And 
Will Be Analyzed Quantitatively By Using SPSS To Show The 
Frequency And The Most Common Address Terms Used In The 
Comments
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برنامج دعم البحوث التطبيقية
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األسطوانية FG تأثير تحكم ايجابى جديد على 
رقم الدعمقذائف

New Active Vibration Controller Effect Of 
FG Cylindrical Shells

2020/01/16397

إسم الباحث الرئيسي
هاني سميح بيومي ابراهيم

Hane Samih Bauomy Abdelmonem

الملخص:

يهدف هذا المشروع الى التحقيق في تقنية جديدة وحدة تحكم نشطة 
مــن الدرجــات الوظيفيــة )FG( قذائــف أســطوانية تحــت اإلثــارة البارامترية 
والخارجية مجتمعة. اســتنادا إلى نظرية فون كاران غير الخطية، وطريقة 
Galerkin وطريقة التكثيف الســاكنة، يتم اشتقاق المعادالت التفاضلية 
غيــر الخطية مقرونة مع وضعين. يتــم تطبيق طريقة المقاييس الزمنية 
المتعــددة لحــل المعــادالت التفاضليــة غيــر الخطيــة المترافقــة بمــا فــي 
ذلــك المعــادالت غيــر الخطيــة التربيعيــة والمكعيبــة التــي تخضــع لإلثارة 
البارامتريــة والخارجيــة، ويتــم فحــص الرنيــن المتزامــن للنظــام مــن خالل 
منحنيــات اســتجابة التــردد. يتم تنفيذ الحســابات العدديــة للنظام تهتز 

.١٤.0 MATLAB Ra بمساعدة برنامج

Abstract 

This research investigated a new active controller technique 
of functionally graded (FG) cylindrical shells under combined 
parametric and external excitations. Based on the von 
Kármán nonlinear theory, Galerkin’s method and the static 
condensation method, the coupled nonlinear differential 
equations with two modes are derived. The method 
of multiple time scales is applied to solve the coupled 
nonlinear differential equations including quadratic and 
cubic nonlinearities subjected to combined parametric and 
external excitations, and the simultaneous resonances of the 
system are investigated by the frequency response curves. The 
numerical calculations of the vibrating system are performed 
with the help of the software MATLAB Ra 14.0 program.

منهج آمن ومضمون للكشف عن التسلل في 
رقم الدعمالحوسبة السحابية

A Secured Approach To Detect Intrusions 
In Cloud Computing

 
2020/01/16446

إسم الباحث الرئيسي
حكمت عوض محمد عبدالجابر

Hikmat Awad Awad Abdeljaber
محمد يوسف الدين

Mohammad Yousuf Ud Din

الملخص:

نالــت الحوســبة الســحابية القبــول والشــعبية الواســعة فــي الشــركات 
والمنظمــات الكبيــرة التــي تتعامــل بنقــل البيانــات مــن موقــع إلــى آخــر 
عبراالنترنــت. تشــمل الحوســبة الســحابية خدمــات اإلنترنــت مثــل خدمــة 
الوصــول الذاتــي لكمية هائلة من البيانات عبرالشــبكة. تتميز الحوســبة 
السحابية بالمرونة الديناميكية باالضافة الى الحجم الكبير والفعالية من 
حيــث التكلفــة التــي تتطلب أدوات افتراضية وعمليــة مهمة. تمامً كما ال 
يمكــن أن يكــون هناك شــيء كامل ومثالي، إال أنه ال يــزال بإمكان صناعة 
تكنولوجيا المعلومات أن تتحســن بشكل كبير ويمكن االستفادة منها 
بطــرق أكثــر كفــاءة. علــى الرغــم مــن أن الحوســبة الســحابية لهــا فوائد 
عديــدة، إال أنهــا أيضــا عامل جــذب للمخاطر األمنية. لقد قدمت الدراســات 
واالبحــاث العلميــة طرقــً جديــدة وفعالــة لتأميــن الحوســبة الســحابية، 
ومــع ذلــك ال تــزال في حالــة خطر دائــم من االســتغالالت األمنيــة وهجمات 
التســلل واالختــراق. ُيعــد األمــن الســحابي أمــرًا بالــغ األهميــة، ومــن أجــل 
ضمــان أن البيانــات أو المعلومــات القيمــة آمنة، يجب إعتمــاد طرق جديدة 
وفعالة إلدارة األمن. ُتعد الحوســبة السحابية اآلمنة خطوة أساسية لعالم 
تكنولوجيــا المعلومــات. ويقتــرح هــذا المشــروع نظــام كشــف التســلل 
)IDS( للحوســبة الســحابية. نحتاج إلى نظام كشف التسلل اآلمن الفعال 
والموثــوق بــه لمنــع هجمــات المتســلل ومخالفــات األمــن الموزعــة علــى 
الحوســبة الســحابية. نقترح تقنية ســحابية لنظام كشف التسلل والتي 
تســيطرعل حزم البيانات الســحابية الضخمة مع نتائج التقييم للكشــف 
عــن عمليــات التســلل. يمكــن إدارة البيانــات الســحابية الهائلة بواســطة 

نظام كشف التسلل ذي عقدة واحدة باستخدام مخططنا المقترح.

Abstract 

The cloud computing is very popular for biggest organizations 
which deals with transfer of data from one location to another 
over the internet. It involves online services like self-service 
access to large amount data over a network. Cloud computing 
is dynamically flexible as well as sizable and cost efficient 
involving important virtual tools. Just as nothing can be perfect, 
so as IT industry can still significantly improve and can be 
utilized in more efficient ways. Although cloud computing has 
many benefits, it is also an attraction to security risks. New and 
effective ways to secure cloud computing has been introduced 
but it still remains at constant threat by security exploits and 
Intrusion attacks. Cloud security is a very serious matter and 
in order to ensure that the valuable data or information is 
safe, new and effective security management ways must be 
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adopted. Secure cloud computing is a fundamental move 
for the IT world. This project proposes to Intrusion Detection 
System (IDS) for Cloud Computing. An effective, trustworthy 
and secure IDS is required for preventing the intruder’s attacks, 
and distributed security breaches on the Cloud computing. We 
propose a cloud IDS technique which controls massive cloud 
data packets with evaluation results to detect intrusions. The 
massive cloud data can be managed by a single node Intrusion 
Detection System by use of our proposed scheme.

تحليل لى للمجموعة لدراسة تأثير انزالق نافيير 
والحمل الساخن على االنسياب الزمنى لمائع 

)الكيروسين / الكوبالت( على سطح ممتد
رقم الدعم

Lie Group Analysis Of Influence Of Navier 
Slip On The Unsteady Flow Of Kerosene/ 

Cobalt Ferrofluid Past A Stretching 
Surface With Convective Heating

2020/01/14307

إسم الباحث الرئيسي
حسام عبدالمقصود نبوى محمد

Hossam Abdelmaksoud Nabwey Mohamed

الملخص:

 فى هذه المقالة دراسة تأثير المجال المغناطيسى على االنتقال الحرارى 
الزمنى لمائع )الكيروســين/الكوبلت( ينزلق جزئيا على ســطح ممتد فى 
وجود حمل ساخن للمائع مع انزالق جزئى لالنسياب. تم استخدام طريقة 
لــي للمجموعــة  لتحويــل المعادالت التفاضليــة الجزئية الممثلة للمســألة 
إلى نظام معادالت تفاضلية غير خطية شبه متشابهة  وذلك باستخدام 
تحويالت تماثلية متناسبة لمتغيرات المسألة بحث وتم حل النظام الناتج 
عدديً باســتخدام طريقة »الفروق المحددة« بمســاعدة خوارزمية توماس. 
ومثلــت النتائــج بيانيً، و من ثم أمكن دراســة تأثير البارامتــرات الفيزيائية 
المختلفــة للمســألة على كل من توزيعات الســرعة و درجــة الحرارة للمائع 
وكذلــك علــى اإلجهــاد الســطحى و معــدل االنتقــال الحــرارى  فــى أزمنــة 

مختلفة.

Abstract 

In this work, we identified the characteristics of unsteady 
magneto hydrodynamic (MHD) flow of Ferro fluid confined by 
a stretched surface. Cobalt-kerosene Ferro fluid is considered 
and the impacts Navier slip and convective heating are 
additionally considered. The mathematical model which 
describes the problem was built from some partial differential 
equations and then converted to self-similar equations with 
the assistance of Lie group method, after that these equation 
are solved numerically using Thomas algorithm supported 
by finite-difference methodology. Graphical representations 
used to exemplify the impact of weighty parameters on 
dimensionless velocity and temperature profiles. Scintillating 
results for skin friction coefficient and Nusselt number are also 
computed and examined using graphical representations. In 

addition, the results obtained were compared with previous 
results and we found that there is an astounding agreement 
between them. 

تأثير االنتقال الحرارى الجيبى الطبيعى على 
انسياب سائل نانو اولدرويد على سطح 

عامودى مشع مغموس في وسط مسامى
رقم الدعم

Sinusoidal Natural Convective Flow Of 
Oldroyd-B Nanoliquid Over A Radiate 

Vertical Plate Saturating Porous Medium
2020/01/14312

إسم الباحث الرئيسي
احمد منصور الجيالني محمد

Ahmed Mansor Mansour Mohamed
عصام رشدي الزهار

Essam Roshdy El-Zahar

الملخص:

يكمــن تركيــز هــذا العمل البحثي في األســاس في تأثير اإلشــعاع الحراري 
على الحمل الحر لتدفق سائل نانو اولدرويد فوق سطح عامودى مغموس 
فى وســط مســامى. تتم معالجة درجة الحرارة الســطحية المستندة إلى 
دالــة الجيــب. نظــام المعــادالت الجزئيــة الحاكمــة للبحث تــم تحويلها الى 
نظام البعدى باســتخدام تحويالت مناســبة ومن ثم يتم حل النظام الذي 
تــم الحصــول عليه باســتخدام طريقة عدديه جديده. يتم رســم الرســوم 
البيانيــة لمعرفــة تأثيــر الجوانــب المادية المتنوعــة على تأثيــر البارامترات 
الناتجــة علــى وظائف التدفق للســرعة ودرجــة الحرارة. جنبــا إلى جنب مع 

هؤالء معدل نقل الحرارة ومعامل السحب يتم عرضها ومناقشتها

Abstract 

The spotlight of the research work is originally the influence 
of thermal radiation on free convective for an Oldroyd-B 
Nanoliquid flow through a vertical semi-infinite plate drenched 
porous medium. Surface temperature based streamwise 
sinusoidal is addressed. The basic PDEs governs the problem 
model is converted into dimensionless system with proper 
transformations. The obtained system is then resolved using a 
new numerical procedures. Graphs are plotted to discern the 
impacts of sundry physical aspects of embedding parameters 
on the flow functions of velocity and temperature. Along with 
those the heat transfer rate and drag coefficient are exhibited 
and debated.
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متطلبات تحقيق األمن السيبراني ألنظمة 
بيانات ومعلومات الطلبة بجامعة األمير 

سطام بن عبدالعزيز
رقم الدعم

Requirements For Achieving Cyber 
Security Of Student Data And 

Information Systems At Prince Sattam 
Bin Abdulaziz University

2020/01/16826

إسم الباحث الرئيسي
مزمل موسى سعيد موسى

Mozamel Musa Saeed Musa

الملخص:

واألدوات  والتقنيــات  والتدابيــر  اإلجــراءات  جميــع  هــو  الســيبراني  األمــن 
المســتخدمة لحمايــة ســالمة الشــبكات والبرامــج والبيانــات مــن الهجوم 
، أو التلــف ، أو الوصــول غيــر المصــرح بــه ، ويشــمل كذلك حمايــة األجهزة 
والبيانات وفي هذا المشروع  سنحاول معرفة السياسات األمنية المتبعة 
فــي أنظمــة البيانــات ومعلومــات الطلبــة مــن خــالل تطبيــق اإلجــراءات 
اإلداريــة الالزمــة لتحقيق األمن الســيبراني داخل أنظمة الشــبكة الداخلية 
بالجامعــة. كمــا ســنحاول معرفــة خطــة إدارة المخاطــر لألمن الســيبراني 
فــي أنظمــة المعلومــات الطالبية، واقتــراح المتطلبــات التنظيمية الالزمة 
 .)E-Registers( لتحقيق األمن الســيبراني في نظــام المعلومات الطالبية
وكذلك ســنقوم بوضع خطة لتطبق األمن السيبراني لألجهزة المحمولة 

واألجهزة الشخصية لمنسوبي الجامعة.
Abstract 

Cyber security is all procedures, measures, techniques and 
tools used to protect the integrity of networks, programs and 
data from attack, damage, or unauthorized access, and also 
include protection of devices and data. In this project we will 
try to know the security policies used in data and student 
information systems by applying the necessary administrative 
procedures to achieve cyber security within the university’s 
internal network systems. We will also try to know the risk 
management plan for cybersecurity in student information 
systems, and suggest the organizational requirements 
necessary to achieve cyber security in the student information 
system (E-Registers). We will also develop a plan to implement 
cybersecurity for mobile and personal devices for university 
employees.

تأثير االنتقال الطبيعي الهيدرومغناطيسى 
على انسياب مائع فيرو ميكروبوالرى حول 

سطح كروى معزول الفيض
رقم الدعم

Magneto-Natural Convective Micropolar-
Ferrofluid Flow About Isoflux Sphere

2020/01/16413

إسم الباحث الرئيسي
صابر محمود محمد ابو بكر

Saber Mahmoud Mohammed Aboubakr

الملخص:

الحــرارى  لالنتقــال  المحوريــة  المميــزات  فحــص  يتــم  البحــث  هــذا  فــى 
الهيدرومغناطيســى على انســياب مائع فيرو ميكروبوالرى فوق ســطح 
كــروى معــزول الفيــض  فــى وجــود انــزالق جزئــى اضافــى للمائــع اثنــاء 
الحركة. لقد افترض فى هذا العمل وجود تاثيرات المجال المغناطيســى 
المتوافقة مع نموذج تورى-داس لموائع النانو. تم تنفيذ بعض التحويالت 
المناســبة لحــل النظام الرياضى للمعــادالت المقترحة باســتخدام طريقة 
الفــروق المركزية. تم دراســة تاثير العديد مــن البارمترات الفيزيائية وذلك 

بعد توضيح النتائج فى رسومات تخطيطية ومناقشتها.

Abstract 

The pivotal advantages of magneto-natural convective 
flow of micropolar nanolquids fluid about isoflux sphere 
are investigated theoretically with constant heat flux. The 
analysis was addressed with additional roles of partial slip, 
magnetic field with Tiwari-Das model. Proper conversions 
were performed to dimensionless the proposed mathematical 
model. The obtained system was then resolved via a finite 
difference scheme. The effect of several embedded parameters 
are demonstrated graphically and analyzed.
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دراسة بالتداخل للخواص الضوئية والهيكلية 
لتقنية ألياف البوليمر المسحوب على أساس 

تحليل هامش تلقائي
رقم الدعم

Interferometric Investigation Of The 
Optical And Structure Properties Of 
Drawn Polymer Fiber Based Upon 

Automatic Fringe Analysis Technique

 020/01/14225

إسم الباحث الرئيسي
محمد عبده محمد المرسي

Mohamed Abdou Mohamed Elmorsy

الملخص:

تــم اقتــراح خوارزميــة دقيقة ومباشــرة في هــذه المقالــة لتحليل هامش 
تلقائي لحافة Fizeau ذات الحزم المتعددة. تعتمد الخوارزمية على الجمع 
بين تقنية تحويل فورييه وطريقة اإلشــارة الثنائية المشــتقة. يعد تحويل 
فورييــه أحــد أكثــر التقنيات شــيوًعا المســتخدمة لتصفيــة الضوضاء من 
هامش التداخل. ُتســتخدم الطريقة الثنائية لإلشــارة المشــتقة للكشف 
عن الحواف وخط كفاف هامش التداخل. التداخل متعدد الحزم يستخدم 
تقنيــة    Fizeau fringes فــي اإلرســال للتحقيــق فــي الخصائص البصرية 
والهيكليــة ألليــاف البولــي إيثيليــن المســحوبة. الطريقــة المعروضة هنا 
مفيــدة أيًضــا للتغلب على تأثير هامش االنقطاع عنــد حدود التداخل وال 
تحتــاج إلى عتبــات وعملية ترقق. تمت مناقشــة النتائج التي تم الحصول 
عليها ومقارنتها مع طريقة معروفة لتوضيح فعالية الطريقة المقترحة.

Abstract 

An accurate and a straightforward algorithm is proposed 
in this article for automatic fringe analysis of the multiple-
beam Fizeau fringe. The algorithm bases on the combination 
between the Fourier transform technique and the derivative 
sign binary method. The Fourier transform is the one of the 
most common techniques used to filter out the noise from the 
interference fringes. The derivative sign binary method is used 
to detect the edges and the contour line of the interference 
fringes. A multiple-beam interference Fizeau fringes technique 
in transmission is used to investigate the optical and structural 
properties of drawn polyethylene fiber. The method presented 
herein is also useful for overcoming the effect of discontinuities 
fringes at the boundaries of the interferogram and does not 
need thresholds and thinning process. The obtained results 
were discussed and compared with a well-known method to 
illustrate the effectiveness of the proposed method. 

تحليل بيز للبيانات المسجلة من توزيع 
معكوس ويبل اعتمادا على دالة الخسارة 

المتوازنة .
رقم الدعم

Bayesian Analysis Of Record Statistic 
From The Inverse Weibull Distribution 

Under Balanced Loss Function
2020/01/12030

إسم الباحث الرئيسي
فؤاد سعيد سعيد الدعيس

Fuad Saeed Saeed Alduais

الملخص:

فــي هــذا العمل ، ســنقوم بتطوير دالة الخســارة األســية الخطيــة لتقدير 
معلمــة القيــاس و دالــة الموثوقيــة لتوزيع معكــوس ويبول اســتناًدا إلى 
القيــم المســجلة الدنيــا. ســيتم التطويــر عن طريــق دمج الــوزن في دالة 
الخسارة األسية الخطية  إلنتاج دالة الخسارة األسية الخطية الموزونة . ثم 
استخدمنا دالة الخسارة األسية الخطية الموزونة الشتقاق معلمة القياس 
و دالــة الموثوقيــة لتوزيــع معكــوس ويبــول. عالوة على ذلك ، ســنناقش 
بعــض طــرق التقديــر التــي تتضمــن تقدير اإلمــكان األعظــم وتقديــر بايز 
مع دوال خســارة مختلفة )دالة الخســارة التربيعية و دالة الخســارة األسية 
الخطية و دالة الخسارة األسية الخطية الموزونة ودالة  الخسارة التربيعية 
المتوازنــة ودالــة  الخســارة األســية الخطيــة المتوازنة .)باإلضافــة إلى ذلك ، 
ســوف نوظف دالة الخســارة األســية الخطية الموزونة للحصــول على دالة  
خســارة أســية موزونــة متوازنــة. بعد ذلك ، ســوف نســتخدم البرمجة غير 
الخطيــة للحصــول علــى القيــم المثلــى لمعلمــات الموازنة لــكل من دالة 
الخســارة التربيعيــة المتوازنة ودالة  الخســارة األســية الخطيــة المتوازنة و 
دالــة  الخســارة األســية الموزونة المتوازنــة.  أخيًرا ، ســنجري محاكاة مونت 

كارلو للمقارنة بين الطرق المختلفة قيد الدراسة.

Abstract 

In this work, we will develop linear exponential (LINEX) loss 
function to estimate scale parameter and reliability function 
of inverse Weibull distribution (IWD) based on lower record 
values. The development will done by merging a weight into 
LINEX to produce weighted linear exponential (WLINEX) loss 
function. Then we used WLINEX to derive scale parameter 
and reliability function of the (IWD).Further, we will discuss 
some estimating methods which including maximum 
likelihood estimation and Bayes estimation with different loss 
functions (square error loss (SEL) function , LINEX, WLINEX, 
balanced square error loss function (BSEL) and balanced 
linear exponential loss function (BLINEX) ). In addition, we 
will employ WLINEX loss function to get balanced weighted 
exponential loss function (BWLINEX). After, we will utilize the 
non-linear programming to obtain the optimal values of the 
balancing parameters for each of  BSEL, BLINEX and BWLINEX. 
Finally, we will conduct Monte Carlo simulation to compare 
between different methods under study.
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تعزيز القوة والعمليات العسكرية باستخدام 
)IoT( وإنترنت األشياء )AI( رقم الدعمالذكاء االصطناعي

Enhancing The Military Strength And 
Operations Using Artificial Intelligence 

(AI) And Internet Of Things (Iot)
 2020/01/1642

إسم الباحث الرئيسي
عبدالله عبدالله عبدالعزيز الجمعه

Abdullah Abdullah Abdulaziz Aljumah
طارق أحمد

Tariq Ahamed

الملخص:

العمليــات الدفاعية واألمنية والعســكرية الحديثة أصبحت هائلة ال يمكن 
التنبؤ بها ومعقدة ومتعددة. القادة العسكريون المسؤولون مضطرون 
للتنبؤ بسبب القدرة التكنولوجية وكفاءة الحلفاء والخصوم. أفضل حل 

لهذه المشكلة في هذا العالم   . )IoT( هو إنترنت األشياء
إذا وحدنــا ودمجنــا أنظمــة التحكــم والمشــغالت وأجهزة االستشــعار في 
البنية التحتية الدفاعية الحالية ، فإن قادة الدفاع ومعداتهم وأسلحتهم 
واســتراتيجياتهم لمعالجة المواقف الخطيرة والحساســة المختلفة بأقل 

ضرر لألصول واألرواح يمكن أن تكون فعالة.
لقــد حصلــت بالفعــل إدارة سلســلة االمــداد والخدمات اللوجســتية على 
فوائد من إنترنت األشــياء والصناعــات األخرى بما في ذلك الرعاية الصحية 
والزراعة. لذلك ، يمكن أن يستفاد من إنترنت األشياء أيًضا في االحتياجات 
العســكرية الملحــة، أي األنظمة العســكرية وأجهزة االستشــعار المتصلة 
بالشــبكة والتحليــالت ونقل البيانــات األمنية والمراقبة ومــا إلى ذلك هي 
بعــض الخدمــات التــي يمكــن أن يقدمهــا إنترنــت األشــياء إلــى الجيــش 
ويمكــن أن تكــون مفيــدة تقنًيــا ومفيــدة في تتبــع الذخيــرة وغيرها من 
اإلمدادات التي تحتاج إليها في القواعد العسكرية المختلفة أو في ساحة 

المعركة.
في هذا البحث نقترح نظام الذكاء الصناعي إنترنت األشــياء الذي يمكن 
أن يساعد في تحسين األنظمة الدفاعية والعسكرية للقواعد العسكرية 

وفي ساحة المعركة.

Abstract 

Modern defense, security and military operations are getting 
tremendously unpredictable, complex and multifarious. The 
responsible military commanders are compelled to anticipate 
because of the technological ability and competence of allies 
and rivals. The best solution to this problem in this modern 
technological world is the Internet of Things (IoT). If we unite 
and merge control systems, actuators, sensors into the existing 
defense infrastructure, the defense personals, their quipments, 
weapons and strategies to tackle the different dangerous and 
sensitive situations with least damage to assets and lives can 
be effective and efficient. Supply chain management and 
logistics have already got benefits from IoT, other industries 

including healthcare, agriculture are also in the same direction. 
Therefore, IoT can also benefit the much in need military i.e. 
military systems and the networked sensors, analytics, security 
data transfer, surveillance etc. are some services that IoT can 
offer to military and can be technically beneficial and useful 
in tracking ammunition and other supplies which are needed 
at different military bases or in a battlefield. We propose an 
artificially intelligent IoT system that can help in improving the 
defense and military systems for military bases and battlefield.

طرق مركبة الكتشاف الشذوذ في الزمن 
رقم الدعمالحقيقي على أساس تحليل السالسل الزمنية

Complex Methods Detect Anomalies In 
Real-Time Based On Time Series Analysis

 020/01/16647

إسم الباحث الرئيسي
عابد سيف احمد الغولي

Abed Saif Ahmed Alghwali

الملخص:

في النظم الفيزيائية الســيبرانية الموجودة في مختلف مجاالت المجتمع 
، يتــم توليــد وتدفــق الكثيــر مــن البيانــات، وإذا مــا عولجت هــذه البيانات 
بطريقــة ســريعة و بجــودة عاليــة فــإن هــذا ســيجلب الكثيــر مــن الفوائد 
وســيمنع العديد من التهديدات ذات الطبيعة المختلفة. ســيركز البحث 
علــى تحليــل البيانات وتحديد الحاالت الشــاذة فيها.  حيث ســيتم تحليل 
عينــة من سالســل زمنية من حركة البيانــات  لتحديد مزايا وعيوب الطرق 
الحاليــة في إكتشــاف الحــاالت الشــاذة )الهجمات الســيبرانية(. وســنقوم 
بتطويــر طريقــة مركبــة للتعــرف علــى الهجمــات بنــاًء علــى خوارزميــات 
إحصائية وتعليم اآللة، والتي تكتشــف الهجمات وتمنعها  بشــكل أكثر 

سرعة ودقة.

Abstract 

In cyberphysical systems of various areas of society a lot of 
data is generated and flows, fast and high-quality processing 
of which will bring a lot of bonuses and prevent many cyber 
threats of different nature. The research focusses on the 
analysis of information data and the identification of anomalies 
in them. On the sample of telecommunication traffic time 
series to analyze the advantages and disadvantages of 
existing methods of anomalies identification (cyber-attacks). 
To develop a complex method of attack identification based 
on statistical algorithms and machine learning, which more 
accurately and quickly detects attacks and prevents them.
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رقم الدعمنحو أنظمة مواصالت ذكية

Towards Intelligent Transport System 020/01/14224

إسم الباحث الرئيسي
عدي محمد سليمان الحضيف

Adi Mohammed Suliman Alhudhaif
محمد كامران

Muhammad Kamran

الملخص:

تصنيف نوع الســيارة يســهم في عمل مجموعة واســعة من التطبيقات 
التــي تشــمل أنظمة وقــوف الســيارات الذكيــة ، وإحصائيــات تدفق حركة 
المــرور ، ونظــام جمــع الرســوم ، والتحكــم فــي الوصــول إلــى المركبــات ، 
وإدارة االزدحام ، ونظام األمن وغيرها الكثير. تم تصميم هذه التطبيقات 
للنقــل الموثــوق واآلمــن. تصنيــف المركبــات هو أحــد العناصر الرئيســية 
لهــذه التطبيقــات. شــارك العديد مــن الباحثين من مختلــف البلدان في 
هــذا المجــال للتغلــب علــى مشــاكل النقــل الذكــي األساســية. فــي هذا 
البحــث ، نقتــرح بنــاء نظــام تصنيف نــوع الســيارة أكثر عمليــة وأكثر دقة 
وقــوة مــع نتائج واعدة. في هذا الصدد ، ســنقوم بتصميم إطار لتصنيف 

نوع السيارة من صور المركبات باستخدام تقنية تعلم األلة.
علــى وجــه الخصــوص ، ســوف نتحــرى طريقــة التعلــم العميــق الشــبكة 
الشــبكات  مــن  معيــن  نــوع  وهــو  ان«  ان  »ســي   ، التالفيفيــة  العصبيــة 
العصبية.ســي ان انمســتوحى بيولوجيــً مــن تغذيــة الشــبكة العصبية 
األماميــة متعــددة الطبقــات. إنه قــادر على تعلم عدة مراحــل من الميزات 
الثابتــة تلقائًيــا لمهــام معينة. بالنســبة لبحثنا ، ســنبحث أيًضــا في أداء 

خوارزميات التعلم اآللي األخرى

Abstract 

Vehicle type classification has an extensive variety of 
applications which include intelligent parking systems, traffic 
flow statistics, toll collecting system, vehicle access control, 
congestion management, security system and many more.  
These applications are designed for the reliable and secure 
transportation. Vehicle classification is one of the major 
elements of these applications. Many researchers of different 
countries have been involved in this area to overwhelm the 
primary transportation issues. In this research, we propose to 
build a more practical and more robust vehicle type classification 
system with promising results. In this respect, we will design a 
framework of vehicle type classification from vehicle images by 
using machine learning. In particular, we would investigate the 
deep learning method Convolutional neural network (CNN), a 
specific type of neural networks.  CNN is biologically inspired 
that multi-layer feed forward neural network. It is able to 
learn automatically several stages of invariant features for the 
particular chore. For our research, we would also investigate the 
performance of of other machine learning algorithms like Naïve 
Bayes, SVM and Decision Tree.

مبادئ االنكماش فى الفضاءات التبولوجية 
المعممة بدون تبولوجيا هاوسدورف 

وتطبيقاتها
رقم الدعم

Contraction Principles In Generalized 
Topological Spaces With Non Hausdorff 

Topology And Their Applications
2020/01/11949

إسم الباحث الرئيسي
راجا جوباالن راماسوامي 

Rajagopalan Ramaswamy Ramaswamy Rajagopalan

الملخص:

تبولوجيــا  بــدون  تبولوجــى معمــم  تقديــم فضــاء  يقتــرح  العمــل  هــذا 
هاوســدورف )Hausdorff( وكذلك يقترح صياغــة مبادئ انكماش جديدة 
باالضافــة الــى تطبيــق هــذه المبــادئ فــى مشــاكل رياضيــة مختلفة مثل 
اثبــات وجــود حلــول للمعادالت الداليــة وفى مجــال البرمجــة الديناميكية 

والمعادالت التكاملية ، والبرمجة الديناميكية الخ.

Abstract 

Vehicle type classification has an extensive variety of 
applications which include intelligent parking systems, traffic 
flow statistics, toll collecting system, vehicle access control, 
congestion management, security system and many more.  
These applications are designed for the reliable and secure 
transportation. Vehicle classification is one of the major 
elements of these applications. Many researchers of different 
countries have been involved in this area to overwhelm the 
primary transportation issues. In this research, we propose to 
build a more practical and more robust vehicle type classification 
system with promising results. In this respect, we will design a 
framework of vehicle type classification from vehicle images by 
using machine learning. In particular, we would investigate the 
deep learning method Convolutional neural network (CNN), a 
specific type of neural networks.  CNN is biologically inspired 
that multi-layer feed forward neural network. It is able to 
learn automatically several stages of invariant features for the 
particular chore. For our research, we would also investigate the 
performance of of other machine learning algorithms like Naïve 
Bayes, SVM and Decision Tree.
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دراسة تأثيرات عدم انتظام السطح على انتشار 
رقم الدعمالموجات الطولية

Study The Impacts Of Surface Irregularity 
On Longitudinal Waves Propagation

 020/01/16640

إسم الباحث الرئيسي
عوض وداعه موسى تنيبور

Awad Widaa Musa Tinebour

الملخص:

الهدف األساسي من هذا البحث هو دراسة تأثيرات عدم انتظام السطح 
علــى انتشــار الموجــات الطوليــة فــي أنبــوب كربــون نانومتــري )متناهي 
الجــدار )SWCNT( والتــي  تلعــب دورًا هامــً فــي تقديــر  الصغــر( وحيــد 
القيــم التجريبيــة المتوقعة للتطبيق والتصميــم المحتمل لإللكترونيات 
النانويــة واألجهــزة المعتمدة على انابيب الكربون. وســوف يتم اســتنتاج 
معادالت الحركة للموجات الطولية المنتشرة في أنبوب كربون نانومتري 
وحيــد الجــدار اعتمــادا علــى  معادالت دانيال للقشــرة االســطوانية رفيعة 
الســمك )Donnell thin shell theory(. وســيتم تطبيــق بعــض األمثلــة 
 surface(العدديــة لتوضيــح تأثيــر عدم انتظام ســطح األنبوب الكربونــي
الحصــول  المتوقــع  مــن  فإنــه  الدراســة  لهــذه  وكنتيجــة   .)irregularity
علــى نتائــج جديدة توضح تأثير عدم انتظام ســطح األنبوب على انتشــار 
الموجــات الطوليــة، وبذلــك ســتضاف خــواص ميكانيكيــة جديــدة لتلــك 

األنابيب النانوية.

Abstract 

The target of this research project is to study the effects of 
surface irregularity on the e longitudinal wave’s propagation 
in single-walled carbon nanotubes (SWCNT) which play an 
important role in estimating expected experimental values 
for application and possible design of nanotubes and carbon-
based devices. The equations of motion will be derived based 
on Donnell thin shell theory. Some numerical examples will 
be applied to illustrate the effects of surface irregularity. As a 
result of this study, we expect that the surface irregularity on 
the propagation of longitudinal has notable effects and will 
add new mechanical properties to the SWCNT.

استخدام طريقة العناصر المستمرة لتحليل 
رقم الدعمهياكل مركبة مسبقة االجهاد

Continuous Elements Method Applied To 
Prestressed Stiffned Composite Materials 

Structures

 
2020/01/17198

إسم الباحث الرئيسي
يحيى رشيد عبدالرشيد

Yahya Rashid Adbulrashid

الملخص:

يصف هذا البحث طريقة  احتساب االستجابة التوافقية للهياكل المركبة 
المعرضة لالجهاد المسبق باستخدام طريقة العناصر المتواصلة )الصالبة 
الديناميكية(. واســتنادًا إلى نظرية تشــوه القص األول من النظام والتي 
تأسســت علــى أول نظريــة تقريبيــة لـ«لــوف« ، تــم بنــاء مصفوفــة صالبــة 
ديناميكيــة يتــم مــن خاللهــا حســاب التــرددات الطبيعيــة بســهولة. ثم 
يتــم التحقــق مــن صحــة تحليــل االهتــزاز مــع أمثلــة عدديــة لتحديــد أداء 
هــذا النمــوذج وتأثيــر ما قبــل الضغط على الطيــف الترددي. كما ســيتم 
اعتمــاد بعــض التجــارب ومقارنة النتائج. يتــم تحديد اســتجابة النظام مع 
األحمال المكافئة المطبقة على حدود العناصر. يتميز األسلوب الموصوف 
بالعديــد مــن المزايــا مقارنــًة بالطريقــة المحــددة للعنصر ، مثــل تقليص 
وقــت الحــل اعتمــادا على الحد األدنــى لحجم النموذج مــع المحافظة على 

دقة النتائج.

Abstract 

This research describes a procedure for taking into account 
prestressed loads in the calculation of the harmonic response 
of structures using the dynamic stiffness method. Based on 
the first order shear deformation theory founded on love’s first 
approximation theory the dynamic stiffness matrix has been 
built from which natural frequencies are easily calculated. 
The vibration analysis is then validated with numerical 
examples to determine the efficiency of this model and the 
effect of different load cases on the frequency spectrum. 
Experimentations will also be done to compare results. The 
response of the system is determined with applied equivalent 
loads on element boundaries. The described approach has 
many advantages compared to the finite element method, 
such as reducing the computing time with a minimum model 
size and higher precision.
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دراسة عن توزيع السماكة وخشونة السطح 
رقم الدعمفي التشكيل التدريجي للصفائح المعدنية

Investigation On Thickness Distribution 
And Surface Roughness In Incremental 

Sheet Forming
2020/01/14260

إسم الباحث الرئيسي
نبيل بن الشاذلي جويني

Nabil Chedly Ben Jouini

الملخص:

تعــد تكنولوجيــا التشــكيل التدريجــي للصفائــح المعدنيــة  واحــدة مــن 
التقنيــات الناشــئة الجديــدة المناســبة تماًمــا للنمــاذج األوليــة الســريعة 
وتصنيــع األجزاء المعقــدة ثالثية األبعاد وإنتاج الدفعــات الصغيرة. مقارنًة 
بعمليات التشــكيل التقليدية، فإن التشــكيل التدريجــي للصفائح  أكثر 
مرونــة نظــًرا لعــدم وجود حاجــة لقوالب محددة ، ويمكن اســتخدام األداة 
نفســها فقــط لعــدد كبيــر من األجــزاء ، وأكثــر اقتصادا و اســتدامة. و مع 
ذلــك ، تحتــوي هــذه العملية علــى بعض القيود مثل دقة األبعاد وســمك 

المواد.
الهدف من هذا العمل هو تحســين توزيع الســماكة وتضاريس الســطح 
التــي تلعــب دوًرا مهًمــا فــي األداء الوظيفــي ألجــزاء الصفائــح المعدنيــة. 
سيتم استخدام تصميم التجربة الستكشاف كيف تؤثر معلمات العملية 
)ســرعة الــدوران ، معــدل التغذيــة ، قطــر األداة ، وحجــم الخطــوة( علــى 
خشونة السطح وتوزيع السماكة. سنقوم بتوصيف طبوغرافية السطح 
الناتجة عن تشــكيل ورقة تدريجية عبر عدد كبير من معلمات الخشــونة 

)السعة ، المكانية ، الهجينة ومعلمات التردد(

Abstract 

Incremental Sheet Forming (ISF) technology is one of 
the new emerging technologies well suited for the rapid 
prototyping, fabrication of 3-D complex parts, and small 
batch production. Compared to the conventional forming 
processes like stamping, ISF is more flexible because no 
specific die is required and just the same tool can be used for a 
large number of products, more economical, and sustainable 
technology. However, this process has some limitations such as 
dimensional accuracy and material thickness. Thus restricting 
the use of ISF application in industry. The aim of this work is 
to improve the thickness distribution and surface topography 
which play an important role on functional performance of 
sheet metal parts. The design of experiment will be used to 
investigate how process parameters (rotation speed, feed 
rate, tool diameter, and step size) affect the surface roughness 
and thickness distribution. The surface topography will be 
characterized via a large number of roughness parameters 
(amplitude, spatial, hybrid, and frequency parameters).

تحضير واستكشاف الفعالية الدوائية 
والبيولوجية لفئة جديده من المركبات 

الحلقية الغير متجانسة عديدة المعوض مثل 
األيزوكسازوالت والبيرازوالت و 1و3و4-

أوكسادبازوالت والبيريميدينات والكوينولينات 
خماسية وسداسية الحلقة

رقم الدعم

Synthesis And Exploring The Biological 
And Pharmacological Activities Of New 

Class Of Polysubstituted (Isoxazoles, 
Pyrazoles, 1,3,4-Oxadiazoles, Pyrimidines, 
And Quinolines) Five And Six Membered 

Heterocyclic Compounds

 
2020/01/10491

إسم الباحث الرئيسي
ابراهيم عبده مسعد صالح

Ebraheem Abdu Musad Saleh
عبدالله محمد عبدالله الدوسري

Abdullah Mohammed Abdullah Al Dawsari

الملخص:

بعــض  تحضيــر  حــول  مكثفــة  دراســة  علــى  المشــروع  هــذا  يشــتمل 
اإلزوكســازوالت ، والبيــرازوالت ، و ١،٣،٤ - أوكســاديازوالت ، وبيريميدينــات 
خماســة  متجانســة  غيــر  حلقيــة  كمركبــات  الجديــدة،  وكينولينــات   ،
وسداســية الحلقة  ونظيراتها متعددة الحلقات. ســيتم تشخيص جميع 
المركبــات المحضــرة بواســطة مطياف الكتلــة ومطيافية الرنيــن النووي 
المغناطيسي، واألشعة تحت الحمراء ، والتحليل العنصري الدقيق . كذلك 
سيتم دراسة األ شكال التتوتمرية والروابط الهيدروجينية المتبادلة بين 
ذرات األكســجين والكبريــت وذرات الكبريت  والكبريت وذرات األكســجين 
والنيتروجيــن وذرات النيتروجيــن والنيتروجيــن فــي المذيبــات المختلفة 
كذلك ســيتم دراســة الفعالية الدوائية والبيولوجية للمركبات المحضرة 

وسيتم دراسة العالقة بين الفعالية والتراكيب الجزيئية.

Abstract 

This project involves an intensive study on the synthesis 
of some new important polysubstituted Isoxazoles, 
Pyrazoles, 1,3,4-Oxadiazoles, Pyrimidines and Quinolines 
as 5 and 6-membered heterocyclic compounds and their 
fused counterparts. All the synthesized compounds will be 
characterized by Mass, NMR, IR, and elemental analysis. All 
tautomeric forms and the potential role of S...O, S...S, N...O and 
N.....N interaction in the solution will be studied by dynamic 
NMR. Also, the pharmacological and biological activity of 
these compounds bearing various heterocyclic moieties will 
be studied and the structure-activity relationship will be 
explored.
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تصميم متحكم بالذاكرة ألكتشاف وأصالح 
أخطاء الذاكرة لألجهزة المستخدمة ألنترنت 

األشياء
رقم الدعم

Design Of A Memory Controller To Test 
Memory Faults In Iot Devices

  
2020/01/17159

إسم الباحث الرئيسي
سليمان عبدالله عبدالرحمن النذير

Suleman Abdullah Abdulrahman Alnatheer

الملخص:

أنترنــت األشــياء هــو أحــد نظــم التكنولوجيــا الناشــئة الــذي يعتمد على 
ربط كائنات وأجهزة واآلالت لنقل البيانات عبر الشــبكة بشــكل مستقل. 
يوًما بعد يوم يزدادالطلب على أجهزة إنترنت األشــياءألن المســتخدمين 
يريــدون الحصــول علــى مزيــد مــن الخدمــات مــن أجهزتهم على ســبيل 
المثــال تخزيــن كبيــر وســرعات عاليــة وانخفــاض اســتهالك الطاقــة. مــن 
أكبــر المشــاكل التــي تواجــة االجهــزة المســتخدمة ألنترنــت االشــياء هــو 
توســع حجــم الذاكــرة المكانــي ومــا يصاحبــه مــن صعوبــة أداء أختبــارات 
أكتشاف االخطاء في الذاكرة. في هذا البحث ، نحن نقترح تصميم رقائق 
الكترونيــة خاصة  تعمل على التحكم فــي الذاكرة ألختبار أخطاء الذاكرة 
لتكــون متكاملــة مــع  االجهــزة  المســتخدمة ألنترنت األشــياء ولكن هذه 
الرقائق تعمل بشــكل مســتقل عن أجهزة المستخدمة بأنترنت األشياء. 
يوفــر هــذا الحل أكتشــاف وأصــالح العيوب بالذكــرة مما يســاهم في رفع 

األداء وتخفيض حجم الذاكرة المكاني وبالتالي تقليل التكاليف.

Abstract 

Internet of things (IoT) is a concept of interlink objects, 
machines, and devices to transfer the data over the network 
independently. This is one of the emerging systems in 
today’s technological world where people depend totally on 
technology. This research mainly targeted at IoT devices. As 
the demand for the IoT devices increases day by day, the device 
users want more services from their device from large storage, 
high speed and low power consumption to its improved 
performance. We deal with the storage in the devices and 
the consequence of the problem arises due to increasing 
memory storage in IoT devices. As per the survey conducted 
by the semiconductor corporation, the majority of the area of 
such devices is occupied by the memories. Therefore testing 
these memories for faults become critical. In this research, 
we proposed the design of the memory controller to test the 
memories in the system on chip (SoC) based IoT devices. The 
memory controller is designed to integrate into the SoC to test 
memories independently. It detects the faults and provides 
the solution to repair these detected faults. In this way, it will 
use to enhance the performance and features of any IoT device 
in terms of area overhead and fault coverage. 

تصميم نظام فعال لحماية االجهزة ذات 
الكلفة المتدنية في انترنت األشياء عبر 
إستخدام خورزميات التشفير غير المتماثل

رقم الدعم

A System-On-Chip Based Asymmetric 
Cryptographic System For Iot Low-Cost 

Devices
2020/01/17075

إسم الباحث الرئيسي
مدين الساسي ازغيد

Medien Sassi Rajab Zeghid
حسن أحمد يوسف محمد

Hassan Ahmed Yousif Mohmed

الملخص:

التعــرف علــى الهويــة باســتخدام موجــات الراديــو هــي عبــارة عــن تقنية 
شــبكة الســلكية تســتخدم فــي عديــد التطبيقــات فــي وقتنــا الحاضــر ، 
مثــل تتبع األشــخاص و المســتندات ، والمنــازل الذكية، واألجهــزة الذكية 
القابلة لالرتداء على الجســد ، والرعاية الصحية ، وجواز الســفر اإللكتروني 
، ومدفوعات النقل ، وما إلى ذلك. هذه التقنيه عبارة عن اسلوب مبسط 
إلنترنــت األشــياء حيث يتم توصيل العديد مــن األجهزة ببعضها البعض 
اإلنترنــت لتوفيــر حيــاة أكثــر مالءمــة للمســتخدمين. غيــر أن  بواســطة 
االجهزة الدقيقة ذات الكلفة المتدنية في انترنت األشــياء و التي تشــمل 
المستشــعرات والحساســات وغيرهــا تعتبــر مقيــدة مــن حيــث ســرعة 
المعالج ، وســعة الذاكرة.كما أن عملية حماية هذه األجهزة من أي عملية 
إختــراق تعتبــر مهمة صعبة نظًرا لقيود المــوارد التي تعمل فيها. وعلى 
وجــه الخصــوص فــي مجــال الحمايــة، يأخــذ بروتوكــول المصادقــة أهميــة 
كبيــرة نظــًرا للضــرر الذي قد يحدث من وجود أجهــزة غير موثوق بها في 

نظام إنترنت األشياء
لحمايــة االجهــزة ذات الكلفــة المتدنيــة فــي انترنــت األشــياء تــم الترويــج 
لخوارزميات تشــفير المنحنى المتماثل الجديدة على نطاق واســع. فعلى 
ســيبل المثــال فــي اآلونة األخيــرة ، تم الجمع بين التشــفير غيــر المتماثل 

وأجهزة إنترنت األشياء ذات الكلفة المتدنية ]٣-٤[
الهويــة  علــى  التعــرف  لموثوقيــة  جديــد  بروتوكــول  إقتــراح  تــم  حيــث 
باســتحدام موجــات الراديو. ويعتمد هذا البروتوكول على نظام تشــفير 
المنحنــى اإلهليلجــي. ولكــن لســوء الحــظ هــذا المقتــرح به بعــض نقاط 

الضعف مثل المعاناة من الهجمات النشطة
وبناء على ما ســبق ذكره من مشــاكل التشــفير غير المتماثل مع اجهزة 
انترنت اإلشــياء منخفضة التكلفة فإن  هذا المشــروع يهدف الى تصميم 
وتنفيــذ نظــام علــى الرقاقــة يحتــوي بروتوكــوالت التشــفير والوثوقيــة 

القائمة على خوارزميات التشفير غير المتماثلة ألجهزة إنترنت األشياء

Abstract 

In many applications nowadays such as People Tracking, 
Document tracking, smart homes to smart wearables, 
Healthcare, E- passport, transportation-payments, etc, RFID-
Tags are used [1]. Radio-Frequency Identification (RFID) is 
a wireless technology and it is a primer for the Internet of 
Things where many objects are connected to each other and 
to the Internet to provide a more convenient life to users. The 
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IoT low-cost devices are constrained in terms of processor 
speed, processing power and memory capacity. Security of 
IoT low-cost devices is a challenging task due to the resource-
constrained environment they are operating in. In particular 
authentication is of high interest given the damage that 
could happen from a malicious unauthenticated device in an 
IoT system. However the new Algebraic Curve cryptography 
algorithms are widely promoted to developers for new Internet 
of Things (IoT) advancements. Recently, considerable research 
has been performed in the combination of asymmetric 
cryptography and IoT low-cost devices [2]. In 2014, He et al 
[3], Zhao, Zhenguo [4] proposed a new RFID authentication 
protocol for Healthcare Environments. The protocol is based 
on elliptic curve cryptography system. Unfortunately this 
system usually has some weaknesses such as suffering from 
active attacks. To enhance the security and reduce the system 
workload, we adopt pairing asymmetric cryptographic 
algorithm to construct a new IoT low-cost devices (RFID) 
authentication protocol. Furthermore, this project goes further 
by designing and implementing a System-on-Chip (SoC) 
including encryption and authentication protocols based on 
asymmetric cryptographic algorithms for IoT low-cost devices. 
The cryptographic System-on-Chip will be integrated into 
Real-Time tracking people system.

أعاده التشكيل األمثل ألنظمة التوزيع الحديثة 
 )NOPs( في وجود النقاط المفتوحة العادية

)DGs( والمولدات الموزعة
رقم الدعم

Optimal Reconfiguration Of Modern 
Distribution Systems In The Presence 
Of Normal Open Points (Nops) And 

Distributed Generators (Dgs)

 
2020/01/13220

إسم الباحث الرئيسي
زياد محمد محمد علي

Ziad Mohammed Mohammed Ali
شادي حسام الدين عبد العليم

Shady Hossam Eldeen Abdel Aleem

الملخص:

فــي حالــة خطــوط  التغييــر  )DNR( هــو  التوزيــع  أعــاده تكويــن شــبكة 
التشــغيل مــن أجــل تقليــل فقــدان الطاقــة، وتحســين الجهــد، وزيــادة 
موثوقية الشبكة. ومع ذلك ، لتطبيق DNR بشكل صحيح ، الحفاظ علي 
الطبولوجيا اإلشعاعية لشبكة التوزيع، خدمة األحمال المتصلة  بإنتظام، 
الحفاظ علي الحدود الحرارية المحددة للخطوط ، وحدود الجهد الشبكة 
ينبغي الحفاظ عليها، وال ســيما في وجود تكنولوجيات المركزية لتوليد 
الطاقة النظيفة والتي أدت إلى ظهور ممارســات جديدة في مجال توليد 
الطاقــة ونظــم النقــل والتوزيــع. في هذا المشــروع، ســيتم التحقيق في 
اســتراتيجية جديدة إلعادة التشــكيل لتعظيم تغلغل DGs في شــبكة 

التوزيــع دون انتهــاك الحــدود التشــغيلية للنظــام مــع تعزيــز مؤشــرات 
الموثوقيــة العــداد شــبكة التوزيــع باســتخدام عمليــات التثبيــت األمثــل 
للنقــاط المفتوحة العادية )NOPs( الســتضافة المزيــد من DGs في نظم 
التوزيع. ومن أجل حل المشــكلة قيد التحقيق ، ســيتم استخدام تقنيات 

التحسين المتعددة األهداف الجديدة.

Abstract 

Distribution network reconfiguration (DNR) is the change 
in the status of operating lines in order to minimize power 
losses, improve the voltage profile, and increase network 
reliability. However, to correctly apply DNR, maintaining 
the radial topology of the distribution network, serving the 
connected loads uniformly, keeping the lines within their 
specified thermal limits, and preserving the network’s voltage 
limits should be maintained, particularly in the presence of 
decentralized clean energy generation technologies that has 
led to the emergence of new practices in energy generation 
and transmission and distribution schemes. In this project, a 
new reconfiguration strategy will be investigated to maximize 
the DGs penetration into the distribution network without 
violating system operational limits and enhancing the 
reliability indices to prepare the distribution network using 
the optimal normal open points (NOPs) installations to host 
more DGs installations in the distribution system. In order to 
solve the problem under investigation, new multi-objective 
metaheuristic optimization techniques will be used.

تحسين كفاءة تحويل الطاقة لنظام التوليد 
رقم الدعمالحراري الكهربائي

Enhancing Energy Conversion Efficiency 
Of The Thermoelectric Generation 

Systems
  2020/01/1681

إسم الباحث الرئيسي
كانجراج نااليا قويندر

Kanagaraj Nallaiya Gonder
حجازي رزق

Hegazy Rezk
محمد رمضان جمعة بهيري

Mohamed Ramadan Gomaa Behiri

الملخص:

تعتبر مشــكلة الطاقة في المملكة العربية السعودية من أهم المخاطر 
التي تهدد االقتصاد واالمن القومي لما لها من تأثير ســلبي مباشــر على 
مختلف نواحي الحياة .لذلك أصبح من الضروري والالزم ايجاد مصادر طاقة 
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متجددة بديلة عالية الكفاءة ورخيصة الثمن يمكن االعتماد عليها. يقدم 
هــذا البحــث دراســة تحليلية و تطبيق عملي إلنتــاج الطاقة الكهربية من 
خــالل تكنولوجيــا التوليــد الحــراري الكهربائــي. تتميز هــذة التكنولوجيا 
بانهــا تنتــج الكهربــاء عــن طريق الحــرارة بــدون اى تلوث للبيئــة باالضافه 
انهــا ال تحتــوى علــى اى أجزاء متحركه مما يقلل تكاليــف الصيانة الدورية. 
ســوف يتــم إقتراح نظــام تحكم بهدف زيــادة إنتاج كفــاءة تحويل الطاقة 
باستخدام التوليد الحراري الكهربائي. سيتم استخدام برنامج الماتالب و 
ملحقاتــه فــي عملية النمذجة و المحاكاة للنظام المقترح. واخيرًا، ســيتم 

التحقيق العملي واختبار منظومة التوليد تحت الظروف المختلفة.

Abstract 

The energy problem in Saudi Arabia is considered one 
of the most important issues that threaten our economy 
and national security, as it has a direct negative impact on 
various aspects of life. Therefore, it has become essential and 
mandatory to find alternative efficient and reliable renewable 
energy sources. Thermoelectric generation (TEG) technology 
converts the heat energy produced from renewable sources 
or any waste heat to DC electrical power depending on the 
Seebeck effect. The main advantage of this technology there 
is no moving parts. So almost no need for maintenance hence, 
this technology has the advantage to be compatible for use in 
a remote and hostile environment such as space applications 
and missions. In this project, a control technique will be used 
for maximizing the harvested energy from TEG system. TEG 
system with the proposed control algorithm will be simulated 
with MATLAB software. TEG test rig system will be designed 
and implemented to test the commercial TEG module as well. 
A monitoring system can be employed to record the measured 
current, voltage and temperature for both cold and hot sides 
of the TEG module. Additionally, a control technique could be 
developed for the DC-DC boost converter to maximize the 
output power. The proposed system will be simulated and 
tested at different operating conditions.

فئة الفضاءات التوبولوجيه اللينه و انعكاسية 
رقم الدعمت0

The Category Of Soft Topological Spaces 
And T0-Reflection

 2020/01/1651

إسم الباحث الرئيسي
عبدالوهاب الشادلي المحمدي

Abdelwaheb Chedly Omar Mhemdi

الملخص:

تمثل الفضاءات التوبولوجيه اللينه عناصر احدى الفئات الرياضيه تسمى 
SOFTOP  في هذا المشروع نقوم بدراسة عديد الخاصيات لالسهم بين 
عناصر هذه الفئه الرياضيه. ثم نقدم انعكاسية ت0 في الفئه و نبحث عن 
بعض العالقات الممكنه مع بديهيات الفصل في الفضاءات التوبولوجيه 

اللينه

Abstract 

Soft topological spaces represent the objects of a category 
named SOFTOP. In this project we will study some properties 
of arrows in SOFTOP. We give also the construction of the 
T0-reflection of a soft topological space illustrated by other 
results related with separation axioms.

إعادة تدوير مخلفات عمليات التشغيل 
رقم الدعمباستخدام تقنيات مختلفة

Recycling Of The Machining Processes 
Waste By Different Techniques

 2020/01/1173

إسم الباحث الرئيسي
محمد ابراهيم محمد عبدالعال

Mohamed Ibrahem Mohamed Abdelaal

الملخص:

يهتــم المشــروع بعملية إعادة تدوير رائــش األلومنيوم والنحاس النقيان 
وســبائكهم وخليط منهم بواســطة الطرق التقليدية في التدوير وهي 
الســباكة والطــرق الغير تقليدية التي تشــمل الكبس علــى البارد ويليه 
البثــق على الســاخن. ومــع احتواء عمليات إعــادة التدوير بالســباكة على 
اســتهالك عالــي للطاقــة وانبعاثــات غاز ثاني أكســيد الكربــون الذي يزيد 
مــن مشــكلة االحتبــاس الحــراري. باإلضافة الى الحاجة الماســة فــي العالم 
للحفــاظ على الوقود الحفري المتناقص بشــدة وارتفاع أســعار اســتخدام 
مصــادر الطاقــة المتجــددة. ولذلــك فالحاجــة الــى طريقــة تدويــر جديــدة 
لرائش المعادن باستخدام استهالك طاقة اقل وان تكون صديقة للبيئة. 
الهــدف األساســي للمشــروع الحالــي لتأكيــد فاعليــة عمليــة التدويــر في 
الحالــة الصلبــة فــي انتاج عينات كثيفة تماما من تدويــر رائش األلومنيوم 
والنحــاس وخليــط بينهم وبخــواص ميكانيكيــة مقارنة مع تلــك الخاصة 
بالعينــات الصلبــة مــع اســتهالك اقــل للطاقــة وانبعاثــات اقــل لغــاز ثاني 

أكسيد الكربون عن ما يحدث في حالة طرق التدوير التقليدية.
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Abstract 

The present project, concerned with the recycling of pure 
aluminum, pure copper, their alloys, and a mixture of 
aluminum and copper chips by using conventional (casting) 
and nonconventional (hot extrusion) techniques. Traditional 
recycling of the metals chips by casting includes a high level 
of energy consumption and so the emissions of CO2, which 
consider the most effective, factor in the increasing of the global 
warming problem. Moreover, reducing power consumption 
with a decrease in the amount of fossil fell around the world 
and the high cost of renewable energy. Therefore, the need 
for new methods in the recycling of metals chips with lower 
energy consumption and more friendly with the environment. 
One of the most attractive methods is the nonconventional 
(hot extrusion) technique. The main objective of the current 
project is to emphasize the efficiency of the nonconventional 
(hot extrusion) technique in producing fully dense chip 
recycled Al, Cu and a combination Al and Cu samples with 
comparable mechanical properties with those of solid metal 
samples and lower energy consumption and CO2 emission 
than the using of conventional recycling methods.

تاثير االخماد اللزج والحركة البراونية على 
رقم الدعمانسياب مائع جيفرى فوق سطح متحرك

Impacts Of Viscous Dissipation And 
Brownian Motion On Jeffrey-Nanofluid-
Flow Over An Unsteady Moving Surface 

With Thermophoresis

 2020/01/1659

إسم الباحث الرئيسي
ليلى فؤاد صديق مراد

Laila Fouad Seddek Morad
عصام رشدي مصطفى الزهار

Essam Roshdy Moustafa Elzahar

الملخص:

فــى هــذه الدراســة يتم استكشــاف تأثيراالخمــاد اللزج والحركــة البراونية 
علــى التدفــق الزمنى لمائع نانو جيفرى على ســطح متحرك. تم المحاكاة 
الرياضيــة لمشــكلة التدفق. باســتخدام تحويالت مســاعدة  يتم التعامل 
حاســوبيا للكميات الرياضية للتدفق واالنتقال الحرارى للمائع التى سيتم 
ايجاد حلها بواسطة طريقة جديده هجينه عدديا- تحليليا. يتم مناقشة 
المخرجــات البيانيــة بالتفصيــل  لقيــم متعددة من المعلمــات ذات الصلة 

ذات األهمية.

Abstract 

The goal of this project is exploring the influence of viscous 
dissipation and Brownian motion together on Jeffrey-
nanofluid-flow owing to an unsteady moving surface with 
thermophoresis. An aiding transformation is used to transform 
the governing equation into PDEs. The solutions of these PDEs 
are gotten through a new hybrid numerical-analytical method 
and various graphical outcomes with several employed 
parameters are discussed.  

نظام التوصية عبر السياق القائم على اللغة 
العربية لتحسين أساليب العمل في بيئة 

إنترنت األشياء
رقم الدعم

Arabic Language Based Context-Aware 
Recommender System For Business 

Process Improvement In Iot Environment
2020/01/17215

إسم الباحث الرئيسي
توفيل فايا بوري . تانغام

Thavavel Vaiyapuri . Thangam
نورة علي العليم

Nourah Ali Alaseem

الملخص:

أدى ظهــور G5 فــي عصر IoT إلى إثراء المحتوى الذي أنشــأه المســتخدم 
 Instagram و Facebook  عبر وسائل التواصل االجتماعي المختلفة مثل
و whatsapp و Twitter وغيرهــا ، واجتــذب العمالء إلى األســواق الرقمية. 
فــي هــذا الســياق ، يقــال إن معظــم األســواق الرقميــة الحديثــة ترتبــط 
بــردود فعــل ســلبية مــن عمالئهــا. قــد تعــزى هــذه التعليقــات الســلبية 
إلــى عــدم قــدرة المؤسســة علــى تلبيــة توقعــات العمــالء وعــدم قدرتها 
علــى كســب منافســها فــي تحقيــق عالقــة ثقــة مــع عمالئهــا. وبالتالــي ، 
فــإن هــذه التعليقــات الســلبية قد تعرض ســمعة المنظمة في األســواق 
للخطــر. علــى الجانــب اآلخــر ، يفضــل العمالء أو يختــارون منتًجــا بناًء على 
تجارب العمالء السابقة. وبالتالي ، يقوم المستخدمون بالتحقق من صحة 
المنتــج أو الخدمــات اســتناًدا إلى تقييمــات المســتخدمين ، والمراجعات ، 
وبالتالــي االعتمــاد علــى نظــام التوصية الــذي يمكنه دعمهم فــي اختيار 
أفضــل منتــج بنــاًء علــى احتياجاتهم وتجاربهــم الســابقة. وبالتالي ، فإن 
تحليــل المعنويــات لــه أهميــة قصــوى فــي اســتخراج الــرأي مــن محتويات 
وســائل التواصل االجتماعي ويوصي المســتخدم بالمنتج المناســب بناًء 
على مصلحته وكذلك دعم األعمال في اتخاذ قرارات مســتنيرة في تلبية 
توقعــات العمــالء وتفضيالتهــم. في هــذا االتجاه ، ســيحاول اقتراح البحث 
هذا االستفادة من فوائد التعلم العميق في تحليل المعنويات الستخراج 
المعرفة القيمة وفًقا الحتياجات المستخدم ويوصي بالمنتجات المناسبة 
مــن تفضيالتهــم. أيًضــا ، ســيحاول البحــث توفيــر منصــة فعالــة لألعمــال 
لتحليــل أصوات العمالء في وســائل التواصل االجتماعي حول منتجاتهم 

وخدماتهم ، وسيمكنهم من تحسين عملية أعمالهم.
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Abstract 

The advent of 5G in the era of IoT has enriched the user 
generated content via various social media such as Facebook, 
Instagram, whatsapp, Twitter etc. and has attracted customer 
to digital marketplaces. In this context, it is reported that 
most of the modern digital marketplaces are associated with 
negative feedbacks from their customers. Such negative 
feedbacks might be due to the inability of the organization 
to meet their customer expectations and unable to win over 
their competitor in achieving a trust relationship with their 
customers. Consequently, such negative feedbacks may 
jeopardize the reputation of an organization in market places. 
On other side, customers prefer or opt for a product based 
on the previous customer experiences. Thus, users validate a 
product or services based on user ratings, reviews and thereby 
rely on recommendation system that can support them in 
selecting the best product based on their needs and previous 
user experiences. Consequently, Sentiment analysis is of 
paramount importance in opinion mining from social media 
contents and recommends the user with appropriate product 
based on their interest as well support business in making 
informed decisions in meeting their customer expectations 
and preferences.  In this direction, this research proposal will 
attempt to utilize the benefits of deep learning in sentiment 
analysis to extract the valuable knowledge contextually based 
on the user needs and recommends appropriate products of 
their preferences. Also, the research will attempt to provide an 
efficient platform for business to analyze the customer’s voices 
in the social media about their products and services and will 
enable to improve their business process.

دور جهاز Olfactometer في االستجابة 
الشمية لسوسة النخيل الحمراء تجاه بعض 

التربينات
رقم الدعم

The role of Olfactometer for response red 
palm weevil to some terpenes

 2020/01/1191

إسم الباحث الرئيسي
تمنى محمد صالح الدوسري

Mona Mohammed Saleh Aldawsari

الملخص:

تركــز هذه الدراســة حــول دور جهاز  Olfactometer في تحديد اســتجابة 
سوســة النخيــل الحمــراء تجاه بعــض التربينــات المختبرة، حيــث تم عمل 
تطويــر لجهــاز Olfactometer الــذي تــم تصميمه من قبــل كل من منى 

محمد الدوسري و عزيزة محمد الشرابي، في إعادة تصميم الجهاز بطريقة 
 ARDUINO UNO يمكنه التعامل مع حســاب التجربة باستخدام متحكم
وأجهــزة استشــعار الحركــة وعــرض النتائــج علــى شاشــة LCD. كما تمت 
إضافة بعض التحسينات على الجهاز بما يمكن معها من سهولة فك و 
تركيب الجهاز. لقد وضعت الحساســات )أجهزة االستشــعار( على جانبي 
صندوق االختبار ويتم معايرتها الكتشــاف األشياء الصغيرة مثل الحشرة 

، مبرمج متحكم دقيق لحساب IR٪ باستخدام الصيغة:
IR= )s-c) / )s + c( × ١00 ، عندمــا يتــم اكتشــاف عينــة إما في المستشــعر 
»S« أو »C« ، يتــم إرســالها إلــى المتحكم الدقيق ثــم يدخل في المعادلة 
، وهــو مبرمــج ألخــذ ١0 عينــات مــن الحشــرات فــي كل تجربــة. بعــد اختبار 
الحشــرات العشــرة بشــكل فــردي ، ســتظهر القيمــة النهائيــة )IR( علــى 
شاشة LCD. يمكن بعد ذلك إعادة تشغيل الجهاز ويمكن تكرار التجربة 
باســتخدام مواد مختلفة. و نتائج هذه الدراســة مؤشــر حيوي و مهم في 

تحديد المواد التي قد تستخدم في مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

Abstract 

 This study focuses on the role of Olfactometer in determining 
the response of the red palm weevil to some tested terpenes. 
ARDUINO UNO microcontroller and motion sensors and display 
the results on the LCD screen. Also, some enhancements have 
been added to the device so that it can be easily removed 
and installed. Sensors are placed on either side of the test 
box and are calibrated to detect small objects such as insect, 
microcontroller programmer to calculate IR% using formula:
IR = (s-c) / (s + c) × 100, when a sample is detected in either 
the “S” or “C” sensor, it is sent to the microcontroller and then 
entered into the equation, which is programmed to take 10 
insect samples in each experiment. After testing the ten 
insects individually, the final value (IR) will appear on the LCD 
screen. The device can then be restarted and the experiment 
can be repeated using different materials. The results of this 
study are a vital indicator in identifying substances that may 
be used in the control of red palm weevil.

حسين انتقال الحرارة في تدفق الحمل الحراري 
الطبيعي حول اسطوانة دائرية افقية لمائع 

الميثانول باعتباره مائع كاسون باضافة جزيئات 
أكسيد الجرافيت / أنابيب الكربون النانونية 

بوجود مجال مغاطيسي
رقم الدعم

Heat Transfer Improvement In MHD 
Natural Convection Flow Of Graphite 

Oxide / Carbon Nanotubes - Methanol 
Based Casson Nanofluids Past A 

Horizontal Circular Cylinder

2020/01/16361

إسم الباحث الرئيسي
عبدالكريم محمد عبدالله حمارشه

Abdulkareem Mohammed Abdullah Hamarsheh
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فراس الواوي
Firas Alwawi

الملخص:

يهدف هذا البحث العددي إلى عرض  مدى  تأثير حجم الجسيمات النانوية 
، وبارمتر  الكاسون و المجال المغناطيسي  على انتقال الحرارة الطبيعي 
فــي منطقــة الطبقة الحدودية ألســطوانة دائرية أفقية في مائع كاســون 
وخضوعهــا  لنقل حرارة ثابت على الســطح كشــروط حدوديــة. تم اعتبار 
الميثانول كمائع كاســون مضيف، وتم اضافة أكســيد الجرافيت وأنابيب 
الكربــون النانونيــة المفــردة والمتعــددة اليــه. ســيتم تحويــل المعــادالت 
التفاضليــة الجزئيــة غيــر الخطيــة ذات األبعــاد إلــى تعبيــرات بــدون أبعــاد 

وحلها بطريقة  كلير.

Abstract 

 This numerical investigation intends to present the impact 
of nanoparticles volume fraction, Casson parameter and 
magnetic parameter on natural convection heat transfer in 
the boundary layer region of a horizontal circular cylinder 
in a Casson nanofluid under constant heat flux boundary 
conditions. Methanol is considered as a host Casson fluids, 
Graphite oxide (GO), single and multiple walls carbon 
nanotubes (SWCNTs & MWCNTs) nanoparticles were added 
to them. Dimensional nonlinear partial differential equations 
are transformed into nondimensional expressions, then solve 
them by Keller box technique 

انشاء نظام جديد يستخدم القياسات االحادية 
رقم الدعمللتعرف على الوجوه

Monogenic Ordinal Measures (MOM) For 
Face Recognition

2020/01/16725

إسم الباحث الرئيسي
وليد علي عايدي

Walid Ali Salah Aydi

الملخص:

ان التعــرف علــى االشــخاص باســتخدام  عناصــر القيــاس الحيــوي تعــد 
مــن اهــم مجــاالت البحــث فــي عصرنــا اليــوم . ومــن اهــم هــذه التقنيــات 
نذكــر تقنيــة التعرف باســتخدام صورة للوجــه. ان الصــورة كمصدر وحيد 
للمعلومــة تكــون عرضة لعدة مشــاكل منها الضبابيــة، وجود النظارات ، 

اللحى، االضاءة العالية
فــي هــذا البحــث ، نــود في هذا المشــروع تطويــر تقنية جديــدة  للتعرف 
علــى االشــخاص باســتخدام صــورة للوجــه . تبــدا المرحلــة االولــى بتنقيــة 

الصــورة ثم الســتخراج معالم الوجه ســنعتمد على  دمــج تقنيات الميزات 
المحلية للوجه. وقد تم في الســابق اعتماد خوارزميات تســتخدم الميزات 
المحلية  اال انها معقدة  و بطيئة  ،الســيما اذا اردنا وضعها على االجهزة 
المحمولــة ،علــى ســبيل الذكر فالتر قابــور متعددة المقاييس. ســنعتمد 

اساسا في خوارزميتنا على  المرشحات أحادية المنشأ.

Abstract 

Today biometrics is one of the most important areas of 
research. Among the most important biometric techniques, 
we mention the face recognition. The first element in the face 
recognition is image which is a single source of information 
that is subject to several problems including blurring, the 
presence of glasses, beards, and high light…etc. In this 
project, we would like to develop an algorithm beginning 
with image preprocessing to the extraction of the signature. In 
our algorithm we propose to combine local feature extraction 
techniques in order to implement it in a mobile application 
such as drone which is characterized by a limitation in his 
processing power, memory …etc.

خوارزمية ذكاء السرب المبني على البحث 
رقم الدعمالمحلي لحل مشاكل تحليل البيانات

Swarm Intelligence Algorithm Based 
Local Search For Solving Data Clustering 

Problems
 020/01/11812

إسم الباحث الرئيسي
محمد عبدالرحمن الشوربجي حسن

Mohammed Abdelrahman Elshorbagy Hassan

الملخص:

يهــدف هذا المشــروع إلى اقتــراح منهجية جديدة لحل مشــكالت تجميع 
البيانــات. ســوف تســتخدم هــذه المنهجيــة واحدة مــن خوارزميــات ذكاء 
األســراب وهــي خوارزمية تحســين الجندب بســبب قوتهــا وفعاليتها في 
حــل مشــكالت التحســين. باإلضافــة إلــى ذلــك ، يتــم تطبيــق تقنية بحث 
محليــة لتحســين جودة الحل والوصــول إلى تجميع أمثــل للبيانات. عالوة 
علــى ذلــك ، يتــم اســتخدام مجموعــة مــن البيانــات الكبيــرة ذات األبعــاد 
العاليــة الختبــار المنهجيــة المقترحة. أخيــًرا ، تتم مقارنــة النتائج التي تم 
الحصول عليها من المنهجية المقترحة مع الدراسات السابقة المنشورة 
في المجالت العلمية الدولية إلظهار تفوقها وقدرتها على حل هذا النوع 

من المشكالت.

Abstract 

This project aims to propose a new methodology to solve 
the data clustering problems. This methodology will use one 
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of the swarm intelligence algorithms (SIAs): grasshopper 
optimization algorithm due to its robustness and effective 
in solving optimization problems. In addition, local search 
technique is applied to improve the solution quality and 
access to optimal data clustering. Furthermore, a set of 
large datasets with high dimensionality are used to test the 
proposed methodology. Finally, the obtained results from the 
proposed methodology are compared to previous studies 
published in international scientific journals to demonstrate 
their superiority and ability to solve this type of problem.

التعلم العميق المعتمد على نظام متعدد 
الوكالء و خوارزميات LQF-MWM للتحكم في 

حركة المرور ومساعدة سيارات الطوارئ
رقم الدعم

Multi-Agent Deep Neural Networks 
Coupled With Lqf-Mwm Algorithm For 
Traffic Control And Emergency Vehicles 

Guidance

 2020/01/1322

إسم الباحث الرئيسي
علي محمد اللواتي

Ali Mohamed Hassan Louati
منير نصير

Muneer Nusir

الملخص:

تواجه الســلطات في المدن الحديثة تحديات يومية تتعلق بمراقبة حركة 
المــرور. ونظــرا لتعقد المشــكلة الناجم عــن نمو التحضر ، فإن االســتثمار 
فــي تطويــر نظــم مراقبة إشــارات المــرور لضمــان تنقل أفضــل قد حظي 
باهتمــام أكبــر من جانب هذه الســلطات. وفي المؤلفــات الحالية ، ال تتيح 
غالبية المراكز األمنية المؤقتة سوى مراقبة آنية لمشكلة مرور مكتشفة 
دون النظــر فــي التنبــؤ المبكــر بحدوثهــا وتقديــر حدوثهــا. وعــالوة على 
ذلــك ، نــادرا ما ينظر في مشــاكل حركة المــرور المتصلة بوصول مركبات 
الطــوارئ وتوجيههــا. وبنــاء علــى هــذه الثغــرات ، ونحــن نعتمــد علــى 
مفاهيــم وآليات مــن كليهما ، االصطناعي و اإللتواء الشــبكات العصبية 
)آن CNN( ، إلى جانب أطول طابور األولى القصوى الوزن خوارزمية مطابقة 
)LQF-MWM( ، لتطويــر PANNAL ، التنبؤيــة رد الفعــل لهــذه المراكــز. 
PANNAL هــو متعــدد عامــل أســاس النظــام ، حيــث كل فــرد عامــل آن, 
CNN, و LQF-MWM علــى التكيــف مــع إشــارة متواليات و المــدد و صالح 
عبــور ســيارات الطــوارئ.  لدى الوكالء بنيــة متغايرة ينظر في تنســيقها. 
نحن نعتمد على )فيســيم( ، وهو برنامــج محاكاة حركة المرور المتطورة 
لمحــاكاة وتقييــم. وقــد اعتمدنا الخوارزميات والســيناريوهات ومؤشــرات 
األداء الرئيسية ونتائج التقييم المستمدة من المؤلفات األخيرة المتعلقة 
بوضع المعايير. وهذه الخوارزميات وقائية ولها أداء رفيع ونتائج تنافسية 

في مراقبة حركة المرور لحالة المرور المضطربة

Abstract 

Authorities in modern cities are facing daily challenges related 
to traffic control. Due to the problem complexity caused by 
the urbanization growth, investing in developing Traffic Signal 
Control Systems (TSCS) to guarantee better mobility has taken 
more attention by these authorities. In the existing literature, 
the majority of TSCS offers only a real-time control for a 
detected traffic problem without considering early prediction 
and estimation of its occurrence. Furthermore, traffic 
problems related to the arrival and guidance of emergency 
vehicles are rarely considered. Based on these gaps, we rely 
on concepts and mechanisms from both, the Artificial and the 
Convolution Neural Networks (ANN and CNN), coupled with 
the Longest Queue First Maximal Weight Matching Algorithm 
(LQF-MWM), to develop PANNAL, a Predictive and reactive 
TSCS. PANNAL is a Multi-Agent based System, where each 
individual agent has ANN, CNN, and LQF-MWM to adapt signal 
sequences and durations and favor the crossing of emergency 
vehicles.  Agents have a hierarchical architecture considered 
for coordination. We leant on VISSIM, a state-of-the-art 
traffic simulation software for simulation and evaluation. 
We adopted algorithms, scenarios, Key Performance 
Indicators, and evaluation results from the recent literature for 
benchmarking. These algorithms are pre-emptive and have a 
high performance and competitive results in traffic control of 
disturbed traffic condition.

تصميم دارة ااكترونية سيموس منخفضة 
الضوضاء لمستشعر ميمس الديناميكية 

الهوائية والمحركات
رقم الدعم

Design Of Low-Noise CMOS Amplifier 
For An Aerodynamic MEMS Sensors And 

Actuators
 2020/01/1429

إسم الباحث الرئيسي
جمال محمد سعيد نبهان

Jamel Mohamed Said Nebhen
سفين محمد حبيب المنصوري

Sofiene Mohamed Habib Mansouri

الملخص:

والتطبيقــات  الطبيعــة  فــي  مــكان  كل  فــي  المضطربــة  التدفقــات 
التكنولوجيــة. ومــن األمثلــة الشــائعة علــى التدفقــات المضطربــة تدفق 
الــدم فــي الشــرايين، ونقــل النفط فــي خطــوط األنابيب، والغــالف الجوي 
وتيــارات المحيطــات، وتدفــق الطائــرات والغواصــات. فــي هــذا المشــروع، 
ســيتم تقديــم دائــرة جديدة لمقياس شــدة الرياح في درجة حــرارة ثابتة . 
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وتتمثل الفكرة في تطبيق جهد قابل للتشكيل على المقاوم الحساس 
وقياس التدفق الحالي من خالل المقاوم للتسخين باستخدام مرآة حالية 
يتــم التحكــم فيها بواســطة حلقــة تغذية راجعــة تناظرية. لذلــك، يصور 
المشــروع تصميــم نظــام إلكتروني جديــد غير متســاوي القياس يعتمد 
علــى مستشــعر الســلك الســاخن وردود فعــل مناســبة علــى الســخان. 
عــالوة علــى ذلــك، يســمح المشــروع بدمــج النظــام لتحقيق حــل محمول 
سيموس يوضح التصميم القوي. وأخيًرا، يسمح المشروع بتنفيذ واجهة 
المستشــعر عن طريق بنية جســر ويتســتون معدلة مع إمكانية موازنة 

تلقائية.

Abstract 

Turbulent flows are ubiquitous in nature and technological 
applications. Common examples of turbulent flows are blood 
flow in oil transport in pipelines, in arteries, ocean currents 
and atmosphere, and the flows over aircrafts and submarines. 
In this project, a new constant-temperature hot-wire 
anemometer (CTA) circuit will be presented. The idea is to apply 
a configurable voltage to the sensitive resistor and measure the 
current flowing through heating resistor using a current mirror 
controlled by an analog feedback loop. Therefore, the project 
depicts the design of a new MEMS anemometric electronic 
system used a hot wire sensor and a suitable heater feedback. 
Moreover, the project allows integrating the system to achieve 
a CMOS robust portable solution. Finally, the project allows 
implementing the sensor interface composed by a modified 
and auto-balancing Wheatstone bridge architecture.

معالجة المياه باستخدام حبيبات السيليكا 
رقم الدعمالنانويه المعدلة

Water Treatment Using Modified Silica 
Nanoparticles

 2020/01/1724

إسم الباحث الرئيسي
هاني مصطفى مصطفى هاني

Hany Moustafa Moustafa Hany

الملخص:

النانويــة وتحميلهــا بمــاده معدلــه  ســيتم تحضيــر حبيبــات الســيليكا 
للســطح. ســوف يتــم توصيف المــاده الماصــة المحضرة من خــالل تحليل 
العناصر، التحليل الطيفي لألشــعة تحت الحمراء ، قياس مســاحة سطح، 
و المجهــر اإللكترونــي الماســح. ســيتم أيضــا اســتخدام قياســات التحلل 
الحراري إلثبات االستقرار الحراري للماده الماصة المحضرة. سيتم إستخدام 
المــاده الناتجــه كمادة ماصة واعدة إلزالــة بعض المعادن التي تلوث المياه 
عــن طريــق تقنيــات فصــل مختلفــة. ســيتم دراســة تأثير بعــض العوامل 
علــي عمليــات الفصــل مثــل الرقــم الهيدروجينــي وكمية المــاده الماصة 

وزمن االرتباط وتركيز المعادن األولي. أيضا سيتم اختبار الدراسة الحركية 
ودراسة الثبات الحراري والمعامالت الديناميكية الحرارية. عالوة على ذلك، 
سيتم استخدام المعايرة عن طريق قياس الرقم الهيدروجيني للتحقق 
من طبيعة االرتباط بين الملوثات المعدنيه المفصوله علي سطح الماده 
الماصــه. فــي النهايــه ســوف يتــم تطبيــق طــرق الفصــل المقترحــه علي 
عينات مياه مجمعه من مناطق مختلفه لمعالجتها وتنقيتها بإستخدام 

الماده الماصه المحضره.

Abstract 

Silica nanoparticles will be prepared and functionalized with 
surface modified materials. Characterization of prepared 
sorbent will be proceeding thru elemental analysis, infrared 
spectroscopy (FT-IR), Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface 
area determination, and scanning electron microscope (SEM). 
Thermogravimetric analysis (TGA) will be used to prove the 
thermal stability of prepared sorbent. The produced substance 
will be examined as a promising sorbent for removal of metals 
which pollute water by different separation techniques. 
The influence of some factors on separation processes as 
initial pH, sorbent amount, contact time, and initial metal 
ion concentration will be investigated. Also, kinetic study, 
isotherm study and thermodynamic parameters will be tested. 
Moreover, pH-metric titration will be used to investigate the 
binding nature between sorbed pollutant metal and sorbent 
surface. Finally, the proposed separation methods will be 
applied for some collected water samples from different areas 
for treatment and purification using the prepared sorbent 
material.

علوم المواد وتطبيقاتها لتحسين سلوك 
العناصر الثقيلة في المياه غير المعبأة دراسة 
تطبيقية على منطقة جنوب الرياض- المملكة 

العربية السعودية

رقم الدعم

Materials Science And Its Applications To 
Improve The Behavior Of Heavy Elements 

In Unfilled Water An Applied Study On 
The South Of Riyadh - Kingdom Of Saudi 

Arabia

 2020/01/1687

إسم الباحث الرئيسي
جمال محمد كمال الدين سعيد

Gamal Mohamed Kamaleldin Said

الملخص:

إلــى دراســة الخــواص الكيميائيــة للميــاه غيــر المعبــأة  يســعى البحــث 
)المســتخدمة لألغــراض المنزليــة( فــي منطقــة الخــرج )جنــوب الريــاض( 
بالمملكــة العربيــة الســعودية؛ وذلــك بعمــل تحاليــل لألمــالح الذائبة في 
الميــاه؛ وخاصــة العناصــر الثقيلــة مثــل الكادميــوم والنيــكل والرصــاص 
والحديد،وذلك من خالل جمع عينات من مناطق مختلفة وكذلك من اآلبار 
التي يتم الحصول على المياه غير المعبأة منها، كذلك ما إذا كانت هذه 



Abstract of Research Projects funded to Faculty Members 2020

117

الميــاه تتعرض للتلوث أثناء النقــل؛ والوصول إلى نموذج ألفضل نوعيات 
الميــاه غيــر المعبأة فــي المنطقــة، وتقديــم التوصيات لمقدمــي الخدمة 
لالســتفادة من النتائج ، وبما من شــأنه تحســين نوعية وجودة المياه غير 

المعبأة.

Abstract 

The research seeks to study the chemical properties of unfilled 
water (used for domestic purposes) in the Al-Kharj region 
(south of Riyadh) in the Kingdom of Saudi Arabia, by doing 
analyzes of total dissolved solids  (TDS) in water, especially 
heavy elements such as cadmium, nickel, lead and iron, by 
collecting samples from different regions as well as from the 
wells that get unpacked water from them, whether this water 
is exposed to pollution during transportation; and to reach a 
model for the best types of unfilled water in the region, and 
to provide recommendations to service providers to benefit 
from the results, and that would improve the quality of the 
presence Bottled water.

النمذجة والتحكم بطائرة بدون طيار بهدف 
رقم الدعمتعزيز توزانها

Modelling And Control Of Unmanned 
Aerial Vehicle To Enhance Its Balance

 2020/01/1709

إسم الباحث الرئيسي
محمد رضا عبدالكريم رفاعي

Mohamad Reda Abdulkarim Mahmaod Refaai

الملخص:

بشــكل عــام ، هناك نوعان رئيســيان مــن الطائرات بدون طيــار: الطائرات 
بــدون طيــار المجنحة والطائــرات المروحية ، وتعد  المروحيــة الرباعية من 
االنــواع الشــائعة فــي الطائرات بدون طيــار حيث  تتكون مــن أربعة مراوح 
وكل مراوح متصلة بمحرك منفصل. يتم فيها  اســتخدام بطارية لتوفير 
الطاقة للمحركات ، وسيتم دراسة هذا النوع من الطائرات بدون طيار في 
هذا البحث. تتم عملية التحكم في الطيران لهذا النوع من خالل التحكم 
فــي ســرعة كل محرك على حدة ، وهنا تظهــر العديد من العقبات. لهذا 
الســبب ، فــإن اختيــار التحكــم المناســب للطائــرة بــدون طيــار هــو عامل 

أساسي للغاية في هذه العملية.
المستشــعرات  اختيــار  يجــب   ، العمليــة  هــذه  علــى  التحكــم  أجــل  مــن 
المناســبة ، ذات الدقــة العاليــة ، مثــل أجهــزة استشــعار القصــور الذاتــي 
والتســارع التــي تحــدد التوضع و االتجاه فــي نظام اإلحداثيات فــي الفراغ . 
هنــاك عدة طرق تــم تطويرها للتحكم في الطائرات بدون طيار: التحكم 
الخطي مثل التحكم التفاضلي التكاملي التفاضلي والتحكم التفاضلي 
المربــع والــذكاء االصطناعي مثل الشــبكات العصبية والمنطق الغامض 
والخوارزميات الجينية   .الغرض الرئيسي من هذا البحث هو دراسة توازن 

الطائــرات بــدون طيــار وتأثيــر االضطراب عليهــا أثناء الطيران واســتخدام 
تقنيــات الــذكاء االصطناعي لحل هذه المشــكلة. وبشــكل أكثــر تحديًدا 
، ســيتم اســتخدام المنطق الغموضي لتعزيز توازن الطائرات بدون طيار 
ومواجهــة االهتــزازات التــي قــد تحــدث أثنــاء الطيران. ســيتم إجــراء هذه 
الدراســة علــى منصــة علميــة وســيتم عــرض النتائــج التــي تــم الحصول 
عليها وتحليلها للحصول على تصميم امثل للتحكم بواسطة الطائرات 

بدون طيار.

Abstract 

Generally, there are two main types of drones: winged and 
copter drones, and the quadcopter is a common copter drone 
that consists of four propellers and each propeller is connected 
to a separate motor.  A battery is used to supply power to the 
motors, and this type of UAV will be studied in this research.  
The flight control process for this type is done by controlling 
the speed of each motor individually, and here many obstacles 
appear. For this reason, the choosing the appropriate control 
for the drone is very essential factor in this process.
In order to control this process, the appropriate sensors must 
be selected, which have a high accuracy, such as the inertia 
and acceleration sensors that give positioning and orientation 
in coordinates system in the space.
There are several methods have been developed to control 
drones: linear control such as differential integral differential 
control, square differential control, and artificial intelligence 
such as neuronal networks, ambiguous logic, and genetic 
algorithms. The main purpose of this research is to study the 
balance of UAVs, and the effect of disturbance on it during 
flight and the use of artificial intelligence techniques to solve 
this problem. More specifically, fuzzy logic will be used to 
enhance the balance of drones and encounter vibrations that 
may occur during flight. This study will be done on a scientific 
platform and the gotten results will be demonstrated and 
analyzed to get an optimal design for control by drone.

دراسة الخواص الضوئية وخواص العزل 
الكهربائي لمتراكبات من البولي فينيل 

كلورايد-فينيل أسيتات-هيدروكسي بروبيل 
أكريالت

رقم الدعم

Investigation The Optical And Dielectric 
Relaxation Spectroscopy Of Poly 

(Vinyl Chloride-Co-Vinyl Acetate-Co-
2-Hydroxypropyl Acrylate) Composite 

Films

 2020/01/1709

إسم الباحث الرئيسي
مهدي محمد المهدي عبدالمجيد

Mahdy Mohammed Mohammed Elmahdy Abdelmiged
مصطفى توفيق أحمد
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ملخصات المشاريع البحثية المدعومة ألعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي 2020

Moustafa Tawfik Ahmed
طارف فهمى ابوالعزب

Tarek Fahmy Abouelazab

الملخص:

ســيتم فحــص الخــواص البصريــة ودراســة إســترخاء العــزل الكهربائــي 
ألفــالم مــن متراكب  بولــي )فينيل كلوريد الفينيل-كو- أســيتات - كو– 
هيدروكســي بروبيــل أكريليــت(. ســتتم دراســة مطياف فورييــه لتحويل 
 )UV-Vis( واألشــعة فوق البنفســجية المرئية )FTIR( األشــعة تحت الحمراء
بشــكل مكثف لألفالم المركبة. ســوف يوفر لنا التحليل الطيفي لألشعة 
فــوق البنفســجية معلومــات قيمــة عن بعــض المعامالت البصريــة ، مثل 
حافــة االمتصــاص ، وطاقة فجوة النطــاق الضوئيــة )Eopt( ، وطاقة أورباخ 
)EU(. أيضا ســيتم دراســة التركيب لهذه المواد باســتخدام كال من طيف 
األشــعة الســينية وكذلــك تقنيــة المجهر القــوة الذرية.  مــن ناحية أخرى ، 
ســيتم إجــراء التحليــل الطيفي لالســترخاء الكهربائــي )DRS( في نطاق 
واســع من الترددات في درجات حرارة مختلفة. ســيتم فحص كل من ثابت 
العزل الكهربائي )e/( وفقدان العزل الكهربائي )e//( للعينات بمزيد من 
التفاصيل الكتشــاف عمليات االسترخاء المختلفة التي تميز هذا المركب. 
عــالوة علــى ذلك ، ســيتم فحــص الموصليــة الكهربائيــة AC لمعرفة آلية 

التوصيل السائدة للمركبات.

Abstract 

The optical properties and dielectric relaxation spectroscopy 
of Poly (Vinyl Chloride-co-Vinyl Acetate-co-2-Hydroxypropyl 
Acrylate) terpolymer composite films will be investigated. 
Fourier Transform infrared (FTIR) and ultraviolet-visible (UV-
Vis) spectroscopy will be intensively studied of the composite 
films. UV-Vis spectroscopy will give us valuable information 
about some optical parameters, such as, absorption edge, 
optical band gap energy (Eopt) and Urbach energy (EU). 
The structure of these materials will investigated using x-ray 
diffraction (XRD) and atomic force microscope (AFM). On 
the other hand, dielectric relaxation spectroscopy (DRS) will 
be carried out in a wide range of frequencies at different 
temperatures.  Both the dielectric constant (e/) and dielectric 
loss (e//) of the samples will be investigated in more details 
to detect the different relaxation processes characterizing 
this composite.  Moreover, AC electrical conductivity will be 
examined to know the predominant conduction mechanism 
of the composites.

خوارزمية فعالة متعددة العمال متعددة 
العوامل الفعالة لتكوين الخدمة السحابية 

المدركة لجودة الخدمة
رقم الدعم

An Effective Multi-Agent Ant Colony 
Optimization Algorithm For Qos-Aware 

Cloud Service Composition
 2020/01/1194

إسم الباحث الرئيسي
فضل دحان عبده ناجي

Fadel Dahan Abdo Naji

الملخص:

يهــدف هــذا العمــل إلــى بنــاء خوارزميــة كفــؤه مســتوحاة مــن خوارزمية 
مســتعمرة النمــل المســتندة إلــى عامــل فعــاب  لحــل تكويــن الخدمــة 
متطلبــات  تلبيــة  إلــى  الســحابية  الخدمــة  تكويــن  يهــدف  الســحابية. 
المســتخدم المعقــدة والصعبــة فــي بيئة ســحابية. يتمثــل التحدي الذي 
تواجهــه هــذه المشــكلة فــي وجــود الكثيــر مــن الخدمــات المتماثله من 
حيــث الوظائــف مع خصائص جودة الخدمة المتنوعة من مختلف مقدمي 
الخدمات. قدمت العديد من الخوارزميات المســتندة إلى ســرب لحل هذه 
المشكلة بسبب التعقيد العالي للمشكلة. الهدف من هذه الخوارزميات 
هــو الحفاظ علــى توازن جيد بين آلية االستكشــاف واالســتغالل. لتحقيق 
هذا الهدف ، يتم اقتراح ACO المستند إلى العديد من العوامل ومقارنته 

مع خوارزميات مختلفة باستخدام مثيالت قياس مختلفة.

Abstract 

This work aims to building an efficient agent-based ant colony 
optimization (ACO) to solve cloud service composition.  Cloud 
service composition aims to satisfy a complex and challenging 
requirements of user in a cloud environment. The challenge of 
this problem is the proliferation of providing similar services 
having similar functionality with varying Quality of Service 
(QoS) properties from different providers. Several swarm-
based algorithms introduced to solve this problem because 
the high complexity of problem where is characterized as NP-
hard. The aim of these algorithms is to maintain a good balance 
between exploration and exploitation mechanism. For this 
aim, a multi-agent based ACO is proposed and compared with 
different algorithms using different benchmark instances. 
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دراسة تجريبية ونظرية لريولوجيا الجص 
رقم الدعمالمتكون من اإلسمنت والحجر الجيري

Experimental And Theoretical Study 
Of The Rehology Of Two-Phases Grout 
Based On Cement And Limestone Filler

 2020/01/1685

إسم الباحث الرئيسي
عمران مختار بنجدو

Omrane Mokhtar Benjeddou

الملخص:

يمكــن إضافــة مواد الحشــو بنجــاح واقتصادًيا إلى الخرســانة المضغوطة 
ذاتًيا  من أجل تحسين قابليتها للصب وقوة التحمل.

هنــاك العديــد مــن أنــواع الحشــو التي تم اســتخدامها فــي تكوين جص 
الخرســانة المضغوطــة ذاتًيــا ، ولكــن الحشــو األكثــر شــيوًعا هــو الحجــر 
الجيــري. مــن بيــن العوامل التي تؤثــر على خواص الخرســانة المضغوطة 
ذاتًيــا ، الخــواص الكيميائيــة والمعدنيــة لحشــو الحجــر الجيــري.  الحــظ أن 
إضافــة مــواد حشــو الحجر الجيري في جص الخرســانة المضغوطــة ذاتًيا ، 
كبديل في كمية األسمنت ، له العديد من اآلثار على الخصائص الفيزيائية 
والميكانيكية للخرســانة. أوالً ، تحسين قابلية الصب. ثانًيا ، زيادة مقاومة 
الفصــل ، تعديل مســامية المصفوفة وتوزيع المســام. بعــد ذلك ، يمكن 
لحشــو الحجــر الجيري تســريع تفاعــل الماء وزيــادة قوة الضغــط المبكرة. 
أخيــًرا ، تزيــد إضافة حشــو الحجر الجيــري في جص الخرســانة المضغوطة 
ذاتًيا من كثافة الخرسانة المضغوطة ذاتًيا. وكخالصة عامة ، فإن المكون 
الرئيســي المســؤول عن الســلوك الريولوجــي والخصائــص الميكانيكية 
لللخرســانة المضغوطــة ذاتًيــا هــو الجص. في هذا الســياق ، ينــدرج هذا 
المشــروع الــذي يدرس كيفية تأثيــر جص الحجر الجيري وواألســمنت على 
السلوك الريولوجي للخرسانة المضغوطة ذاتًيا. تتمثل األهداف الرئيسية 
لهذا المشــروع في كل من البحث التجريبي والدراســة النظرية للســلوك 
الريولوجي للجص من الحجر الجيري واألســمنت على حســب كمية المياه 
المضافة. يتكون البحث التجريبي من تحضير واختبارخلطات مختلفة من 
الجص المصنوع من الحجر الجيري واألسمنت من خالل تغيير نسبة الماء 
/ )كمية األسمنت +كمية حشو الحجر الجيري(. االختبارات الريولوجية التي 
سيتم إجراؤها هي تشتت الحبوب والكثافة وتركيز حجم المواد الصلبة 
واللزوجــة وتدفق قمع مارش. تتكون الدراســة النظرية من تطوير نموذج 

تحليلي يمكن من تحديد خواص الجص من الحجر الجيري واألسمنت

Abstract 

Filler materials can be successfully and economically added to 
self-compacting concrete (SCC) in order to improve workability 
at it fresh state and compressive strength at it hardened state. 
There are many types of filler that have been used in the 
composition of the grout of SCC, but the most common filler 
is limestone. Among the factors affecting the properties of 
SCC, are chemical and mineralogical properties of limestone 
fillers.  Noted that adding limestone fillers in SCC grout, as a 
substitution in the cement amount, has many consequences 
on the physical and on the mechanical properties of SCC. 
First, they improved workability. Second, they increased 

segregation resistance. Then;
 they modified matrix porosity and pores distribution. 
Thereafter, limestone fillers can accelerate the hydration 
reaction and increase the compressive strength at early ages. 
Finally, the addition of limestone filler in the grout of SCC 
increases the grout density and thereafter SCC density. As a 
general conclusion, the main component responsible for the 
rheological behavior and mechanical properties of SCC is the 
cement-limestone filler grout. In this context is this project 
which focuses in how cement-limestone filler grout affects the 
rheological behavior of SCC. The main objectives of this project 
are both the experimental investigation and the theoretical 
study the rheological behavior of the cement-limestone filler 
grout as a function of the added water amount.
The experimental investigation consists to prepare and to test 
different cement-limestone filler grouts by varying the water/
(cement +limestone filler) ratio. The rheological tests that they 
will be carried out are the grain dispersion, the density, the 
volume concentration of solid, the viscosity and the Marsh 
funnel flow. The theoretical study consists to develop a simple 
analytical model given a prediction of the cement-limestone 
grout properties.

تحديد فترة النضج عند تطبيق سياسة 
التصنيع الخالي من الهدر باالعتماد على 

منحنيات التعلم
رقم الدعم

Identification Of Maturity Period For 
Lean Manufacturing Relying On Learning 

Curves
 2020/01/1718

إسم الباحث الرئيسي
العوضي عطاالله العوضي عطية

Elawady Atalla Elawady Attia

الملخص:

أصبحــت سياســة التصنيع الرشــيق واحدة من اهم أدوات تحســين األداء 
فــي المؤسســات الصناعية والخدميــة. ترتكز منهجية التصنيع الرشــيق 
علــى الحــد مــن مســتويات الهــدر او الحد مــن النفايــات أو تطويــر أنظمة 
انتــاج خاليــة من النفايات. تتبنى سياســة التصنيع الرشــيق مجموعة من 
المبــادرات التحســينية لــألداء في جميع مراحل التصنيــع، بداية من اإلدارة 
العليــا ثم مســاعدات ودعم التصنيــع وصوال الي مراحل التشــغيل. أثناء 
تنفيذ هذه األدوات، تبدأ المؤسسة في التعلم من خالل الممارسة والتي 
تنعكــس علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية المحــددة مســبًقا. يمكن 
نمذجــة عمليــة التعلــم هذه بواســطة ظاهرة تطــور الخبــرات أو ما يعرف 
باســم منحنيــات التعلــم. يقــدم البحــث الحالــي مســاهمة جديــدة تقدم 
النمــوذج الرياضــي لعمليــة تعلــم الموظفين أثناء تنفيذ أدوات تحســين 

األداء المعتمدة في سياسة التصنيع الرشيق.
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Abstract 

Lean manufacturing becomes a major tool for performance 
improvement in manufacturing and service organizations. 
One of the most important issues of the lean manufacturing 
is the waste reduction or development of waste free operating 
systems. Lean manufacturing consists of adopting a set of 
performance improvement tools for all stages of production 
from top management and manufacturing support level to 
the operational one. During the implementation of such tools 
the organization starts to learn by practicing to achieve the 
pre-specified strategic objectives. This learning process can be 
modeled by the phenomenon of experience evolution or what 
is known as learning curves. The current research introduces 
a novel contribution that will present the mathematical 
model for the learning process of employees during the 
implementation of lean tools.

بلوك تشاين ألمن إنترنت األشياء 
رقم الدعموالخصوصية للمنزل الذكي

Blockchain For Iot Security And Privacy 
For Smart Home

 
2020/01/13203

إسم الباحث الرئيسي
امداد الله . . فضل الدين

Emdad Allah Fadluddin
عثمان طارق

Usman Tariq
طارق أحمد

Tariq Ahmad

الملخص:

 يعد انترنت األشياء بنية معلومات تعتمد على الجيل التالي من االنترنت، 
حيــث إن هــذا الجيل سيســاهم بشــكل أساســي في تنقــل البيانات عبر 
االنترنت بما يشــمل تكامل الشــبكات االجتماعيــة والبرمجيات واالتصاالت 
بيــن األشــياء وما إلــى ذلك، ولكن تواجه هذه الشــبكات تحــدي كبير في 

الحفاظ على األمن والخصوصية.
وبينما توفر العمليات المعتمدة على البلوك تشاين طرق عمل ال مركزية 
تساهم في الحفاظ على خصوصية وأمن المستخدم، ولكنها تستهلك 
الكثيــر مــن الوقت والطاقــة وتحتاج إلى قدرات حاســوبية عالية قد تكون 
غيــر متوفــرة في العديد من أجهزة إنترنت األشــياء، إن الهدف الرئيســي 
مــن هــذا العمــل هو ابتكار نهج اقتصــادي في الطاقــة والوقت والتكلفة 
ألجهزة إنترنت األشياء يستند على عمليات البلوك تشاين ولكن بطريقة 
تضمــن جــودة الخدمــة. ولكن ال يوجــد حاليا إجراء معياري قــادر على دمج 
عمليات البلوك تشــاين في أجهزة إنترنت األشــياء، حيث إن ذلك يتطلب 

تحقيق مفاضلة بين جودة الخدمة وأمنها.
 وهنالــك توجــه آخــر يعمــل علــى توســيع نطــاق هــذا العمــل ليشــمل 
اإلعــالن علــى األجهــزة المحمولــة للحفــاظ علــى خصوصيــة مســتخدمي 
واإلعالنــات  الخاصيــن  المســتخدمين  تعريــف  بهــدف  المحمــول  الهاتــف 
المســتهدفة دون الكشــف عــن اهتماماتهم لشــركات اإلعالن. ســيتألف 
هــذا التوجــه من تقنيات مختلفــة من علم البيانات، فعلى ســبيل المثال 
تقــوم تقنيــات التعلــم اآللي الخاضعة وغيــر الخاضعة لإلشــراف على تتبع 
أنشــطة المســتخدمين لتعلم سلوكهم بكفاءة عبر اإلنترنت، وذلك من 
خــالل التوصيــة بتطبيقــات الجــوال واإلعالنــات الرقمية التــي تراعي النص 

واهتمامات المستخدم.

Abstract 

The IoT is the next generation internet-based information 
architecture that will contribute as a major part of generating 
huge amount of information in the internet traffic involving 
the integration of social networks, software, inter-object 
communications etc. Due to the massive scale and distributed 
nature of IoT, these networks are facing the security and privacy 
as a major challenge. The Block Chain-based approaches 
provide decentralized frameworks for preserving user privacy 
and security, however, it involves significant delays, energy 
consumptions, and expensive computational overheads that 
is not suitable for majority of resource-constrained IoT devices. 
The major purpose of this work is to devise a lightweight 
approach towards the deployment of IoT-enabled framework 
based on Block Chain that could preserve the QoS of many 
applications and could respond to user queries efficiently. 
Furthermore, there is no standard procedure for integrating 
IoT and Block Chain, it requires to plan a comprehensive 
framework for enabling IoT and Block Chain together in order 
to achieve a tradeoff between the user privacy/security and 
maintaining QoS of various applications and services. Another 
direction is to extend this work towards mobile advertising for 
preserving mobile user privacy with the aim to private user 
profiling and targeted ads without revealing their interests to 
advertising companies. The framework will consist of various 
techniques from data science i.e. supervised/unsupervised 
machine learning techniques for tracking user’s activities to 
efficiently learn their behavior over internet and recommend 
context-aware and interests-based mobile apps and the 
digital advertisements.



Abstract of Research Projects funded to Faculty Members 2020

121

تطبيقات طبية باستخدام األبنية التوبولوجية 
رقم الدعمالصغري

Medical Applications Via Minimal 
Topological Structure

 2020/01/1650

إسم الباحث الرئيسي
عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عزام

Abdelfattah Abdalla Abdelfattah Azzam

الملخص:

الرياضيــة  والنمذجــة  الرياضــي  اإلحصــاء  إســتخدام  مــن  الرغــم  علــي 
والمعــادالت التفاضليــة في المســاعدة علي تحليل البيانــات وإتحاذ القرار 
لبعض المشاكل في المجال الطبي. إال أنه ما زلنا بحاجة إلي طرق جديدة 
ومبتكرة لتحليل البيانات وإختزالها والتأكد من دقة إتحاذ القرار في هذا 
المجال وغيره من المجاالت لكثرة المعلومات وتداخلها في هذا العصر.  

لذلــك هدفنــا في هــذا البحث هــو تقديم طــرق جديدة لتحليــل وإختزال  
تلــك البيانات باســتخدام مفهــوم البنيــة التوبولوجية الصغــري وتقديم 
مثــال تطبيقــي مــن خالل نموذج طبــي. كما نقدم ايضــا كيفية الحصول 
علــي دقــة إتحاذ القراروكيفة تحســين هذه الدقة من خــالل إدخال متغير 

،  في عالقة اإلحتواء.

Abstract 

It is well known that mathematical statics, mathematical 
modeling and differential equations are used to give an in-
depth understanding of many medical problems. In the edge 
of information revolution, the minimal structures show some 
qualitative properties issues that are difficult to deal with it, as 
quality of education, nutrition, etc.
This paper aims to discuss a medical application and try to 
show that a minimal structure space is suitable for analyzing 
some real life problems. Accuracy of decision and attributes 
reduction of a medical information system are obtained. Also, 
we try improving accuracy of decision attributes via variable 
precision model.

حول السلوك التذبذبي للمعادالت التفاضلية 
رقم الدعمذات أزمنة تأخير

On The Oscillatory Character Of First 
Order Delay Differential Equations

 020/01/16630

إسم الباحث الرئيسي
عماد رزق توفيق عطيه

Emad Rezk Tawfike Attia

الملخص:

تســاعد الخصائــص الكيفيــة للمعــادالت التفاضليــة ذات أزمنــة تأخير في 
فهــم العديد مــن الظواهر الطبيعية، لذلك فقد ظهــرت في الكثير من 
المجــاالت، مثــل: البيولوجــي، االقتصــاد، الكيميــاء، الفيزيــاء، الميكانيــكا. 
يعتبــر الســلوك التذبذبــي أحد الســمات الهامــة التي تظهر فــي العديد 
مــن التطبيقــات، لذلك فقد جذبــت اهتمام الكثير مــن الباحثين. تعطي 
خاصيــة تذبذب حلول المعادالت التفاضلية فهم أكبر لســلوك هذا النوع 

من المعادالت.
يهتم هذا المشروع بدراسة تذبذب حلول المعادالت التفاضلية من الرتبة 
ذات أزمنــة تأخيــر عامــة )ال ُيشــترط أن تكــون دالــة التأخير غيــر تناقصية(. 
ســوف نوضــح تأثيــر دالة التأخير علــي حلول المعادالت قيــد البحث، وذلك 
اعتمــادا علــي طريقــة دراســة جديدة. وكذلك ســوف نحصل علي شــروط 
كافية الختبار تذبذب الحلول. سنقوم بمقارنة النتائج التي حصلنا عليها 
مع الكثير من نتائج الدراســات الســابقة، موضحين قوة نتائجنا. سنعرض 
أحــد األمثلــة التطبيقيــة لتوضيــح ســهولة وكفــاءة مــا حصلنــا عليه من 

نتائج.

Abstract 

The qualitative properties of delay differential equations play a 
significant role in understanding many real life phenomena in 
almost all fields such as: biology, economy, chemistry, physics 
and mechanics. As one of these properties, the oscillation 
problem received the attention of many researchers. It gives 
more insight into the global character of all solutions of these 
equations.
This project is devoted to study the oscillation of first order 
differential equations with non-monotone delays. In particular, 
we investigate the influence of the non-monotone delays on 
the oscillation of all solutions of the studied equations via a 
new strategy. Also, new sufficient conditions for the oscillation 
will be obtained.  Comparison of our findings and several 
other works will be established. Finally, practical examples 
will be given to clarify the strength and applicability of the 
obtained results.
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تغير توزيع المياه الجوفية في المملكة العربية 
رقم الدعمالسعودية

Spatio-Temporal Dynamics Of Saudi 
Arabian Groundwaters

2020/01/16488

إسم الباحث الرئيسي
عبدالعزيز علي ناصر القحطاني

Abdulaziz Ali Nasser Alqahtani

الملخص:

تعــد الميــاه الجوفيــة فــي المملكة العربية الســعودية من أهــم المصادر 
للمياه المستخدمة في الزراعة والصناعة واالستهالك المنزلي. ومع زيادة 
الطلــب علــى المياه الجوفية. اال أن الدرســاات التي وثقــت التغير المكاني 
والزمانــي فــي توزيــع الميــاه الجوفية تعتبــر محدودة نســبيا لذلك. كان ال 
بــد مــن دراســة التغيرات فــي مســتويات الميــاه الجوفيــة زمانيــا ومكانيا 
مــن أهم المأشــرات التي تســاعد متخذ القــرار في فهم تأثير االســتهالك 
على مســتويات الميــاه الجوفية في هذا البحث نــدرس التغيرات الزمانية 
والمكانيــة التي حصلت على مســتويات المياه الجوفيــة مكانا وزمانا عبر 

دراسة وتحليل الصور الفضائية للملكة العربية السعودية.

Abstract 

Groundwater is a major water resource in semi-arid to arid 
regions. Increasing population and urbanization coupled 
with fast paced climate change resulting in enhanced water 
demand is putting extreme pressure on water resources. In 
addition, quality of the surface water is deteriorating. Thus, 
reliance on groundwater, because of its less spatio-temporal 
variability and better quality as compared to surface water, 
has grown tremendously over the past few decades. Case of 
Kingdom of Saudi Arabia (KSA) is no different rather it is more 
critical. Being an arid region where little precipitation occurs 
annually, KSA mainly relies on groundwater and desalinized 
ocean water. With KSA being increasing relying on domestic 
sources for food security, groundwater resources of the 
country are under increasing pressure. Thus, it is important 
to explore the spatial and temporal variations in groundwater 
resources of KSA and investigate the impacts of political and 
policy changes on it. We proposed to use primarily satellite 
observations of water storage changes and validate them with 
any ground observations available.

انتشار اإلصابة بالكوكسيديا في الحمام 
المنزليا )Columba livia domestica( في 
محافظة الخرج ــ المملكة العربية السعودية

رقم الدعم

Prevalence Of Coccidia Infection In 
Domestic Pigeon (Columba Livia 

Domestica) In Al Kharj Province, Saudi 
Arabia

2020/01/16593

إسم الباحث الرئيسي
مانع محمد مانع الجديعي

Manei Mohammed Manei Aljedaie 

الملخص:

في هذه الدراســة، ســوف نكون قادرين على معرفة مدى انتشــار ونسبة 
اإلصابــة بالكوكســيديا واألنــواع المنتشــرة فــي محافظة الخــرج من خالل 
جمع عينات البراز من الحمام. حيث سيتم استخالص الطفيليات بطريقة 
التعويــم مــن العينــات التــي تــم الحصــول عليهــا. وســيتم تحديــد أنواع 
الكوكســيديا وفًقــا لحجــم البويضــة وخصائصها المورفولوجية، )شــكل 
ولــون البويضــات، وجــدار البويضة، ووجــود المكونات الدقيقــة، والغطاء، 
والحبيبــات القطبيــة، ورواســب البويضــة أو البثور، وحجم وشــكل البثور، 
وشــكل أجســام ســتييدا واالكيــاس الجرثومية، ووقــت التبوغ(. وســيتم 
مقارنتها مع األنواع المســجلة مســبًقا. بغرض المساهمة في التشخيص 

االمثل وكفاءة العالج المقدم.

Abstract 

In this study, we will be able to know the prevalence and 
percentage of infection with coccidiosis and the species 
spread among it in Al-Kharj province by collecting faecal 
samples of pigeons. The obtained samples will be extracted by 
floatation method. Coccidia species are identified according 
to the size and morphological characteristics of the oocysts, 
(the shape and color of the oocysts, thickness of the oocyst 
walls, presence of micropyle, cap, polar granules, oocyst or 
sporocysts deposit, size and shape of the sporocysts, shape of 
the steida bodies and of sporozoites, and sporulation time). 
These species will be compared with the pre-recorded species.
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اكتشاف أمراض الرئة باستخدام أساليب 
رقم الدعممعالجة الصور والتعلم العميق

Lung Diseases Detection Using Image 
Processing And Deep Learning Methods

2020/01/16614

إسم الباحث الرئيسي
بندر صالح محمد المصلوخ

Bandar Saleh MouhammedِAlmaslukh

الملخص:

أمــراض الرئــة هي واحدة من األســباب الرئيســية للوفاة فــي العالم. وفقً 
لتقريــر منظمــة الصحــة العالمية )WHO(، تشــير التقديــرات العالمية إلى 
أن ٣.١7 مليــون شــخص قــد ماتــوا بســبب مرض االنســداد الرئــوي المزمن 
)COPD( فــي عام ٢0١٥. يمكن للكشــف المبكر عــن هذه األمراض أن يزيد 
من معدل بقاء المريض. المشكلة في أمراض الرئة هي قلة األعراض في 
مراحله المبكرة، لذلك الفحص الداخلي فقط هو الذي يســمح بالكشــف 
عنــه. لتمكيــن ذلــك، يمكــن أن تكــون اختبــارات الفحــص مفيــدة للغايــة. 
يحتــاج أخصائي األشــعة فــي وظيفته إلى تحليل العديــد من الصور لكل 
مســح ضوئــي. هــذه العمليــة عرضــة ألخطــاء التصنيــف وتســتغرق وقًتا 
طويــاًل. عــالوة على ذلك، فإن البيانات المأخوذة من الرئة لديها الكثير من 
الضوضــاء التــي تجعــل من الصعــب تحديد مــا إذا كان المريض قد يكون 
مريضــا أم ال. لقــد حفــزت هذه األســباب العديد من الباحثيــن، وخاصة في 
مجــال معالجة الصور الطبية والتعلم اآللي لدراســة هذه المشــاكل على 
نطاق واســع ومحاولة تطوير أنظمة أوتوماتيكية فعالة قد تكون مفيدة 
للغاية لمساعدة أخصائيي األشعة على إجراء تشخيص أسرع وأكثر دقة. 
في الســنوات األخيرة، تم اســتخدام معالجة الصور، والتعلم اآللي، وطرق 
التعلــم العميق فــي العديد من المجاالت الطبية لتعزيز مراحل الكشــف 
والعــالج، وخاصــة في بعض أنواع الســرطان مثل ســرطان الرئة حيث يعد 
الوقــت عامــاًل مهًمــا للغاية الكتشــاف هــذا المرض في المريــض في وقت 

مبكر.

Abstract 

Lung diseases are one of the leading causes of death in 
the world. According to the report of the World Health 
Organization (WHO), it is globally estimated that 3.17 million 
people have died due to chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) in 2015. The early detection of these diseases 
can increase the survival rate for the patient. The problem with 
lung diseases is the lack of symptoms in its early stages, so only 
an internal examination can allow its detection. To enable that, 
screening tests can be extremely useful. A radiologist needs in 
his job to analyze many images for each scan. This process is 
prone to classification errors and time-consuming. Moreover, 
the data taken from the lung has a lot of noises that make 
a difficulty in deciding whether a patient may be ill or not. 
These reasons have motivated many researchers, especially in 
the area of medical image processing and machine learning 
to extensively study these problems and try to develop 

efficient automatic systems that could be very useful to help 
radiologists make a quicker and more accurate diagnosis. In 
recent years, image processing, machine learning, and deep 
learning methods have been used in many medical fields for 
enhancing detection and treatment stages, especially in some 
cancer types like lung cancer in which time is a very significant 
factor to find out this disease in the patient early.

نظام استجابة للطوارئ باستخدام طائرات 
رقم الدعمبدون طيار

Unmanned Aerial Vehicles (Uavs) Based 
Emergency Response System

2020/01/17186

إسم الباحث الرئيسي
عبدالله مسعود محمد المسعود

Abdullah Masoud M Almasoud

الملخص:

نظــام اســتجابة للطــوارئ باســتخدام طائــرات بــدون طيــار بــرزت أنظمــة 
أو  الكــوارث  علــى  للتغلــب  فعالــة  كطــرق  الطــوارئ  لحــاالت  االســتجابة 
تخفيفها وإنقاذ األرواح. ومع ذلك ، فإن تصميم أنظمة االستجابة السريعة 
والموثوقة والفعالة ال يزال يمثل تحدًيا. في عملنا المقترح ، سوف ندرس 
اســتخدام الطائــرات من دون طيــار في مجال أنظمة االســتجابة للطوارئ. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف نركز علــى أنظمة اتصــاالت الطائــرات من دون 
طيار في مجال نظم االستجابة للطوارئ لتوفير خدمات سريعة وموثوقة 
وفعالــة. مــن المتوقــع أن يكــون للنظــام المقتــرح تأثير كبير فــي تقليل 

تكلفة وسرعة وكفاءة نظام االستجابة التقليدي للطوارئ.

Abstract 

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) Based Emergency Response 
System. Emergency response systems have emerged as 
powerful methods to overcome or mitigate the disasters and 
saves lives. However, designing fast, reliable and efficient 
emergency response systems are still challenging. In our 
proposed work, we propose to utilize UAVs in the emergency 
response systems to provides a fast, reliable and efficient 
services. We focus more in the UAV communication as a toll 
to enhance the reliability of the emergency response systems. 
It is expected that the proposed system will have a significant 
impact in reducing the cost, speed and efficiency of the 
traditional emergency response system.
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تصميم مصفوفة من الهوائيات القابلة 
رقم الدعملالرتداء للتطبيقات العسكرية

Mutual Coupling Reduction In Wearable 
And Conformal Antenna Arrays For 
Military And Sensing Applications

2020/01/17206

إسم الباحث الرئيسي
سعود محمد سعود بن سعيد

Saud Mohammad Saud Saeed

الملخص:

في هذا العمل، نقترح أساليب للحد من االقتران المتبادل في الهوائيات 
القابلــة لالرتــداء. تعتمــد التقنيــات المقترحــة علــى هيــاكل مــواد فائقــة 
الخصائــص )ميتامتيريــال( ومــواد فجــوة النطــاق الكهرومغناطيســية. 
تعتبر الهوائيات القابلة لالرتداء جزء أساســي من شبكة منطقة الجسم 
الالسلكية. حيث تقوم هذه الشبكات بربط األجهزة اإللكترونية المختلفة 
والموجــودة علــى جســم االنســان. هنــاك العديــد مــن التطبيقــات حيــث 
يمكن اســتخدام هذه الشــبكات، والتي تشــمل خدمات الرعاية الصحية، 
تســتخدم  لالرتــداء.  القابلــة  والحوســبة  والرصــد  واألمــن،  والعســكرية، 
مصفوفــة الهوائيــات لتحســين أداء النظام الالســلكي. ومع ذلك، تنشــأ 
نــوع جديد من الخســائر بســبب االقتــران المتبادل بين عناصــر الهوائيات 
فــي المصفوفــة. لذلــك، يعــد الحــد مــن االقتــران المتبــادل بيــن عناصــر 
الهوائيات المتجاورة في المصفوفة مهمة تصميم محفزة. هنالك الكثير 
مــن الدراســات المنشــورة والتي قدمــت العديد من التقنيات في ســبيل 
الحــد مــن االقتران الذاتــي بين عناصــر الهوائيات فــي المصفوفة.  يمكن 
للهيــاكل المصنعة من مــواد فجوة النطاق الكهرومغناطيســية ومواد 
الخصائص الفائقة تحييد انتشار الموجات الكهرومغناطيسية في نطاق 
تردد معين يســمى فجوة الحزمة. إضافة إلى ذلك، يمكن أيًضا اســتخدام 
الهيــاكل المصنعــة من مواد فجــوة النطاق الكهرومغناطيســية ومواد 
الخصائص الفائقة لتحســين أداء الهوائيات بســبب زيادة كسب الهوائي 
وتقليل اإلشعاع الخلفي. في هذا المشروع، نقترح تقنيات معتمدة على 
المصنعة من مواد فجوة النطاق الكهرومغناطيســية ومواد الخصائص 
الفائقــة للحــد من االقتران المتبــادل في الهوائيات القابلــة لالرتداء والتي 
يمكــن أن تعمــل فــي أنظمــة مختلــف قابلــة لالرتــداء وتعمــل فــي نطاق 

ترددات مختلفة.

Abstract 

In this work, we propose approaches for reduction the mutual 
coupling in wearable antennas. The proposed techniques 
are based on the Metamaterials and electromagnetic band 
gap structures. Wearable antennas are essential part of the 
wireless body area network (WBAN). WBANs connect between 
different electronic devices on the human body. There are 
several applications where the WBANs can be used, which 
include healthcare services, military, security, RFID, and 
wearable monitoring and computing. Antenna array can be 
used effectively to enhance the performance of the wireless 
system. However, loss is arise due to mutual coupling between 
the antenna elements of array. Therefore, mutual coupling 

reduction between adjacent antenna elements of array is a 
stimulating design task. Different studies have been found in 
literature investigated the reduction of the mutual coupling 
including defected ground structures, electromagnetic 
bandgap structures (EBGs), and metamaterials (MMs).  EBG 
and MM structures can defeat the propagation of EM waves 
at certain frequency band called band gap. Moreover, EBG and 
MM structures can also be utilized to enhance performance 
array antenna due to increasing antenna gain and reducing 
back radiation. In this work, we propose a mutual coupling 
reduction techniques in wearable antennas that can be work 
in different wearable system with different frequency bands.

نتائج النقطه الثابتة في فضاء الطوبولوجية 
رقم الدعمالمعممة وتطبيقاتها

Fixed Point Results In Generalised 
Topological Spaces And Its Applications

2020/01/17320

إسم الباحث الرئيسي
فهد سمير وادي الشمري

Fahad Sameer Wadi Alshammari
راجاغوباالن راماسوامي

Raja gopalan Ramaswamy

الملخص:

فــي عملنــا ، نقتــرح ايجــاد نتائج النقاط الثابتــة لتعيينات القيــم المحددة 
)القيمــة الحقيقيــة والمعقــدة( في مســاحة مترية ب مســتطيلة معزوله 
وإيجــاد بعــض تطبيقــات علــى النقطــة الثابتــة  التــي لهــا العديــد مــن 
المشــاكل التــي فــي عالمنــا الحقيقــي والتــي تشــتمل علــى معــادالت 

تفاضلية و المعادالت المتكامله.

Abstract 

In our work, we propose to find fixed point results for set 
valued mappings (real and complex valued) in dislocated 
rectangular b metric space and find some applications of 
fixed point results to real world problems involving differential 
equations / integral equations.
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تأثير وقائي من الميالتونين والسيلينيوم مع 
فيتامين )ه( على اإلجهاد التأكسدي الناجم 

عن الكادميوم ، وتلف الحمض النووي 
ومستويات التعبير الجيني في الفئران الذكور

رقم الدعم

Protective Effect Of Melatonin And 
Selenium With Vitamin E On Cadmium-
Induced Oxidative Stress, Dna Damage 

And Gene Expression Levels In Male Mice

2020/01/17414

إسم الباحث الرئيسي
تهاني محمد ابراهيم الهزاني

Tahani Mohammed Ibrahim Alhazani

الملخص:

للميالتونيــن وحــده  الوقائيــة  اآلثــار  إلــى توضيــح  الدراســة  تهــدف هــذه 
والســيلينيوم مع مزيج من فيتامين )هـ( ضد اإلجهاد التأكســدي الناجم 
عــن الكادميــوم وتلــف الحمــض النووي ومســتويات التعبيــر الجيني في 
ذكــور الفئــران. ســيتم تقســيم ســتين فئراًنــا مــن فصيلــة ويســتار إلــى 
خمس مجموعات. المجموعة ١ ســتكون بمثابة الســيطرة وســوف تتلقى 
المالحــة الفســيولوجية تحــت الجلــد. ســيتم إعطــاء المجموعــة الثانيــة 
كلوريد الكادميوم )CdCl2( عن طريق الحقن تحت الجلد. تدار المجموعة 
الثالثــة الكادميــوم + فيتاميــن E مــع الســيلينيوم. المجموعــة الرابعــة 
ســوف تــدار الكادميــوم باإلضافــة إلــى الميالتونيــن )MLT( ؛ بينمــا ســيتم 
إعطــاء المجموعــة الخامســة CdCl2 + مزيج مــن الميالتونين مع فيتامين 

E والسيلينيوم.
ســيتم إجراء تحديد لنشــاط ترانساميناز األســبارتات ونشاط ترانساميناز 
أالنين ونشــاط الفوسفاتيز القلوي ونشــاط هيدروجيناز الالكتات ونشاط 
ترانســفيز ut- الجلوتاميل وتركيز البيليروبيــن الكلي وتركيز األلبومين 
فــي المصــل. تحديد مســتوى اليوريا في الدم ، مســتوى حمــض اليوريك 
فــي الــدم ، مســتوى الكرياتينيــن في الــدم ، بروتين ألفــا - فيتوبروتين، 
مستوى السيتوكينات المؤيدة لاللتهابات ، بيروكسيد الدهون ، محتوى 
أكســيد النيتريك ، محتوى مخفض من الجلوتاثيون ، نشاط الجلوتاثيون 
بيروكســيديز ، نشــاط الجلوتاثيــون بيروكســيديز ، وســيتم أيضا قياس 
نشــاط ديســموتاز الفائق أكسيد. كما ستتم دراسة مستويات التلف في 
الحمــض النــووي ومســتويات التعبير عــن الجينات والبروتيــن في p53 و 

Bax. 2 و-Bcl

Abstract 

This study aims to demonstrate the protective effects of 
melatonin alone and selenium with vitamin E combination 
against cadmium-induced oxidative stress, DNA damage and 
gene expression levels in male rats. Sixty male Wistar rats will 
be divided into five groups. Group 1 will be served as control 
and will receive subcutaneous physiological saline. Group II will 
be administered cadmium chloride (CdCl2) by subcutaneous 
injection. Group III will be administered cadmium + vitamin 
E with selenium. Group IV will be administered cadmium 
plus melatonin (MLT); while group V will be given CdCl2 + a 
combination of melatonin with vitamin E and selenium.
Determination of aspartate transaminase activity, alanine 
transaminase activity, alkaline phosphatase activity, lactate 
dehydrogenase activity, γ- glutamyl transferase activity, total 

bilirubin concentration, and serum albumin concentration will 
be performed. Determination of serum urea level, serum uric 
acid level, serum creatinine level, alpha-fetoprotein (AFP), level 
of pro-inflammatory cytokines, lipid peroxidation, nitric oxide 
content, reduced glutathione content, glutathione peroxidase 
activity, glutathione-S-transferase activity, and superoxide 
dismutase activity will also be measured. DNA damage, gene 
and protein expression levels of p53, Bcl-2 and Bax will also 
be studied.
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