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 عميد عمادة البحث العلميسعادة كلمة 

 أ.د. خالد بن إبراهيم الحميزي 

 
 
 
زيز البحث العلمي كما ونوعا مما يحقيق طموحات الجامعة وخططها اإلستراتيجية وفق رؤية من عمادة البحث العلمي على تع حرصا

، قامت العمادة بتدشين العديد من البرامج واملبادرات لدعم العملية البحثية منها برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس ٢٠٣٠اململكة 

قدراتهم في إعداد منهجية البحث العلمي في الكتابة والتحليل والنشر واملشاركة  وذلك إلكساب طلبة البكالوريوس املهارات البحثية وتطوير 

في املؤتمرات والجوائز العلمية. كل ذلك في بيئة مغايرة للجو األكاديمي املعتاد، فيتخرج الطلبة من البرنامج وقد أصبحت لديهم خبرات 

 .بحثية مختلفة اكتسبت طوال سنواتهم الدراسية

اءنا الطلبة وأحثهم على املبادرة بالتنافس على تقديم أفكارهم ومقترحاتهم البحثية واإلستفادة من البرنامج إلنجازها خالل لذلك أنصح أبن

 فترة دراستهم الجامعية حتى تتحقق الفائدة املرجوة لهم في دمجهم في العملية البحثية.
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 سام النسائية وكيلة عمادة البحث العلمي لألقسعادة كلمة 

 ومديرة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس

 د. عبير بنت عبد املعطي املصري 

 
انطالقا من حرص عمادة البحث العلمي على تشجيع ورعاية البحوث في الجامعة وذلك لتحقيق رؤية الجامعة ورؤية الوطن، تم إطالق 

د لدعم املقترحات البحثية املقدمة من طلبة البكالوريوس بين الجامعات برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس كأول برنامج بحثي رائ

السعودية وذلك بهدف تعزيز ثقافة البحث العلمي وغرس أخالقيات البحث العلمي لديهم وتأهيل جيل من الطلبة الباحثين في مختلف 

 املجاالت العلمية.

 

كتابة وإنجاز مقترحاتهم البحثية واإلستفادة من الخدمات املتاحة في الجامعة يقدم البرنامج ألبنائنا الطلبة الفرصة للتدريب على كيفية 

تحت إشراف نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس املتميزين بحثيا بهدف إكسابهم املهارات البحثية والخبرات التدريجية في البحث 

 .العلمي

ما دفع إدارة البرنامج على العمل على تطوير األهداف املرجوة من البرنامج وقد لوحظ منذ نشأة البرنامج ازدياد أعداد الطلبة املتقدمين م

 من خالل تشجيع النشر العلمي واملشاركة في املؤتمرات العلمية والعاملية واملنافسة على الحصول على الجوائز العلمية. 

يطرحها  لإلستفادة من املبادرات املختلفة املساندة التييعزز البرنامج العمل الجماعي البحثي املشترك، ويتيح لطلبة البكالوريوس الفرصة 

البرنامج لهم كفرصة العمل كمساعد باحث والتدريب البحثي أو طلب التدريب امليداني والتطبيق العملي، إضافة إلى فرصة إشراك الطلبة 

ت املختلفة ف تفعيل أواصر ترابط العمادة مع الكليااملتميزين بحثيا في التعاون مع البرنامج كممثلين لعمادة البحث العلمي في كلياتهم بهد

 .في الجامعة

ومن هذا املنطلق أدعو طلبة مرحلة البكالوريوس لإلستفادة من الخدمات املقدمة من البرنامج وذلك الكتسابهم الخبرة البحثية التي حتما 

 ملجاالت الوظيفية األفضل بإذن هللا.ستفتح لهم مستقبال الفرصة لإلنضمام في برامج الدراسات العليا وستتيح لهم ا
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 الفصل األول: مقدمة

 برنامج النشأة 

 
 
دعم " برنامج ت عمادة البحث العلميطرح، وكخطوة رائدة لتشجيع البحث العلميامللك سعود جامعة التي تسعى إليها  لألهداف تحقيقا

بهدف جامعة ودمجهم في العملية البحثية الالبكالوريوس في طلبة لجذب ه وذلك  1436 – 1435منذ عام  أبحاث طلبة البكالوريوس"

 .البحث العلمي لديهم مهاراتو  قيمثقافة و غرس 

تدريس تحت إشراف أعضاء هيئة الو مختلف التخصصات في طلبة البكالوريوس املقدمة من قبل  البحثية قترحاتأفضل املالبرنامج  دعمي

دم البرنامج يق تنفيذها خالل سنة واحدة.حتى يتسنى ختيار الواعد منها ال طريقة تنافسية تقييم املشاريع املقدمة ب، من خالل بالجامعة

رة تغطية ملصاريف إنجاز البحث خالل الفترة الزمنية املقر متضمنا البحثية املقدمة من الطلبة الباحثين ع ير اشالدعم املادي ملقترحات امل

ي. كما يحرص البرنامج على تحفيز النشر العلمي من البحثمشروعهم نشر  لهم بعد تصرف مالية مكافأةلتنفيذ البحث، إضافة إلى تقديم 

لدعم النشر العلمي لكل من املشرف/ة والطالب/ة وفقا لوعاء النشر في املجالت املصنفة ضمن شبكة العلوم إضافية  خالل تقديم مكافأة

(Web of Science-ISIأو في املجالت ) املعتمدة من املجلس العلمي في  حدى املجالت العلميةأو في إ لعامليةاملدرجة في قواعد البيانات ا

  .الجامعة

اركة ة للطالب/ة في حال املشمقطوع كافأة ماليةم يحرص البرنامج على تشجيع مشاركة الطلبة في املؤتمرات العلمية والعاملية، إذ يقدم

م مكافأة وذلك بتقدي جوائز علميةللحصول على  طلبة البكالوريوس نافسةبالبحث في مؤتمر علمي. إضافة إلى حرص البرنامج لتعزيز م

 خالل مشاركته في إحدى املؤتمرات العلمية املعترف بها. إضافية تشجيعية في حال حصول البحث على جائزة علمية

رج عم أبحاث املقررات والتخ، بما في ذلك دطلبة مرحلة البكالوريوس في جامعة امللك سعودمقترحات البحثية املقدمة من الدعم متاح لل

وطلبة اإلمتياز. كما يخصص البرنامج مائة منحة بحثية لدعم أبحاث طلبة البكالوريوس املتقدمين بمقترحاتهم البحثية من خالل برنامج 

 الطلبة املتفوقين واملوهوبين.

اعد باحث في ملشاركة كمسامختلف التخصصات جامعة امللك سعود وللطلبة الخريجين في في يتيح البرنامج الفرصة لطلبة البكالوريوس 

ثية بهدف صقل مهاراتهم البحأو ألحد برامج عمادة البحث العلمي  أحد املشاريع البحثية التابعة لبرنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس

، شرهم العلميسيرتهم الذاتية ون وإكسابهم الخبرة في تعلم التقنيات املختلفة وإعطائهم الفرصة للمشاركة في العملية البحثية مما يثري 

  متقديم الشكر له و أبورقة النشر  إلى إدراج إسمهم إضافة مقابل الحصول على شهادة خبرة وذلك
 
 املشاركة ملقدار  في البحث املنشور تبعا

 و في إنجاز البحث 
 
   .برنامجلضوابط واتفاقيات مكتوبة تشرف عليها إدراة ال وفقا مليثاق أخالقيات البحث العلمي وتبعا

 يطرح البرنامج دورة بحثية تأهيلية إلكترونية فصلية في "أساسيات البحث العلمي" لطلبة البكالوريوس امللتحقين في البرنامج. إضافة الى

ج مإمكانية التنسيق لدورات تدريبية في احدى تقنيات البحث العلمي بوجه عام أو في مجال املشروع البحثي الخاص بهم. كما يتيح البرنا

 والفني إلداري ا كاملجالالفرصة لطلبة البكالوريوس املنتظمين أو الخريجين للتدريب امليداني والتطبيق العملي في بعض التخصصات 

 الخبرة كسابهموذلك في أي من اإلدارات التابعة لعمادة البحث العلمي بهدف إ والترجمة، العامة العالقات مجال وفي واإلعالمي واإللكتروني

 السعودي. العمل لسوق  وتهيئتهم التدريبية مهاراتهم وصقل ةالعملي

 لطلبة البكالوريوس املشاركين في ا
 
برنامج لوانطالقا من حرص البرنامج على إبراز النشاط البحثي للطلبة الباحثين، يعقد البرنامج لقاء  سنويا

 وذلك لعرض مخرجاتهم البحثية وتكريم الطلبة الناشرين واملتميزين منهم.
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 برنامج لفصل الثاني: نبذة عن الا

 البرنامجأهداف 

  في جامعة امللك سعود.لدى طلبة البكالوريوس تعزيز ثقافة البحث العلمي 

  البكالوريوس في جامعة امللك سعود ودمجهم في العملية البحثية.العدد األكبر من طلبة تشجيع وجذب 

 .تأهيل جيل من الباحثين في مختلف املجاالت العلمية 

 اد وتطوير املهارات البحثية لدى طلبة البكالوريوس.إعد 

 .تدريب طلبة البكالوريوس على التقنيات البحثية املختلفة 

 في الجامعة أعضاء هيئة التدريسقبل  البكالوريوس الخبرة البحثية من طلبة إكساب . 

  وأعضاء هيئة التدريس. طلبة البكالوريوسبين الباحثين من البحثي تقوية التواصل 

 لدى طلبة البكالوريوس.البحث العلمي وأخالقيات  قيم رسغ 

 .تعزيز جودة اإلنتاج والنشر العلمي لدى طلبة البكالوريوس بما يخدم العملية البحثة ويعزز رؤية عمادة البحث العلمي 

  العامليةو املحلية العلمية في املؤتمرات طلبة البكالوريوس تعزيز مشاركة. 

  علمية.الجوائز العلى ريوس طلبة البكالو منافسة تعزيز 

 .تعزيز ثقافة العمل الجماعي البحثي املشترك بين طلبة البكالوريوس 

  في البحث العلمي. دعم التميز واإلبداعلإيجاد بيئة جاذبه 

 تعزيز دور عمادة البحث العلمي في تشجيع ورعاية البحوث. 

 الفئة املستهدفة
 لك سعود.طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس في جامعة امل 

  في جامعة امللك سعود.ومن في حكمهم أعضاء وعضوات هيئة التدريس 

 فئات الدعم
 ، بما فيها:البكالوريوس في جامعة امللك سعود يدعم البرنامج املقترحات البحثية املقدمة من طلبة

 مشاريع املقررات. 

 .مشاريع التخرج 

 .مشاريع طلبة اإلمتياز 

 لهم من البرنامج. منحة بحثية املخصصة (100الطلبة املتفوقين واملوهوبين ضمن املائة ) املشاريع املقدمة من طلبة برنامج 

 أوجه الدعم

  .دعم إنجاز البحث  .مكافأة النشر املتميز 

 .مكافأة الطالب/ة  املشاركة في املؤتمرات العلمية. مكافأة 

 .دعم ما بعد النشر  الحصول على الجوائز العلمية مكافأة. 
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 ث: الشروط والضوابط الفصل الثال

: الشروط والضوابط للمشاركة في البرنامج:
ً
 أوال

 الباحثين طالباتاللطالب/ ل .1

  طلبة مرحلة البكالوريوس في جامعة امللك سعود.قترحات البحثية مقدمة من ملا أن تكون 

  يحق لطالب/ة البكالوريوس املشاركة في بحثين في نفس الدورة. 

  ة ، ولكن يحق له املشاركواحد في نفس الدورة يبحث مقترح في أكثر من كباحث رئيس ملشاركةاالبكالوريوس  يحق لطالب/ة ال

 كباحث رئيس وآخر مشارك أو كباحث مشارك في مقترحين بحثيين كحد أقص ى في الدورة نفسها.

  ،لطالب/ة الذي لم يشارك بمشروع بحثي سابقا قترحقبول ملالأولوية عند املفاضلة. 

  بعد انتهاء فترة التقديم املحددة ات املقدمةبطلاليتم قبول  لن. 

  البحثية جاهزة للتنفيذ بعد توقيع العقداملشاريع  مقترحاتأن تكون. 

  العقد، ما عدا املشاريع الخاصة بالتخرج واإلمتياز حيث تحدد  سنة واحدة من تاريخ توقيعخالل البحثية  قترحاتتنفيذ امليتم

   .وفقا للتاريخ املتوقع للتخرج

   البحثي.قترح امل تنفيذ مدة من قبل املشرف/ة على البحث مرتين وذلك في منتصف ونهايةالطالب/ة  التفصيلي ألداء يميقتم التي 

    يتعين على الطالب/ة )واملشرف/ة( تسليم نسخة نهائية من املشروع البحثي إلدارة البرنامج في نهاية املدة املتفق عليها لتنفيذ

 املقترح البحثي.

 ن على الطلبة املتقدمين بمشاريع التخرج أو بمشاريع اإلمتياز تسليم النسخة النهائية من كامل البحث املنجز إلدارة البرنامج يتعي

 لطلب دعم ما بعد النشر. على أن يتم التواصل مع البرنامج الحقا بعد نشر البحث قبل التخرج،

 بموافقة أخالقيات البحث العلمي على مشروعهم البحثي )إن تطلب  يتعين على الطالب/ة )واملشرف/ة( التقدم إلدارة البرنامج

 املشروع ذلك( خالل مدة تنفيذ البحث وقبل استالم مبلغ الدعم. 

 ريال،  (10,000عشرة آالف ) هيإنجاز املقترح البحثي و لدعم املالية اإلجمالية املعتمدة واملقدمة من البرنامج  يلزم التقيد بالقيمة

مكافأة ( ريال ك3,000)الف مبلغ ثالثة آو  ،البحثإنجاز  روفة علىصالفواتير امللتغطية  ( ريال7,000) الفآ سبعةمبلغ يخصص منها 

 نشر البحث.  بعد /اللطالب/ة تسلم له

 .ال تقدم مكافأة الطالب/ة إال بعد نشر البحث، مع اشتراط كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في البحث املنشور 

  ريال( 3,000) تقسم مكافأة الطالب/ة كطلب فردي أو كمجموعة بحثية من الطلبة، على أنل الطلبات املقدمة بقبو يسمح 

 .بينهم مناصفة فيما

 ( وفقا لالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعة، على أن يخصص 7,000يلزم التقيد ببنود صرف ميزانية إنجاز البحث )ريال

 ملا هو معتمد في اإلدارة املالية في  ٪40مستلزمات واألدوات البحثية ونسبة من بنود امليزانية لل ٪60نسبة 
 
للقوى البشرية وفقا

 الجامعة. 

  جامعة في عمادة البحث العلمي املعتمدة والتي تشكر الشكر  صيغة يجب أن يتضمن البحث املنشور  ،نشر املشروع البحثيعند

 ل برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس. البحثي من خال تمويل املشروعدعم و امللك سعود على 

  يقبل البرنامج الطلبات املقدمة لدعم ما بعد النشر من طلبة البكالوريوس خارج البرنامج وذلك بعد نشر البحث، بشرط كتابة

 صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في البحث املنشور.

 شاملة تكاليف النشر. وثلثين للمشرف/ةشاركين( )الطلبة املبنسبة ثلث للطالب/ة مكافأة ما بعد النشر قسم ت 

 هاباملجلة التي تم النشر  تصنيفبناء على  ة مكافأة النشر تحدد قيم. 

  مناصفة بين الطلبة املشاركين. مكافأة دعم املشاركة في املؤتمرات العلميةتقسم 
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  مناصفة بين الطلبة املشاركين. مكافأة دعم الحصول على الجوائز العلميةتقسم 

 على الع ولإلط ،لتزام بأخالقيات البحث العلمي في جميع مراحل املشروع البحثي وفقا مليثاق أخالقيات البحث العلميإلضرورة ا

 .http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/comm_Policiesنرجو زيارة الرابط التالي:   زيد من املعلوماتامل

 .تعرض الحاالت الخاصة على اللجنة اإلشرافية للبرنامج لدراستها والرفع بتوصيتها للعمادة حيال ذلك 

 ألعضاء/عضوات هيئة التدريس املشرفين على طلبة البكالوريوس .2

  على رأس العمل في جامعة امللك سعود. املشرف/ة على البحث عضو هيئة تدريس ومن في حكمه  أن يكون 

 مسؤولية اإلشراف العلمي والعملي واملالي على املشروع البحثي.ف/ة على البحث املشر  ىأن يتول 

  
 
  أن يقدم تقريرا

 
  آخر و  نصفيا

 
  نهائيا

 
 فيه توزيع مهام فريق العمل واإلنجاز التفصيلي  البحثي املشروعسير عن مفصال

 
موضحا

 .البحثيللطالب/ة )الطلبة املشاركين( خالل املدة املتفق عليها لتنفيذ املقترح 

  يتعين على املشرف/ة )والطالب/ة( تسليم نسخة نهائية من املشروع البحثي املنفذ إلدارة البرنامج في نهاية املدة املتفق عليها لتنفيذ

 املقترح البحثي.

 )سليم عند ت يتعين على املشرف/ة تسليم نسخة موقعة من "نموذج اتفاقية النشر" مع طالب/ة البكالوريوس )الطلبة املشاركين

 النسخة النهائية من املشروع البحثي املنفذ وذلك العتمادها من إدارة البرنامج.

  يتعين على املشرف/ة )والطالب/ة( التقدم إلدارة البرنامج بموافقة أخالقيات البحث العلمي على مشروعهم البحثي )إن تطلب

 املشروع ذلك( خالل مدة تنفيذ البحث وقبل استالم مبلغ الدعم.

 بموافقة أخالقيات البحث العلمي  تغطية مصاريف إنجاز البحث إال بعد ال يتم 
 
تسليم التقرير النصفي من قبل املشرف/ة مرفقا

( ريال فقط 7,000) الفآ سبعةمبلغ )إن تطلب املشروع ذلك(، إضافة إلى تسليم فواتير أصلية مختومة ومعتمدة بقيمة ال تتجاوز 

 
 
 لبنود امليزانيو وملا هو معتمد في اإلدارة املالية في الجامعة )كما أشير إليه أعاله(  لالئحة املوحدة للبحث العلمي وفقا

 
ة املدرجة وفقا

 . وذلك خالل املدة املتفق عليها لتنفيذ املشروع، في نموذج الطلب املقدم

  نشر الورقة البحثية دعم النشر بعدمكافأة مبلغ  يستلم املشرف  
 
قيمتها قسم ت، بحيث نشر فيهااملجلة التي تم ال لتصنيف وفقا

 .ة املشاركين()الطلب وثلث للطالب/ةشاملة لتكاليف النشر، بنسبة ثلثين للمشرف/ة وبين الطالب/ة )الطلبة املشاركين(  بينه

 على أن يكون ترتيب األسماء وفقا لإلتفاق املسبق بين  عند النشر، ( كمؤلفلبة املشاركينيشترط وضع إسم الطالب/ة )الط

 من اإلتفاقية.مكتوبة مع ضرورة تزويد اللجنة اإلشرافية بنسخة  ،تبعا مليثاق أخالقيات البحث العلميو ين الباحث

 في نفس الدورة كحد أقص ىلطلبة البكالوريوس  ينيبحثمقترحين جوز للمشرف/ة اإلشراف على ي. 

 البحثي، ويلزمه/ا ترشيح من ينيب عنه/ا  يتعين على املشرف أن يخطر إدارة البرنامج في حال تخليه عن اإلشراف على املشروع

  كمشرف/ة آخر/ى لتحمل كافة املسئوليات املناطة إليه كمشرف على البحث.

  .تعرض الحاالت الخاصة على اللجنة اإلشرافية للبرنامج لدراستها والرفع بتوصيتها للعمادة حيال ذلك 

: الشروط والضوابط للحصول على مكافأة الطالب/ةث
ً
 :انيا

  بحثيةالورقة ال يقدم البرنامج مكافأة مالية للطالب/ة بعد نشر . 

  كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في البحث املنشور.يشترط  

 مناصفة بين الطلبة املشاركينكافأة امل تقسم. 

 ( ريال.3,000)الف ثالثة آ القيمة اإلجمالية للمكافأة 

 ي.تصرف املكافأة مرة واحدة لكل مقترح بحث 

http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/comm_Policies
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: الشروط والضوابط للحصول على دعم ما بعد ا
ً
 :نشر العلميلثالثا
  بحثيةالورقة ال يقدم البرنامج الدعم املالي للنشر بعد نشر.  

 .يشترط كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في البحث املنشور 

 تيب األسماء وفقا لإلتفاق املسبق بين على أن يكون تر  عند النشر، ( كمؤلفلبة املشاركينيشترط وضع إسم الطالب/ة )الط

 من اإلتفاقية.مكتوبة مع ضرورة تزويد اللجنة اإلشرافية بنسخة  ،تبعا مليثاق أخالقيات البحث العلميو الباحثين 

 شاملة لتكاليف النشر. وثلثين للمشرف/ة)الطلبة املشاركين( بنسبة ثلث للطالب/ة مكافأة ما بعد النشر قسم ت 

 بات دعم ما بعد النشر من طلبة البكالوريوس خارج البرنامج وذلك بعد نشر البحث بشرط كتابة صيغة الشكر يقبل البرنامج طل

 املعتمدة من البرنامج.

 النحو التالي وفقا لتصنيف وعاء النشر على ة مكافأة النشر تحدد قيم: 
 مبلغ مكافأة النشر تصنيف النشر العلمي

 ريال 10,000 (Web of Science- ISIة ضمن شبكة العلوم )في إحدى الدوريات املصنفالعلمي النشر  .1

 ريال SCOPUS 7,000 بيانات في إحدى الدوريات املصنفة ضمن قواعد العلمي النشر  .2

س التي ينطبق عليها شروط املجلاملعتمدة من األقسام األكاديمية و  في إحدى املجالت العلمية العلمينشر ال .3

 العلمي واملعتمدة فيه.

 لريا 5,000

  :مكافأة النشر املتميز

 ( يقدم البرنامج مكافأة مالية إضافية مقطوعة للنشر املتميز في مجالت الربع األولQ1( أو الثاني )Q2( أو الثالث )Q3 من مجالت )

 (، يتم تحديدها من قبل اللجنة اإلشرافية على البرنامج بعد اكتمال جميع الشروط.ISIالنخبة العاملية )

: الشروطر 
ً
 شاركة في املتتمرات العلمية:ملا والضوابط للحصول على مكافأة ابعا

يقدم البرنامج مكافأة مالية مقطوعة تشجيعية لطالب/ة البكالوريوس في حال املشاركة في أحد املؤتمرات العلمية املعتمدة واملعترف بها 

 .داخل أو خارج اململكة

  من داخل البرنامجيجب أن يكون الطالب/ة. 

  مرة واحدة لكل مقترح بحثيأة املكافتصرف. 

 .يشترط كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في البحث املشارك فيه 

 :تصرف قيمة املكافأة على النحو التالي 
 مبلغ املكافأة تصنيف املشاركة في متتمر علمي

 ريال 1,000 مشاركة البحث في مؤتمر علمي داخلي 

 ريال 2,000 مشاركة البحث في مؤتمر علمي خارجي 

 مناصفة بين الطلبة املشاركينكافأة امل تقسم. 

: الشروط والضوابط للحصول على مكافأة
ً
 الجوائز العلمية: خامسا

 .يقدم البرنامج مكافأة مالية مقطوعة تشجيعية لطالب/ة البكالوريوس في حال حصول بحثه/ا على جائزة علمية من مؤتمر علمي معتمد

  خل البرنامجمن دايجب أن يكون الطالب/ة. 

  مرة واحدة لكل مقترح بحثياملكافأة تصرف. 

  .يشترط كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في البحث املشارك فيه 

 ( ريال.1,000قيمة املكافأة ألف ) 

 كافأة مناصفة بين الطلبة املشاركين.تقسم امل 
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 لفصل الرابع: صيغة الشكر املعتمدة من البرنامجا

ة الناشرين واملشاركين في املؤتمرات العلمية والحاصلين على جوائز علمية من خالل مشاركتهم في املؤتمرات العلمية كتابة يتعين على الطلب

خالل  البحثي من تمويل املشروعدعم و جامعة امللك سعود على في البحث العلمي  صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج والتي تشكر عمادة

 لبكالوريوس، على النحو التالي: برنامج دعم أبحاث طلبة ا

 هذا املشـــروع البحثي رقموتمويل دعم على جامعة امللك ســـعود في عمادة البحث العلمي  "يتقدم الباحثين بالشـــكر إلى (URSP –     

 ."برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوسمن خالل  (       –     –

 “The authors extend their appreciation to the Deanship of Scientific Research at King Saud University for 

funding this work through the Undergraduate Research Support Program, Project no. (URSP –    –    –      ).” 
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 الفصل الخامس: آليات التقديم

 آلية التقديم على البرنامج

  لبرنامج.اإللكتروني ل وقعاملاملوجود في  "مشروع بحثي لطلبة البكالوريوسدعم مقترح " طلبنموذج لالرئيس تعبئة الطالب/ة 

 لكتروني للبرنامجالنموذج بعد تعبئته إلى البريد اإل يرسل USRSP@ksu.edu.sa .)وقت فترة التقديم املعلن عنها( 

  من قبل اللجنة املختصةتخضع جميع املقترحات البحثية املتقدمة للمراجعة والتحكيم. 

 .يتعين على الطالب/ة الرئيس عمل كامل التعديالت املطلوبة من املحكم 

  قبل اللجنة املختصة. البحثية من قترحاتاملفاضلة بين امليتم 

 ترح البحثي للمقاملشرف املناسب  على مقترحه/ا البحثي، تقوم اللجنة اإلشرافية بترشيحشرف/ة مل الطالب/ة في حال عدم ترشيح

 .من خالل قاعدة البيانات املتوفرة لدى إدارة البرنامج

  عضو و في حال كون املشروع البحثي غير فردي(  /ة )الباحث الرئيسالطالبو  بين كل من عمادة البحث العلمي توقيع العقديتم

 ./ة على البحثاملشرفهيئة التدريس 

 آلية طلب صرف دعم إنجاز البحث

 صرف مبلغ تكاليف إنجاز البحث املتفق عليها، مرفقا بما يلي: يتقدم املشرف/ة بخطاب رسمي إلى إدارة البرنامج بطلب 

 لبة املشاركين(التقرير النصفي لإلنجاز التفصيلي للطالب/ة )الط. 

 .)موافقة أخالقيات البحث العلمي )إن تطلب املشروع ذلك 

 ( ريال ومرفقة بسندات قبض من جهة الشراء، وذلك 7,000فواتير أصلية مختومة ومعتمدة بقيمة ال تتجاوز مبلغ سبعة آالف )

 لبنود الصرف في الالئحة املوحدة للبحث العلمي وملا هو معتمد في اإلدارة امل
 
 الية في الجامعة.وفقا

 .يخضع الطلب املقدم )مع املرفقات( للمراجعة والتدقيق باكتمال الشروط قبل اإلعتماد من قبل اللجنة اإلشرافية على البرنامج 

 آلية طلب صرف مكافأة الطالب/ة )الطلبة املشاركين(

 ريال( - 3,000 -/ة" )وقدرها ثالثة آالف صرف "مكافأة الطالب يتقدم الطالب/ة الرئيس بخطاب رسمي إلى إدارة البرنامج بطلب 

 بما يلي: USRSP@ksu.edu.saلكتروني للبرنامج البريد اإلعبر 
 
 مرفقا

  
 
 فيه إدراج صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج.  نسخة من البحث املنشور موضحا

  
 
  تعهدا

 
 من الطالب/ة الرئيس بتقسيم ا خطيا

 
 .(ملكافأة بالتساوي مع الطلبة املشاركين )إن لم يكن البحث فرديا

 .يخضع الطلب املقدم )مع املرفقات( للمراجعة والتدقيق باكتمال الشروط قبل اإلعتماد من قبل اللجنة اإلشرافية على البرنامج 

 آلية طلب صرف دعم ما بعد النشر

 بما م لبرنامجاإللكتروني لوقع املاملوجود في  "دعم ما بعد النشر "مكافأةطلب نموذج ل( تعبئة الطالب/ة الرئيس )أو املشرف/ة 
 
رفقا

 يلي:

  .فيه إدراج صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج 
 
 نسخة من البحث املنشور موضحا

  موقعة من املشرف/ة والطالب/ة )الطلبة املشاركين( ومعتمدة من إدارة البرنامج. ”نموذج اتفاقية النشر“من صورة 

http://forms.ksu.edu.sa/form_display.php?form_id=8abfe8ac9ec214d68541fcb888c0b4c3
mailto:USRSP@ksu.edu.sa
mailto:USRSP@ksu.edu.sa
http://forms.ksu.edu.sa/form_display.php?form_id=8abfe8ac9ec214d68541fcb888c0b4c3
http://forms.ksu.edu.sa/form_display.php?form_id=8abfe8ac9ec214d68541fcb888c0b4c3
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  من املشرف/ة بتقسيم مكافأة النشر 
 
 خطيا

 
الطلبة ) وثلث للطالب/ةشاملة لتكاليف النشر، بنسبة ثلثين للمشرف/ة تعهدا

 .املشاركين(

 من الطالب/ة الرئيس بتقس 
 
 خطيا

 
(تعهدا

 
 .يم مكافأة النشر بالتساوي مع الطلبة املشاركين )إن لم يكن البحث فرديا

 لكتروني للبرنامج  إلى البريد اإل )مع املرفقات( النموذج بعد تعبئته يرسلUSRSP@ksu.edu.sa. 

  عتماد وفقا لتصنيف املجلة التي تم النشر بها ووفقا الكتمال يخضع الطلب املقدم )مع املرفقات( للمراجعة والتدقيق قبل اإل

 الشروط. 

  مكافأة النشر املتميز يتم تحديد مبلغ ( من قبل اللجنة اإلشرافية على البرنامج في حال النشر في الربع األولQ1( أو الثاني )Q2 أو )

 ( كما ذكر أعاله.ISI( من مجالت النخبة العاملية )Q3الثالث )

 املشاركة في املتتمرات العلمية مكافأةصرف  آلية طلب

 بما يلي" ملشاركة في مؤتمر علميمكافأة ا" يتقدم الطالب/ة الرئيس بخطاب رسمي إلى إدارة البرنامج بطلب صرف 
 
 :مرفقا

 .نسخة من شهادة املشاركة في البحث 

  .إلدراج صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج خالل املشاركة 
 
 توضيحا

 بت 
 
(تعهدا

 
 .قسيم املكافأة سواسية بينه وبين الطلبة املشاركين )إن لم يكن البحث فرديا

 لكتروني للبرنامج  إلى البريد اإل)مع املرفقات(  الخطاب يرسلUSRSP@ksu.edu.sa. 

 .يخضع الطلب املقدم للمراجعة والتدقيق باكتمال الشروط قبل اإلعتماد 

 الحصول على الجوائز العلمية مكافأةلية طلب صرف آ

 بما يلي:" جائزة العلميةمكافأة الحصول على " ب صرفيتقدم الطالب/ة الرئيس بخطاب رسمي إلى إدارة البرنامج بطل 
 
 مرفقا

  .نسخة من شهادة الجائزة 

  .إلدراج صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج خالل املشاركة 
 
 توضيحا

 بتقسي 
 
(تعهدا

 
 .م املكافأة سواسية بينه وبين الطلبة املشاركين )إن لم يكن البحث فرديا

 لكتروني للبرنامج  إلى البريد اإل الخطاب )مع املرفقات( يرسلUSRSP@ksu.edu.sa. 

 .يخضع الطلب املقدم للمراجعة والتدقيق باكتمال الشروط قبل اإلعتماد 

 

 

 

 

 

 

mailto:USRSP@ksu.edu.sa
mailto:USRSP@ksu.edu.sa
mailto:USRSP@ksu.edu.sa
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 الفصل السادس: مبادرات مساندة لطلبة البكالوريوس

 العديد من املبادرات املساندة لطلبة البكالوريوس، ومنها:برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس يطرح 

  باحث من طلبة البكالوريوسالمساعد الطالب .  مبادرة ١

اعد باحث في ملشاركة كمساد وللطلبة الخريجين في مختلف التخصصات جامعة امللك سعو في يتيح البرنامج الفرصة لطلبة البكالوريوس 

أو ألحد برامج عمادة البحث العلمي وفق شروط وضوابط يشرف  أحد املشاريع البحثية التابعة لبرنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس

ة البحثية ختلفة وإعطائهم الفرصة للمشاركة في العمليبهدف صقل مهاراتهم البحثية وإكسابهم الخبرة في تعلم التقنيات املعليها البرنامج 

لشكر اإلى تقديم  إضافة ،من إدارة البرنامج خبرةمشاركة/مقابل الحصول على شهادة ، وذلك مما يثري سيرتهم الذاتية ونشرهم العلمي

 كمؤلف في  إدراج إسمهم وإلى إمكانية في البحث املنشور  مله
 
كحد  %25 بنسبة تصل إلى في إنجاز البحث ةاملشاركملقدار  ورقة النشر تبعا

 بتقرير نصفي وآخر نهائي عند اكتمال إنجاز البحث وذلك  أدنى
 
 والتي يتعين توثيقها تفصيليا

 
 مليثاق أخالقيات البحث الع وفقا

 
 لمي وتبعا

 .ألي تكاليف مالية بهذا الخصوصدون تحمل البرنامج أو عمادة البحث العلمي  دراة البرنامجإلضوابط واتفاقيات مكتوبة تشرف عليها 

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات ومراكز البحوث في الجامعة. شركاء النجاح:

 .  مبادرة التدريب البحثي لطلبة البكالوريوس ٢

 تأهيليةال التدريبية بحثيةالدورة ال: 

 حقين العلمي" لطلبة البكالوريوس امللت يطرح البرنامج دورة تأهيلية فصلية عن بعد عبر منصة الكترونية في "أساسيات البحث

 في البرنامج.

  الدورة:أهداف 

 تأهيل طلبة البكالوريوس الباحثين للعملية البحثية. -

 تنمية املهارات البحثية لطلبة البكالوريوس. -

 بة املقترحات البحثية.تأهيل طلبة البكالوريوس لكتا -

 إيضاح أساسيات البحث العلمي. -

 علمي.تعزيز ثقافة البحث ال -

 تعين على طلبة البكالوريوس امللتحقين في البرنامج اجتياز الدورة التأهيلية للبرنامج بنجاح.ي 

 عمادة التعامالت اإللكترونية واإلتصاالت في الجامعة. شركاء النجاح:

 التدريب البحثي التطويري التخصص ي: 

 البكالوريوس امللتحقين بالبرنامج التقدم إلدارة البرنامج بطلب التنسيق للحصول على التدريب في  لطلبةة يتيح البرنامج الفرص

لك وذأحد املعامل على إحدى التقنيات املعملية التخصصية في مجال مشروعهم البحثي أو في مجال البحث العلمي بوجه عام 

 مج أو عمادة البحث العلمي ألي تكاليف مالية بهذا الخصوص.دون تحمل إدارة البرنابغرض تطوير مهاراتهم البحثية 
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  ألداء الطلبة خالل فترة التدريب وذلك 
 
 فيه تقييما

 
يشترط البرنامج الحصول على تقرير مفصل من الجهة التدريبية موضحا

 ملتابعة تطور قدراتهم البحثية خالل الدورة التدريبية.

 ث واملعامل التخصصية في الجامعة.كراس ي البحث ومراكز البحو  شركاء النجاح:

 والخريجين .  مبادرة التدريب امليداني لطلبة البكالوريوس٣

 اإلداري  املجالكيتيح البرنامج الفرصة لطلبة البكالوريوس املنتظمين أوالخريجين للتدريب امليداني والتطبيق العملي في بعض التخصصات 

من اإلدارات التابعة لعمادة البحث العلمي بهدف  وذلك في أي والحقوق، والترجمة العامة العالقات ومجال واإلعالمي واإللكتروني والفني

دون تحمل إدارة البرنامج أو عمادة البحث العلمي ألي  السعودي العمل لسوق  وتهيئتهم التدريبية مهاراتهم وصقل العملية الخبرة كسابهمإ

 .تكاليف مالية بهذا الخصوص

 امعة.كليات الج شركاء النجاح:

  .  مبادرة ممثلي عمادة البحث العلمي من طلبة البكالوريوس٤

 في تعزيز العملية البحثية في كلياتهم من خالل استحداث مبادرة ممثلي عمادة البحث 
 
يحرص البرنامج على إشراك الطلبة املتميزين بحثيا

عيل األمثل لبرنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس في الكليات هـ، وذلك بهدف التف1436 العلمي من طلبة البكالوريوس في الكليات منذ عام

 وتعزيز مشاركة طلبة البكالوريوس في العملية البحثية من خالل البرنامج إضافة إلى تعزيز سبل التواصل وتقوية أواصر التعاون بين عمادة

 .البحث العلمي والكليات املختلفة بالجامعة

 كليات الجامعة. شركاء النجاح:

 اف مبادرة الطلبة ممثلي عمادة البحث العلمي في الكلياتأهد: 

اإلملام بكل ما تقدمه عمادة البحث العلمي من برامج داعمة ملنظومة البحث العلمي والنشر  دعم البيئة البحثية في الكليات عن طريق .1

 .في جامعة امللك سعود

 التفاعل مع البرامج املطروحة بهدف زيادة املشاركة فيها. بأوعية البحث املتاحة من خالل عمادة البحث العلمي ودعمالتعريف  .2

 البكالوريوس على املشاركة البحثية في برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس.  طلبةتشجيع  .3

 اإلعالن والتسويق للفعاليات التي تقيمها عمادة البحث العلمي داخل الكليات لتعزيز الحضور واملشاركة فيها. .4

امج عن طريق اإلشراف والتنسيق لعقد برنداخل الكليات رفع كفاءه الباحثين  ي منظومة البحث العلمي من خاللف املستمر التحسين  .5

 فصلي/سنوي يتضمن مجموعة من املحاضرات وورش العمل وحلقات النقاش في الكليات. 

 املهام املناطة للطلبة ممثلي/ممثالت البحث العلمي في الكليات:  

ادة البحث العلمي والكليات املختلفة في الجامعة بهدف تذليل الصعاب والعقبات التي تواجه طلبة حلقة وصل فّعالة بين عم .1

 البكالوريوس في البحث العلمي عن طريق:

o .التواصل الفّعال مع طلبة البكالوريوس عبر وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني في الكلية 

o لوريوس وبجميع البرامج واملبادرات البحثية املقّدمة من عمادة البحث العلمي في الكليات التعريف ببرنامج دعم أبحاث طلبة البكا

 بهدف تشجيع املشاركة فيها.

o .التعريف بالخدمات املقدمة من وحدة مساندة وخدمات الباحثين في العمادة لتحقيق اإلستفادة  القصوى منها 

o س املشرفين في الكليات إلى البرنامج.إيصال مقترحات طلبة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدري 



 م(2018) هـ 1440، بكالوريوسإلنجازات البحثية لبرنامج دعم أبحاث طلبة الا تقرير ملخص

 16                                            : د. عبير املصري وتدقيق مراجعة، فاطمة املغربي أ. :عدادإ

o الكليات. في البرنامج إعالنات وتوزيع القاعات لحجز  التنسيق 

املشاركة مع إدارة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس في وضع آلية لتعريف طلبة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج  .2

 على اإلستفسارات عن البرنامج. في الكليات، كتقديم العروض التقديمية واإلجابة 

املشاركة مع إدارة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس لعقد برامج فصلية/سنوية تتضمن محاضرات وورش العمل في البحث  .3

 العلمي.

 تحفيز طلبة البكالوريوس في الكليات على املشاركة البحثية في البرنامج. .4

 شر العلمي واملشاركة في املؤتمرات والحصول على جوائز العلمية.تحفيز طلبة البكالوريوس في الكليات على الن .5

نّفذها عمادة البحث العلمي في الكليات.  .6
ُ
 املشاركة في وضع الخطط اإلستراتيجية لتنظيم وتسويق الفعاليات واألنشطة البحثية التي ت

العلمي وذلك بهدف توصيلها لجميع الفئات  التنسيق لإلعالن والتسويق ملختلف البرامج واملبادرات التي تطرحها عمادة البحث .7

املستهدفة في الكليات عن طريق استخدام وسائل اإلعالن املتاحة في الكليات كاإلعالن في الشاشات اإللكترونية أو تخصيص لوحة 

 إعالنات لعمادة البحث العلمي في كل كلية.

 ة البكالوريوس.حضور اإلجتماعات والتواصل الدوري مع إدارة برنامج دعم أبحاث طلب .8

 على: .9
 
 إعداد تقرير فصلي وآخر ختامي شامال

o  .الخطة املّتبعة إلنجاز املهام املناطة 

o .إجمالي عدد الطلبة والطالبات املتقدمين للبرنامج من الكلية خالل الدورة املطروحة 

o .)الصعوبات والعقبات التي واجهت العمل )إن وجدت 

o  البحثية في الكلية.تقديم مقترحات تطويرية لتعزيز العملية 

الفصلية والختامية لوكيلة عمادة البحث العلمي في األقسام النسائية ومديرة برنامج دعم أبحاث طلبة  التقارير رفع  .10

 البكالوريوس. 

 املميزات املقدمة للطلبة ممثلي عمادة البحث العلمي: 

كر من العمادة. .1
ُ

 تقديم شهادة ش

 ومساه .2
 
 في رفع املشاركة الطالبية من الكلية في برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس.تقديم شهادة تمّيز لألكثر تفاعال

 
 مة

ة بالبرنامج في أساسيات البحث العلمي. .3 ة التسجيل في الدورة البحثية التأهيلية اإللكترونية الخاصَّ  أولويَّ

 قل مهاراتهم البحثية.إتاحة الفرصة لطلب الّتدريب البحثي على تقنيات معملية في أحد املعامل املتخصصة لص .4

ة املشاركة كمساعد باحث في أحد املقترحات البحثية املتقّدمة للبرنامج. .5  أولويَّ

   لطلبة البكالوريوس في سجلهم املهاري  والتدريب البحثيتسجيل املهارات  .  مبادرة5

 
 
رهم ز وتنفيذ مقترحاتهم البحثية ضمن البرنامج وإثراء لسيبأهمية املهارة البحثية املكتسبة من طلبة البكالوريوس خالل فترة إنجا إيمانا

على اعتماد احتساب النشاط البحثي لطلبة هـ 1439 – 1438الذاتية، عملت إدارة البرنامج بالتنسيق مع الجهات املعنية منذ عام 

اعات س سجل املهاري، على أن يتم تحديدالبكالوريوس خالل فترة دراستهم الجامعية كأحد املهارات  البحثية التدريبية املعتمدة في ال

 التدريب البحثية من قبل اللجنة اإلشرافية على البرنامج وفقا ملرحلة ومستوى اإلنجاز البحثي للطلبة.

 عمادة شؤون الطالب في الجامعة. شركاء النجاح:
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 الفصل السابع: اللقاء العلمي السنوي لطلبة البكالوريوس

 

 لطلبة انطالقا من حرص برن
 
امج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس على إبراز النشاط البحثي للطلبة الباحثين، يعقد البرنامج لقاء سنويا

 البكالوريوس املشاركين فيه وذلك لعرض مخرجاتهم البحثية وتكريم الطلبة الناشرين واملتميزين منهم.

  :الوريوسسنوي لطلبة برنامج دعم أبحاث طلبة البكلقاء العلمي الالأهداف 

 .العلمية لطلبة البكالوريوس بحوثالتعزيز دور عمادة البحث العلمي في تشجيع ورعاية  .1

 التعريف ببرنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس وأوجه الدعم املقدمة من خالله.  .2

 التعريف بإنجازات البرنامج خالل دوراته املختلفة.  .3

 اء هيئة التدريس لإلنخراط في البرنامج.جذب الفئة املستهدفة من طلبة البكالوريوس وأعض .4

 تعزيز ثقافة البحث العلمي بين طلبة البكالوريوس. .5

 تعزيز روح املنافسة العلمية بين طلبة البكالوريوس املشاركين في البرنامج. .6

 الباحثين.البكالوريوس عرض املخرجات البحثية لطلبة  .7

 .)الداخلية والخارجية( ة املختلفةالبكالوريوس للمنافسة في املسابقات العلمي طلبةتهيئة  .8

 تبادل الخبرات البحثية بين الطلبة املشاركين في البرنامج خالل اللقاء العلمي. .9

 التسويق للمخرجات البحثية للطلبة الباحثين والناشرين ضمن البرنامج. .10

 تكريم الطلبة الناشرين واملتميزين ضمن البرنامج. .11

 الباحثين في البرنامج. البكالوريوس ى طلبةتكريم أعضاء هيئة التدريس املشرفين عل .12

 تقوية التواصل بين عمادة البحث العلمي والباحثين من طلبة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدريس املشرفين. .13

 الفئة املستهدفة:

 طلبة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

 املسابقات العلمية:

  السنوي مسابقات للعروض التقديمية وامللصقات العلمية للطلبة الباحثين واملشاركين في يعقد البرنامج خالل اللقاء العلمي

 البرنامج بهدف تعزيز روح املنافسة في البحث العلمي بينهم.
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 ألفضل ثالثة عروض علمية مسابقة "العروض التقديمية لطلبة البكالوريوس الناشرين" -1

 رين ضمن برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس.طلبة البكالوريوس الناش  الفئة املستهدفة:

 ألفضل ثالث عروض تقديمية. الجوائز:

 الشروط والضوابط:

 " إرسال العرض بصيغةPowerPoint" إلى بريد البرنامج " USRSP@ksu.edu.sa ." 

 ( دقائق.10) عشرةأال تتجاوز مدة العرض ال 

 املعتمد من البرنامج.  ام قالب العرضضرورة استخد 

  سم الطالب الباحث الذي سيعرض البحث.إول هو سم األ يشترط عند ترتيب اسماء املشاركين في عرض البحث أن يكون اإل 

 .ضرورة إضافة رابط نشر البحث في الشريحة األولى من العرض 

 ضرورة إضافة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج . 

 دقيقة على األقل. 15لب املشارك قبل موعد العرض ب ضرورة حضور الطا 

 املسابقة. ال يسمح لغير الطالب الباحث/أحد الطلبة املشاركين في البحث بعرض البحث خالل 

 .ال يسمح للمشرف بعرض البحث خالل املسابقة 

 .يحبذ وضع البريد اإللكتروني للباحث في العرض، وذلك لتواصل املهتمين بموضوع البحث 

  للطالب املشارك توزيع نسخ إضافية صغيرة الحجم من العرض ملن يطلبه من الزوار.يمكن 

 .يتم استبعاد العروض الغير مستوفية للشروط 

  ضرورة اإل 
 
 .لها طالع على معايير التقييم والتي سيتم تقييم العروض وفقا

 "امللصق العلمي لطلبة البكالوريوس" ألفضل ثالثة ملصقات علمية مسابقة -2

 طلبة البكالوريوس املشاركين في برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس.  ملستهدفة:الفئة ا

 ألفضل ثالث ملصقات علمية. الجوائز:

 الشروط والضوابط:

 اأن يكون امللصق العلمي ع( مودي وبمقاسA0 .)  

  عمادة اإلشارة لى اليمين، و شعار جامعة امللك سعود في أعلضرورة استخدام قالب امللصق املعتمد من البرنامج )مع مالحظة

   .(إضافة شعار البرنامج في أعلى اليسارمع  البحث العلمي أسفل الشعار 

  سم الطالب الباحث الذي سيعرض امللصق.إول هو سم األ يشترط عند ترتيب األسماء في امللصق أن يكون اإل 

  إضافة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج.ضرورة  

 .يحبذ وضع البريد اإللكتروني للباحث في امللصق وذلك لتواصل املهتمين بموضوع البحث 

  وضوح الكتابة على امللصق بحيث يمكن قراءتها من مسافة متر.التأكد من 

 أخالقيات البحث العلمي. أن يكون محتوى امللصق ضمن 

mailto:USRSP@ksu.edu.sa
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  إرسال نسخة الكترونية من امللصق بصيغة الPowerPoint على بريد البرنامج اإللكتروني” USRSP@ksu.edu.sa  للمراجعة "

 والتدقيق قبل الطباعة.

 ج.طباعة نسختين من امللصق )بعد املراجعة( وتسليمهم إلدارة البرنام 

  إرسال نسخة الكترونية نهائية من امللصق بصيغتي الPowerPoint وPDF على بريد البرنامج اإللكتروني. 

 .ال يسمح للطالب املشارك بتعديل أو تغيير ملصقه بعد اإلرسال النهائي، كما ال يحق له استبداله وقت العرض 

 دقيقة على األقل.( 15) ة عشر خمسضرورة حضور الطالب املشارك بجانب ملصقه قبل موعد التحكيم ب 

  ( دقائق.7) سبعةاملدة املحددة لتحكيم كل ملصق الـ ال تتجاوز 

 .ال يسمح لغير الطالب الباحث/أحد الطلبة املشاركين في البحث بعرض امللصق خالل املسابقة 

 .ال يسمح للمشرف بعرض امللصق خالل املسابقة 

 لحجم من امللصق ملن يطلبها من الزوار.يمكن للطالب املشارك توزيع نسخ إضافية صغيرة ا 

 .يتم استبعاد امللصقات الغير مستوفية للشروط 

 ا.ضرورة االطالع على معايير التقييم والتي سيتم تقييم امللصقات وفقا له 

 وريوساللقاء العلمي األول لطلبة برنامج دعم أبحاث طلبة البكال

                         

  :اليوم والتاريخ

 م(. 2018/  2/  20هـ )املوافق 1439/  6/  4الثالثاء 

 ".2030تحت شعار: "بحث علمي رصين وفق رؤية اململكة  39ضمن فعاليات "ملتقى البحث العلمي 

 م 1:00 –ص  8:00 :الوقت

   :املكان

 ينة الجامعية للطالبات.املد – 26للنساء: املسرح الرئيس ي، مبنى 

 17للرجال: قاعة الدروازة، مبنى 

 )تم بث الفعالية من القسم النسائي للقسم الرجالي(

 : سنوي األول لطلبة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوسلقاء العلمي الالأهداف 

 تعزيز دور عمادة البحث العلمي في تشجيع ورعاية البحوث العلمية لطلبة البكالوريوس. .1

 التعريف ببرنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس وأوجه الدعم املقدمة من خالله. .2

mailto:USRSP@ksu.edu.sa
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1640
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 التعريف بإنجازات البرنامج خالل الدورة األولى والثانية والدفعة األولى من الدورة الثالثة للبرنامج. .3

ة الدفعة األولى من الدورة الثالثعرض املخرجات البحثية لطلبة البكالوريوس الباحثين واملدعومين في الدورة األولى والثانية و  .4

 للبرنامج.

 جذب الفئة املستهدفة من طلبة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدريس لإلنخراط في البرنامج. .5

 تعزيز ثقافة البحث العلمي بين طلبة البكالوريوس. .6

 تعزيز روح املنافسة العلمية بين طلبة البكالوريوس املشاركين في البرنامج. .7

 كالوريوس للمنافسة في املسابقات العلمية املختلفة )الداخلية والخارجية(.تهيئة طلبة الب .8

 تبادل الخبرات البحثية بين الطلبة املشاركين في البرنامج خالل اللقاء العلمي. .9

 التسويق للمخرجات البحثية للطلبة الباحثين والناشرين ضمن البرنامج. .10

 وذلك لتشجيعهم وتقديم الدعم املعنوي.تكريم الطلبة الناشرين واملتميزين ضمن البرنامج  .11

تكريم أعضاء هيئة التدريس املشرفين على طلبة البكالوريوس الباحثين في البرنامج وذلك تقديرا لدورهم الهام في تعزيز البحث  .12

 العلمي لدى طلبة البكالوريوس.

 يئة التدريس املشرفين.تقوية التواصل بين عمادة البحث العلمي والباحثين من طلبة البكالوريوس وأعضاء ه .13

 برنامج اللقاء العلمي األول لطلبة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس:
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 البكالوريوس: طلبة أبحاث دعم برنامج لطلبة االول  العلمي فعاليات اللقاء

 
 
إلى معرض مصاحب للملصقات العلمية عرض فيه  تقديمية للطلبة الناشرين ضمن البرنامج إضافة شملت فعاليات اللقاء عروضا

املخرجات البحثية للطلبة املشاركين ضمن البرنامج، إضافة إلى ركن خاص للتعريف بالبرنامج. كما شمل اللقاء مسابقات علمية للعروض 

عديد من املبادرات ومسابقات للملصقات العلمية )ألفضل ثالث ملصقات(، إضافة إلى تدشين ال التقديمية )ألفضل أربعة عروض(

 . املساندة لطلبة البكالوريوس

 .عروض تقديمية للطلبة والطالبات الناشرين ضمن البرنامج 

 .عروض ملصقات علمية باملخرجات البحثية من طلبة البرنامج 

 .مسابقات علمية 

 :تدشين للمبادرات املساندة لطلبة البكالوريوس وهي 

 .الطالب مساعد الباحث من طلبة البكالوريوس -1

 التدريب البحثي: التأهيلي والتخصص ي. -2

 التدريب امليداني والتطوع العملي. -3

 تسجيل التدريب البحثي فب السجل املهاري للطلبة املشاركين في البرنامج. -4

 .اإلعالن عن الدفعة الثانية من طلبة البكالوريوس املقبولين في الدورة الثالثة من البرنامج 

 .املعرض املصاحب 

 ن في املسابقات العلمية الطلبة املشاركو 

  :العروض التقديمية من طلبة البكالوريوسمسابقة املشاركون في الطلبة  .1

 اسم املشرف عنوان املشروع البحثي الكلية إسم الطالب م

 اآلداب فيصل سليمان املجلي 1
 األقمار  صور  من الفضاء األراض ي الستخالص الهدفي التصنيف"

 "الرياض مدينة على طبيقيةت دراسة: الوضوح عالية الصناعية
 الغامدي معاضه علي د.أ

 الهندسة ممحمد إبراهيم الشري 2
"Efficiency of Polystyrene Insulated Cement Blocks in Arid 

Regions" 
 هللا دفع معاوية.د

 الطب معن جاسر الحربش 3
"Predicting Admission of Children Presenting to the Emergency 

Department with Acute Asthma"  
 د.عبدهللا العنقري 

 طب أسنان نورة احمد العقيل 4

control "Dental patients’ knowledge, awareness, and attitude 

regarding infection  

procedures"  

 املبيريك فهد عزيزة.د

 د. فهد محمد الصليح "Analyzing Private Dental Clinics in Riyadh City – Saudi Arabia" طب أسنان الزير ناصر  مرشد 5
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 :املشاركون في مسابقة امللصقات العلمية من طلبة البكالوريوسالطلبة  .2

 اسم املشرف عنوان املشروع البحثي الكلية إسم الطالب م

 طب أسنان بدر خالد البلخي 1
 "Dental Students' Knowledge of Oral Health for Persons with 

Special Needs"  
 أ.د. فؤاد سالمة

 طب أسنان عبدهللا محمد الدوسري  2
""Assessment of Surgical Gloves integrity in Selected Dental 

Practices in Riyadh, Saudi Arabia"  
 د. عبدهللا سليمان السويلم

 طب أسنان أنفال وليد املقبل 3
"Effects Of Desensitizing Agents On The "Bond Strength Of A 

Luting Cement To Dentin Of Permanent Teeth"  
 د. فايقة يوسف عبد املجيد

 طب أسنان وضحى الهيظل 4
"Comparing Self-learning Video and Traditional Lecture in 

Dental Education " 
 أ.د. فؤاد سعد الدين سالمة

 طب أسنان نورة أحمد العقيل 5
 "Dental Patients Knowledge, Awareness and Attitude Regarding 

Infection Control Procedures"  
 د. عزيزة فهد املبيريك

 د. أحمد عصام املهدي "The use of Calcein caries infected dentine detection“ طب أسنان مالك العبد القادر  6

 طب أسنان فهد عبد الرحمن األحيدب  7
""Maxillary Anterior Teeth Dimension and Width Proportion In 

Saudi Adult Population"  

د. عبدالعزيز سعيد 

 القحطاني

 د. فهد محمد الصليح "Analyzing Private Dental Clinics in Riyadh City" Saudi Arabia" طب أسنان مرشد ناصر الزير  8

 طب أسنان عبد الوهاب عمر  الجردي  9
 "Color masking ability of lithium dislocate crowns for titanium 

implant abutments and in-vitro analysis"  
 د. فوهرا أحمد فاهم

 الطب معن جاسر الحربش  10
 "Predicting Admission of Children Presenting to the Emergency 

Department with Acute Asthma"  
 لعنقري د.عبدهللا ا

 الطب الوليد عبدهللا الجوهر 11

 "Correlation between Red Cell Distribution Width and other 

cardiac parameters in predicting response to Cardiac 

Resynchronization Therapy in Chronic Heart Failure"  

 أ.د. طارق عاشور 

 الطب مهند منصور الشريدة 12

 Assessment of liver inflammation and fibrosis after weight loss" 

secondary to bariatric surgery in patients with Nonalcoholic  

fatty liver disease"  

 د. مازن محمود حسنين

 الطب حسام صالح آل عوض  13
 "Prevalence and determinants of stress and stress coping 

strategies among consultants in Saudi Arabia"  
 د. فهد دخيل العصيمي

 الطب فيصل صالح الغامدي 14
" Effect of transcranial direct current stimulation on smoking 

craving in tobacco smokers"  
 د. شهاب بشير

 الطب حمد فهد البريدي 15
"Nanomedicine awareness among medical students in Saudi 

Arabia." 

د. محمد عبدالرحمن 

 الهداب

 الطب عمر وهف الدهاس 16

 "The prevalence of scalp fungi among asymptomatic children in 

primary schools and children attending primary care clinic at 

KKUH in Riyadh"  

د. عبد املجيد محمد 

 العجالن

 الطب ب البيش ينورة زعا 17
 "Description of The Contamination of Healthcare Workers’ 

Mobile Phones at King Saud University Hospital (KSUMC). ) 
 د. عبداملجيد محمد كمبال

 د. شهاب بشير "Usage of brain training application among healthy subjects" الطب فهد سلطان السلطان 18

 الطب سارة ناصر الجاسر 19
"Prevalence of low back pain among  female health sciences 

students." 
 أ.د. حنان حمدي حجر
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 الطب نور إبراهيم السلطان 20

""Protective properties of Silver Nanoparticles Biosynthesized 

Using Moringa oleifera extract against Cutaneous Leishmaniasis 

-induced downregulation of antioxidant gene expression"  

 د. إبتسام العليان

 الطب عبدهللا موس ى املوس ى 21

 Testing causality in the association Between exercise and 

Neurocognitive gains :        

A translational research study"  

 د. وليد عواد

 الطب  غادة خالد الهندي 22
" Migraine Headache in the Pediatric Population of Saudi Arabia: 

Prevalence and Risk Factors"  
 د. يوسف محمد

 

 الطلبة الفائزون في املسابقات العلمية

 طلبة البكالوريوس الفائزون في مسابقة العروض التقديمية  .1

اسم الطالب الرئيس 

 واملشاركين
 الكلية تصنيفها اسم املجلة عنوان البحث ركزامل

 األول  معن بن جاسر الحربش
 "Predicting Admission of Children Presenting to 

the Emergency Department with Acute Asthma"  

Annals of 

thoracic 

medicine 

ISI كلية الطب 

 فيصل بن سليمان املجلي

 
 الثاني

 ور ص من الفضاء األراض ي صالستخال  الهدفي التصنيف

 على تطبيقية دراسة: الوضوح عالية الصناعية األقمار 

 الرياض مدينة

Journal of 

Architecture 

and Planning 

 مجلة 

 معتمدة
 كلية اآلداب

 الثالث نورة بنت احمد العقيل
 "Dental Patients Knowledge, Awareness and 

Attitude Regarding Infection Control Procedures"  

 الطبية املجلة

 االسترالية
ISI 

كلية طب 

 األسنان

 الرابع محمد بن إبراهيم الشريم
"Efficiency of Polystyrene Insulated Cement Blocks 

in Arid Regions" 

International 

Journal of 

GEOMATE 

SCOPUS 
كلية 

 الهندسة

 

  ات العلميةائزون في مسابقة امللصقطلبة البكالوريوس الف .2

 الكلية عنوان البحث املركز اسم الطالب الرئيس واملشاركين

 األول  معن بن جاسر الحربش
"Predicting Admission of Children Presenting to the 

Emergency Department with Acute Asthma" 
 كلية الطب

 الثاني عوض آل صالح بن حسام
 "Prevalence and determinants of stress and stress coping 

strategies among consultants in Saudi Arabia"  
 كلية الطب

 الثالث الحافي محمد بن نواف
hema-mma Co-polymer based contact lens for 

ophthalmic drug delivery 

كلية العلوم 

الطبية 

 التطبيقية
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 برنامجطلبة الل ةالبحثي إلنجازاتلفصل الثامن: اا

 
ً
 من البرنامج والحاصلة على الدعم املشاريع البحثية املتقدمة: أوال

 :املشاريع البحثية الكلية املتقدمة واملدعومة من البرنامج في الدورة األولى والثانية والثالثة .1

، بواقع:355مس وخمسون )ثالثمائة وخ ته الثالثافي دور  املتقدمة للبرنامجالكلية بلغ عدد املشاريع البحثية 
 
 بحثيا

 
 ( مقترحا

  في ( مقترح96)عدد ست وتسعون 
 
 بحثيا

 
 الدورة األولى.ا

  ( 110) عدد مائة وعشر 
 
  مقترحا

 
 الدورة الثانية.في بحثيا

  في الدورة الثالثة( 149) عدد مائة وتسع وأربعون 
 
 بحثيا

 
 .مقترحا

، 235) خمس وثالثون مائتان و  في دوراته الثالث البرنامجمن دعم الالحاصلة على بلغ عدد املشاريع البحثية بينما 
 
 بحثيا

 
( مشروعا

 بواقع:

  في 31)عدد واحد ثالثون 
 
 بحثيا

 
 الدورة األولى.( مشروعا

  ( 55) عدد أربع وستون 
 
 بحثيا

 
  الدورة الثانية.في مشروعا

  (149)عدد مائة وتسع وأربعون  
 
 بحثيا

 
 في الدورة الثالثة.مشروعا
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 ل .2
ً
 :املتقدمين لطلبةتصنيف ااملشاريع البحثية املدعومة من البرنامج وفقا

  ( 235) خمس وثالثون مائتان و  لبرنامج في دوراته الثالثا منالبحثية  همملشاريعالكلي للطلبة الحاصلين على الدعم  عددال بلغ
 
طالبا

 للدورات: ،طالب (105)طالبة و مائة وتسع ( 130) مائة وخمس وثالثون عدد وطالبة بواقع 
 
 ومصنفة كما يلي فقا

 

 
 

                 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

طالبات طالب

130

105

املشاريع البحثية الحاصلة على الدعم مصنفة بالطلبة والطالبات

0

20

40

60

80

100

120

طالبات طالب

6 2522
33

102

47

املشاريع البحثية الحاصلة على الدعم مصنفة بالطلبة والطالبات

الدورة األولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة



 م(2018) هـ 1440، بكالوريوسإلنجازات البحثية لبرنامج دعم أبحاث طلبة الا تقرير ملخص

 26                                            : د. عبير املصري وتدقيق مراجعة، فاطمة املغربي أ. :عدادإ

 :في جميع الدورات لبرنامجلاملتقدمة  مناملدعومة  املشاريع البحثيةنسبة  .3

من العدد الكلي للمشاريع البحثية  %( 66) وستون  ستةمن البرنامج في دوراته الثالث املدعومة البحثية  ملشاريعت نسبة ابلغ

 :قع نسبةبوا، املتقدمة

  ( % في الدورة األولى13) عشر ثالثة. 

 ( % في الدورة الثانية.24) وعشرون أربع 

  ( % في الدورة الثالثة.63) ثالث وستون 

 

                             

كليات الجامعة في جميع مختلف عدد املشاريع البحثية املتقدمة واملدعومة من البرنامج من  .4

 الدورات:

 

 

13%
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نسبة ملشاريع البحثية الحاصلة على الدعم في كل الدورات

الدورة األولى
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الدورة الثالثة
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 للكليات 
ً
املشروعات البحثية املتقدمة بطلب الدعم من البرنامج وفقا

الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثه
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 :ملشاريع البحثية املدعومة من قبل البرنامجبيانات ا .5

 

 عنوان البحث املجال البحثي القسم/الكلية االسم م
مشرف 

 البحث

 الطب البشري  عبد هللا احمد الفيفي 1
Physiology, 

Medicine 

Change in beat by beat heart rate slopes during 6-

min walk test among healthy Saudi male. 

لرحمن د. عبد ا

 الحويكان

 الطب البشري  مساعد خالد الدخّيل 2
Pediatrics, 

Surgery 

Simplified Technique for Laparoscopic Gastrostomy 

Tube Insertion. 

يمن أد.

 الجزائري 

 Medicine الطب البشري  معن جاسر الحربش 3

Characteristics of children with acute asthma 

presenting to the emergency room and 

determinants of hospital admission. 

د. عبدهللا 

 العنقري 

 الطب البشري  عبدهللا علي الوهيبي 4
Pediatrics, 

Surveys 

 من عينة ألخذ الطبي اإلذن طلب في الفيديو إستخدام

 .األطفال عند الشوكي السائل

أيمن  .د

عبدالرحمن 

 العياض ي

 لبشري الطب ا ماريا محمد العائد 5
، طب األطفال

 طب بشري 

دراسة مستقبلية , عشوائية , معمّية ملقارنة فعالية بولي 

باإلضافة (PEG)( فقط مع PEGإيثيلين جاليكول )

( كمرهم موضعي مصاحب في عالج الشرخ DTZلديلتيازم )

 .الشرجي عند األطفال

د. أيمن 

 الجزائري 

 الطب البشري  عبد هللا خالد السيفاني 6
، طب األطفال

 طب بشري 

Clinical characteristics and long term outcomes of 

Kawasaki disease in a tertiary care center in Saudi 

Arabia. 

د. محمد ھاني 

 تمساح
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املشروعات البحثية الحاصلة على دعم البرنامج وفقا للكليات 

الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثه
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 الطب البشري  الوليد عبد هللا الجوهر 7

Cardiac 

sciences - 

Electrophysiolo

gy 

Correlation between Red Cell Distribution Width 

and other cardiac parameters in predicting response 

to Cardiac Resynchronization Therapy in Chronic 

Heart Failure. 

طارق . أ.د

 كاشور 

 الطب البشري  حسام زيد العرابي 8
Male medical 

student KSU 

Self-reported factors that disrupt concentration of 

male medical students during lectures at KSU (2014 

- 2015). 

عشرى جاد د.

 محمد

 Medical الطب البشري   أحمد عبدالعزيز الحمود 9
Contamination of Food in Fast Food Restaurants : A 

cross sectional survey In Riyadh City. 

د. الجوهرة 

 القويز

 psychiatry ري الطب البش عبد الرحمن محمد بهكلي 10

The Prevalence of Medical students Syndrome 

among undergraduates and Its impact on the 

academic performance, progress and quality of life. 

حمد كساب أد. 

 الشايع

 طب أسنان بدر خالد البلخي 11

Pediatric 

Dentistry - 

Education of 

dental 

Students 

Regarding 

Special Needs 

Dental Students' Knowledge of Oral Health for 

Persons with Special Needs. 

فؤاد  .أ.د

 سالمة

 طب أسنان عبد هللا محمد الدوسري  12

Dental Science, 

Infection 

Control 

Assessment of Surgical Gloves Integrity in Selected 

Dental Practices in Riyadh, Saudi Arabia. 

 عبدهللاد. 

سليمان 

 السويلم

 Oral Pathology طب أسنان دانيا محمد املاض ي 13
Evaluation of calretinin, p63 and Ki67 expression in 

selected odontogenic cysts and tumors. 

 د. منال 

عبد العزيز 

 الشدي

 طب أسنان  صفا محمد الراشد 14
Maxillofacial 

surgery 

Phsychlogical and social impact of orthognathic 

patients. Single vs bimaxillary. 
 د. مريم الهندي

 فيصل سليمان املجلي 15
 /اآلداب

 الجغرافيا

خرائط ونظم 

معلومات 

 جغرافية

حصر األراض ي الفضاء في أجزاء من مدينة الرياض 

 ماتباستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلو 

 .م 2014الجغرافية لعام 

علي  .أ.د

معاضه 

 الغامدي

 وليد مجدي الشريف 16
 /العلوم

Physics 

Semiconductor

s 

Structural and optical properties of gold (Au) 

nanoparticles sensitized Vanadium Pentoxide 

(V2O5) films prepared by hydrothermal synthesis. 

د. أمان هللا 

 اتح مالف

 فيصل صالح املالكي 17
 /العلوم

 كيمياء
 

Using New-technology to Extrusion printing of 

Nanostructured Materials for sensor application. 
 د. علي الدلبحي

 تركي بن شبيب املقاطي 18
 /العلوم

 كيمياء

Inorganic 

Chemistry 

Synthesis and characterization of gold nanoparticles 

decorated multiwall carbon nanotubes and their 

catalytic activities for reduction of  P-nitrophenol. 

سعد  .أ.د

 محمد الشهري 

 خلود خالد القحطاني 19
 /العلوم

 رياضيات

Application of 

Mathematics in 

graph coloring. 

Applying graph coloring To schedule Doctors ‘work  

in a Hospital. 

د. فردوس 

 توفيق

 ناصر أبو بكر االخزم 20
 /العلوم

 كيمياء حيوية
--- 

Role of TP53 gene polymorphisms in colorectal 

cancer risk in Saudi Population. 

. ناراسيمها د

 ريدي باريني
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 عبد هللا فهد القريني 21
 /العلوم

 كيمياء حيوية

Immunology 

and molecular 

biology of 

cancer 

Research a new markers for colon cancer diagnostic: 

Expression, Regulatory mechanisms and Function of 

TSLP in colon cancer development. 

 عبدالحبيبد. 

 سماللي

 همام محمد بسيط 22
 /الصيدلة

 العقاقير 

عقاقير  /صيدلة

 دويةأوعلم 
 .نبتة الزعيطمان و صن الوبر على مرض السلتأثير 

محمد  د.

 العجمي

 الصيدلة يونس نورالدين بن سعيد 23

Sport 

Pharmacology 

– Sport-

training. 

Influence of sodium bicarbonate ingestion on 

repeated sprints performance and anaerobic power 

in basketball players. 

د. ملجد 

 ري السدي

 محمد إبراهيم الشريم 24
 /الهندسة

 الهندسة عام
 العزل الحراري 

تقييم فاعلية استخدام البوليسترين املمدد للعزل 

الحراري في بلوك أسمنتي وقياس مدى مقاومته 

 .للتأثيراتخالل سنة واحدة

معاوية دفع  د.

 هللا

 عبدهللا بن محمد سمان 25

 /الهندسة 

 /الهندسة املدنية

 كرس ي بقشان

Geotechnical 

Soil and backfill material of environmental friendly 

thermal properties. 

 .التربة والردميات ذات الخواص الحرارية الصديقة للبيئة

معاوية دفع . د

 هللا

 بالل أحمد الدخيل 26
 /الهندسة

 هندسة ميكانيكية
 

Experimental studies of the evolution of deformed 

microstructure and the associated anisotropic 

mechanical response in magnesium alloys using. 

 حمد الحربي د.

 ريان احمد املطرود 27
 /الهندسة

CIVIL ENG 

GEOTECHNIC

AL 

ENGINEERING 

Effect of Calcium Based Derivatives on The LIME 

LEACHABILITY Pattern of SEMI ARID Soils. 

د.عارف علي 

 بيق موجهال

 نوف مشاري بن جويعد 28

 /التربية

تعليم ما قبل 

 املرحلة االبتدائية

 علم نفس
العزلة الوجدانية وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة 

 .جامعة امللك سعود

أحمد  د.

 الغرايبة

 شهد عبد هللا الطخيم 29
 /ادارة اعمال

 مالية
Finance 

INSTITUTIONALISING THE MICROFINANCE 

SECTOR IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA -  A 

Model Framework. 

Dr. SUNITHA 

KUMARAN 

 فهد علي صقر 30

 العلوم الطبية

 /التطبيقية

 العلوم اإلشعاعية

Medical 
Ultrasonographic measurement of the thyroid 

volume among young Saudi in Riyadh city. 

 

عد د. وليد سأ.

 الكليب

 

 عبدهللا نايف وريك العتيبي 31
 العلوم الطبية

 التطبيقية

Medical, 

healthy 

Statistical Analysis of Melanoma Progression 

Between 2010-2015 Among Patient at Riyadh 

Hospitals , Saudi Arabia. 

د. محمد 

عبدالرحمن  

 الخريف

 الطب البشري  حسام صالح آل عوض 32
Psychiatry, 

Medicine 

Prevalence and determinants of stress and stress 

coping strategies among consultants in Saudi 

Arabia. 

فهد دخيل  د.

 العصيمي

33 
 سارة سلطان الدايل

 سارة أحمد الصديقي
 الطب البشري 

Clinical 

neurophysiolo

gy, Clinical 

nutrition and 

Preventive 

medicine 

Physical Activity, Health-related Fitness and sleep 

duration and quality among Saudi Autistic Spectrum 

Disorders Patients. 

Dr. 

Abdulrahman 

M Alhowikan 
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34 

 سعود عبداإلله الصالح

عبدالرحمن سليمان 

 القضيب

 الطب البشري 
طبي جراحي 

 مجتمعي

يت لهم عملية جراحة االنف من تقيم املرض ى الذين اجر 

الناحيه النفسيه االجتماعيه والعملية في مستشفى امللك  

 .ةاململكة العربية السعودي عبدالعزيز الجامعي، الرياض،

سمير على  .د.أ

 بافقيه

35 
 روان عبدهللا اليحيا

 سارة سعد العنقري 
 Medicine الطب البشري 

Cardiovascular Risk and Neurocognitive 

Assessment in Young Saudi Adults and their 

Relationship to Body Adiposity. 

سيد شاهد  د.

 حبيب

36 
 عبدالرحمن خالد الثاقب

 فهد سلطان السلطان
 Medicine الطب البشري 

Using of Brain Training application (Neuronation) 

among Elderly and young. 

Dr. Shahid 

Bashir 

 Medical الطب البشري  مد إبراهيم اندجانيأح 37
Elderly patients’ knowledge of home health care 

services: A hospital-based study. 

عبد العزيز  د.

الحميدي 

 العضياني

38 
 نور ابراهيم السلطان

 سارة صالح العبود
 Parasitology الطب البشري 

Anti-leishmanial activities of Silver Nanoparticles 

Biosynthesized Using Moringa oleifera extract 

ameliorates Cutaneous Leishmaniasis-induced 

apoptosis and oxidative stress. 

ابتسام  د.

 محمد العليان

 -- الطب البشري  ياسر عبدهللا الهزاني 39
عالقة مقياس البطن السهمي والنشاط البدني والسلوك 

 .لنظام الغذائي لدى املراهقين السعوديينالخامل وا

عبدالرحمن  د.

محمد 

 الحويكان

40 
 مصعب حمود املشيقح

 خالد عبدهللا املحيميدي
 الطب البشري 

دراسة مقطعة 

على االطباء 

العاملين في قسم 

الطوارئ لكل من 

مستشفى امللك 

خالد الجامعي و 

مستشفى امللك 

عبدالعزيز 

 الجامعي

ن التعرض االشعاعي للمريض من مدى معرفة االطباء م

التصوير التشخيص ي املطلوب في قسم الطوارئ في اململكة 

 .العربية السعودية

د. عبدالرحمن 

يوسف 

 الحواس

 Sleep Medicine الطب البشري  طارق محمود الجرف 41
تقييم النعاس واإلرهاق واالكتئاب بين طياري الخطوط 

 لخليجي.الجوية التجارية في دول مجلس التعاون ا

د. أحمد سالم 

 باهمام

42 
 منير عبد الرحمن الشهري 

 سعود حسين العواد
 الطب البشري 

Medicine and 

Public Health 

Do healthier foods cost more in Saudi Arabia than 

less healthier options? 

ابراهيم  د.

مطاعن 

 قصادي

43 
 محمد صالح النفيسة

 نايف علي الحفظي
 ي الطب البشر 

Medicine                      

 الطب البشري 

The prevalence of scalp fungi among asymptomatic 

children attending primary care clinic at KKUH in 

Riyadh. 

د. عبد املجيد 

 محمد العجالن

44 
 آالء  مصطفى العقيل

 دينا  صالح املنيف
 الطب البشري 

Family 

Medicine 

Association between Increased Risk of Diabetes 

Mellitus Type 2 and physical activity among 

physicians in Riyadh, Saudi Arabia. 

العزيز د. عبد 

الحميدي 

 العضياني

 الطب البشري  ماجد عبد املحسن العمر 45
Medicine, 

Neurology 

The relationship between vitamin D levels and 

cognitive impairment in the multiple sclerosis. 

Dr. Fawaz 

Abdulaziz Al-

hussain 

46 
 ريما عايد العنزي 

 جمانة  يوسف الشنيفي
 الطب البشري 

Applied 

Research 

Plasma endocan levels in non-alcoholic fatty liver 

disease patients. 

Dr. Mazen 

Hassanain 
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47 
 منى محمد املفرج

 سارة حسن القحطاني
 الطب البشري 

Medical 

Research / 

Diabetes 

 

The Association Between HemoglobinA1c level and 

Healing Rate In Diabetic’s Wounds Of Type 1 and 2 

Of Riyadh Population. 

 د. فوزية

 وقلرا عبدهلل

48 
 عبدهللا علي باقيس

 عبدالرحمن وليد دهمش
 الطب البشري 

لطب والصحة ا

 العامة

العالقة بين مدة/نوعية النوم ومعدالت فرط السمنة لدى 

طالب وطالبات الطب في الرياض، اململكة العربية 

 .السعودية

زيز د. عبدالع

الحميدي 

 العضياني

49 
 سارة عبدهللا املبرك

 سارة  ناصر الجاسر
 Medicine الطب البشري 

Effects of some antioxidants alone and in 

combination with anti-inflammatory drugs on acute 

pancreatitis. 

 جرحد. حنان 

50 
 أسامة جمال الجارهللا

 محمد عبدهللا الشمري 
 Medicine الطب البشري 

The exposure to and attitude about pharmaceutical 

companies among preclinical and clinical medical 

students. 

.جمال صالح .د

 الجارهللا

51 
 فيصل صالح الغامدي

 أحمد  حسين آل حسين
 Medicine الطب البشري 

The effect of transcranial direct current stimulation 

on smoking craving among Saudi adult male 

population. 

Dr. Shahid 

Bashir 

52 
 مهند منصور الشريدة

 عبدالرحمن حاتم الحربي
 طبي طب البشري ال

Assessment of liver inflammation and fibrosis after 

weight loss secondary to bariatric surgery in patient 

with Nonalcoholic fatty liver disease. 

مازن محمود د. 

 حسنين

53 
 عبدهللا بشير العنزي 

 مصعب حمود املشيقح
 الطب البشري 

Knowledge 

and awareness 

of Glaucoma 

disease on 

general 

population 

ما مدى معرفة املجتمع في مدينة الرياض من اململكة 

 العربية السعودية بمرض املاء األزرق ؟

أحمد موس ى  د.

 أبو سعود

54 
 نوره  زعاب البيش ي

 روى  مساعد العوهلي
 الطب الطب البشري 

Describe Bacterial Contamination of Healthcare 

Works’ Mobile Phones at King Khalid University 

Hospital. 

علي محمد  د.

 الصميلي

 Medical الطب البشري  حمد فهد البريدي 55
Nanomedicine Perception Among Medical Students 

In Saudi Arabia. 

Dr. 

Mohammed 

Al-Haddab 

 Medical الطب البشري  تهاني  جذاب الشيباني 56

Association between Increased Risk of Diabetes 

Mellitus Type 2 and  Awareness Levels towards 

Diabetes among Medical Students in Riyadh, Saudi 

Arabia. 

عزيز د. عبدال

الحميدي 

 العضياني

57 
 عمر علي الغامدي

 عبدهللا ابراهيم الدوسري 
 Dental material طب أسنان

The effect of “recurring” procedure on the 

microhardness values of different composite resins. 

DR. IHAB M. 

MOUSSA 

58 
عبد الرحمن سليمان 

 الكثيري 
 طب أسنان

Statistics in 

research 

Assessment of errors and misused statistics in oral 

health research published in Saudi Arabia. 

DR. IHAB M. 

MOUSSA 

 طب أسنان مالك عادل الهدلق 59

Pediatric 

Dentistry - 

Education of 

Dental 

Students 

Effectiveness of Self-learning Video versus Lecture 

for Junior Dental Students. 

Dr. Abdullah 

S. Al-

Swuailem 
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60 
 مالك احمد العبدالقادر

 طالل بن علي العنزي 
 سنانأطب  أسنانطب 

The use of Calcin biofim in caries infected dentine 

detection. 

Professor 

Fouad Salama 

 طب أسنان نورة أحمد العقيل 61
األسنان ، 

 مكافحة العدوى 

Dental Patients Knowledge, Awareness and Attitude 

Regarding Infection Control Procedures. 

م حمد عصاأد. 

 املهدي

62 
 أسماء ناصر العويويد

 هال محمد الشارخ
 Dentistry طب أسنان

Effect of Desensitizing Agents on the Bond Strength 

of Different Cements to Dentin. 

DR. AZIZAH 

MUBAYRIK 

63 
 محمد عبد هللا املقبل

 أحمد محمد السقاف
 الهندسة

Intelligent 

Systems and 

Simulation 

Contribution for the Intelligent Parking Systems 

Using RFID Technology. 

Dr. Bashir 

Salah 

Abdulhameed 

64 
 عبد الرحمن  خالد العتي

 عبدالرحمن سعيد النهاري 
 Aerospace الهندسة

Numerical Investigation of chord-modulated 

spanwise jet blowing effect on wingtip vortex  

topology. 

د. شريف علي 

 صادق

 بندر نايف الشلوي  65
م عل/ كلية التربية

 نفس
 عصبي معرفي

السيطرة الدماغية: أرباع الدماغ املستندة الى نظرية 

 .الدماغ الكلي لدى طلبة جامعة امللك سعود

حمد محمد أد. 

 الغرايبة

 عبدالعزيز ماجد السكيري  66
م عل/ كلية التربية

 نفس

بي، معرفي تجري

ذوي احتياجات 

 خاصة

دالئل جديدة حول ردة الفعل اللمسية والسمعية 

لقيا
َ
 .للمكفوفين خ

حمد محمد أد. 

 الغرايبة

67 
 أثير سعود آل مرض ي

 رغد ابراهيم الوابل

/ كلية التربية

السياسات التربوية 

 ورياض األطفال

 مجال التربوي 
برنامج مقترح لتنمية حس الفضول في االركان التعليمية 

 .ألطفال الروضة

الجوهرة فهد  د.

ل
ّ
 سعود ا

 بدور عبد هللا الحسن 68
العلوم الطبية 

 التطبيقية

Optometry and 

Vision Sciences 

Comparing the value of phenol red thread test 

during the day and night in Saudi population. 

د. محمد ابا 

 حسين

69 
 نورة خالد الروكان

 د العويسنجود محم

العلوم الطبية 

 التطبيقية

مرض القرنية 

 املخروطية للعين

ملرض ى القرنية  تأثير مدى حساسية التباين واأللوان 

 .املخروطية بعد وقبل عملية العالج

د. محمد صقر 

 الحازمي

 محمد سعد املوس ى 70
العلوم الطبية 

 التطبيقية
Medical 

Morphometry of the pediatric Brain development in 

Kingdom of Saudi Arabia using Voxel-Based 

Magnetic Resonance Imaging. 

عبدهللا  د.

 حسين أبوجامع

 شذى انور عيس ى 71
العلوم الطبية 

 التطبيقية
-- 

Selected biomarkers as predictive tools in testing 

efficacy of propolis ointment and ivermectin on 

Sarcoptic mange in rabbits. 

د. دينا محمود 

 حسانين

 سارة يوسف الدعيجي 72
العلوم الطبية 

 التطبيقية

Major: Public 

health and 

Specific: Health 

promotion 

Measuring breast cancer awareness among women 

in Saudi Arabia using a valid tool. 

 د. سلطانة

 عبدالعزيز

 الحريش ي

 كاعبدالرحمن الدر  نورة 73
العلوم الطبية 

 التطبيقية

Biological 

Sciences 

Effects of rutin on the levels of cytokines and 

oxidative stress in toxin -mediated oxidative stress. 

Dr. Sabah 

Ansar 

74 

عبد الرحمن طواري 

 الشمري 

 نواف محمد الحافي

العلوم الطبية 

 التطبيقية

Optometry, 

Nano-

Medicine 

Ophtalmic Nano-Drug delivery. 
Dr. Idriss 

Bedja 

 الصيدلة خالد محمد ياقوت 75
Pharmacogene

tics 

Determining the frequency of the genetic variation 

affecting clopidogrel dosing in Saudi patients. 

Dr. Ibrahim 

Aljilani Sales 

76 
 سمر سامي الشويرخ

 فتون  ناصر القحطاني
 الصيدلة

 قسم

 العظام

Orthopedics 

قياس مدى فاعلية دواء األسيتامينوفين مقارنة بأدوية 

مضادات االلتهاب الغير ستيرويدية في عالج األلم الناتج 

 .عن إصابات الكّفة املدّورة: دراسة طبية سريرية

د.يزيد سليمان 

 الرثيع
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 Nanomedicine الصيدلة محمد ناصر الشهري  77
Development and Characterization of Polymeric 

Nanoparticles for Cancer Therapy. 

أوس إبراهيم  د.

 الشمسان

78 
 أروى أحمد بلحول 

 فادية  فالح  الحربي
 الصيدلة

Obstetrics and 

gynecology/ps

ychiatry 

Does metformin have any mood elevating effect in 

polycystic ovary syndrome patients? 

د. يزيد سليمان 

 الرثيع

79 
 همام محمد بسيط

 
 Nanomedicine الصيدلة

Development and Characterization of Polymeric 

Nanoparticles for Ocular Delivery. 

أوس إبراهيم  د.

 الشمسان

80 
 أريج محمد العجمي

 
 الصيدلة

Medical 

research-

Pharmaceutical 

Microbiology 

Investigation of antimicrobial action of Samsum ant 

(P.sennaarensis). 

فلوه يحيى  د.

 القحطاني

 متعب عبدهللا البريك 81
علوم االغذية 

 والزراعة
 تغذية دواجن

السيطرة على مرض الكوكسيديا عن طريق استخدام 

 .املنتجات الطبيعية في الدجاج الالحم

أ.د. عالء الدين 

محمود أبو 

 دبوس

 زياد محمد العتيق 82
كيماء  /العلوم

 حيوية

Molecular 

Biology 

Role of APE1 gene polymorphisms in colorectal 

cancer risk in Saudi Population. 

Dr. 

Narasimha 

Reddy Parine 

 خليل عبدالحميد برناوي  83
كيماء / العلوم

 حيوية

Genetic and 

Molecular 

Biology 

Critical association between the expression and 

Single-nucleotide Polymorphisms in Genes 

Encoding Human beta defensins in a Case-Control 

Study with colon and Breast Cancer Susceptibility. 

Dr. 

Abdelhabib 

Semlali 

 بدر محمد الصويان 84
كيماء  /العلوم

 حيوية

Polymer 

Chemistry 

Industrial waste water treatment: Removal of heavy 

metals from waste water using magnetic polymer 

nanocomposite. 

أ.د. سعد 

 محمد الشهري 

 ذكرى بندر شعيل 85
النبات / العلوم 

 واالحياء الدقيقة

علم البكتيريا. 

 طب االسنان

Detection the presence of pathogenic bacteria from 

Dental waterline systems. 

د. منال  محمد 

 الخليفي

86 
 مالك سعيد القرني

 نوت عياش العنزي 
 التمريض

Nursing 

education & 

Nursing 

Practice 

Assess the effect of simulation techniques on the 

critical thinking of health colleges students. 

Dr. Olfat Attia 

Salem 

87 

 تهليل ناصر الزامل

 ثرى سعد املسعري 

 رغد حسين حافظ

 مشاعل احمد القرينيس

 األحياء العلوم
كشف مبدئي عن وجود بعض األنواع البكتيرية في 

.مصاعد كلية العلوم  

منيرة راشد  د.

 العثمان

 األحياء العلوم غيداء سالمة ناصر الحريص 88

املجمعات   acridine-1,8-dioneتركيب و تصنيف  

املعدنية االنتقالية ودراسة املضادات امليكروبية الخاص 

 .بها

بيرياسامي  د.

قوقينداسامي 

 كاندهان

 كيمياء عضوية العلوم ابراهيم عبدهللا الغفيص 89

تقدير الخواص الفيزيائيه للبولي ايثيلين املعاد تدويرها 

واد مغشاء املخلفات وتطبيقات الكربون املعبأه املركبه ك

 .مضاد سكون في تغليف الكتروني

أحمد نظيم  د.

الدين 

 مستفيض

 الفيزياء والفلك العلوم ريان خالد الزهراني 90
تحضير وتوصيف خصائص اكسيد الزنك املطعم 

.باملانجنيز  

عبدالعزيز  د.

 ناصر الهزاع
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91 

 ايالف احمد الحسين

 خولة خالد العتيبي

 تهليل ناصر الزامل

 قةأحياء دقي العلوم

انتشار وتوصيف العزالت البكتيرية املقاومة للمضادات 

الحيوية املتعددة من الخضار والفواكة في بعض اسواق 

.مدينة الرياض  

د. منال محمد 

 الخليفي

92 

 صبحية عامر عرفات

 بتول محمد قطان

 خلود عبدهللا فرحان

 هاجر محمد النعسان

 كيمياء حيوية العلوم
لية املستخلصة من العسل دراسة نشاط املركبات الفينو 

.على العمل كمثبطات لأللفا أميليز و كمضادات أكسدة  

د. صبا عبدي 

 عبدي

93 

 غيداء إبراهيم الرويشد

 مها عبدالرحمن آل مقرن 

 سندس علي شنق

 كيمياء حيوية العلوم

خصائص مضادات السرطان املستخلصة من الطحالب 

البحرية )جنسين من الطحالب الحمراء وجنس من 

من منطقة الخليج العربي  في اململكة  طحالب الخضراء(ال

 .العربية السعودية

د. سمينا 

 حيدر حق

94 

 سارة محمد املعيذر

 نوف محمد التخيفي

 روان فهد بن عثيمين

 ندى غالب املطيري 

 كيمياء حيوية العلوم

خصائص مضادات األكسدة من سالالت مختلفة من 

ألخضر( التي تم األعشاب البحرية )الطحالب الحمراء وا

الحصول عليها من مناطق مختلفة من اململكة العربية 

 .السعودية

د. عبير 

عبدهللا 

 العمرو 

 

 العلوم عالية على املري  95
النبات واإلحياء 

 الدقيقة

تعريف وتوزيع اليود في األعشاب البحرية بشواطئ اململكة 

 .العربية السعودية

د. سارة 

عبدالرحمن 

 الراشد

96 

 ض الزهرانيملياء عو 

 رنا بخيت املعاري 

 نورة ناصر القاسم

 كيمياء حيوية العلوم
تحديد حمض االسكوربيك وأكسيدايز حمض 

 .االسكوربيك في مختلف الفواكه

د. نكهت 

 جمال صديقي

97 

 أمل عبدالرحمن عليان

 خديجة يحيى عبدهللا

 العنود عبدالرحمن الدعيجي

 روان ناجي  الجماعي

 ريمان محمد  قايد

 محمود  الحيلة أروى

 كيمياء حيوية العلوم 
مضادات األكسدة ومكافحة انتشار الخاليا السراطانية 

 .من مستخلصات البروبوليس

د. صبا عبدي 

 عبدي

98 

 رهف عبدالرحمن الشعالن

 شوق ناصر الهاجري 

 رزان طالل غندور 

 حسناء سعد العتيبي

 الكيمياء الحيوية العلوم

ة ملشتقات النحل ) لقاح دراسة مقارنة للمركبات األساسي

النحل، و حبوب لقاح النخل، و البروبوليس( لتقييم 

 .نشاط مضادات األكسدة، و مضادات البكتيريا،و السمية

د. عبير 

عبدالقادر بن 

 باشا

99 

 العنود عبدالعزيز أبوحيمد

 دعاء صالح العمري 

الجوهره عبدالرحمن 

 الطليحي

 الكيمياء الحيوية العلوم

املضاد للفطريات من بعض النباتات تقييم النشاط 

وإنتاج سترينين من البنسليوم نوتاتوم و أسبرجيلوس 

 .فالفوس

Dr. Seema 

Zargar 

100 

 أمجاد محمد الرشيد

 فتون عيس ى العتيبي

 رحاب علي السليمان

 الكيمياء الحيوية العلوم

اضافة بروتين اليوبقوتين وازالته من الهستونات في 

ل الخلل في الحمض النووي الخاليا العصبية خال

 .الديوكس ي الريبوس ي

نوف عمر . د

 العفالق

 الكيمياء العلوم عبدامللك  منصور القاسم 101
تشييد مشتق مونمري جديد ملركب اإليوجينول الستعماله 

 .في خالئط وحشوات األسنان

عبدالعزيز  د.

 علي الغامدي

 الكيمياء الحيوية العلوم فيصل فهد املطيري  102
مع  mir146aو   mir-196a2ملة تعدد االشكال ل مزا

 .خطر سرطان القولون و املستقيم

ناراسيمها  د.

 بارين ريدي

103 
 جميلة حامد الشهري 

 موض ي عبدهللا الوهيبي
 العلوم

األحياء الدقيقة 

 والنبات

Waste Fruit Peels Mediated Synthesis of Silver 

Nanoparticles and Its Antibacterial Activity. 

د. منال  

محمد 

 الخليفي
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 الكيمياء الحيوية العلوم رائد علي  الشهري  104
دراسة تعدد االشكال والتغيرات لعينات من املجتمع في 

 .وخطر اإلصابة بسرطان الثدي NEIL1 جين

د. محمد 

 سعود العنزي 

105 
عبدهللا عبدالرحمن 

 الضويلع
 الكيمياء الحيوية العلوم

مواقع ربط مرنا في جينات إصالح  تقدير التغيرات في

 الحمض النووي ومخاطر اإلصابة بسرطان القولون.

محمد بن . أ.د

 سعود العنزي 

106 

 رنيم  صالح  الدوهان

 منيرة  إبراهيم الصانع

 إسراء  فيصل أبو طربوش

 األحياء الدقيقة العلوم
عزل ودراسة خصائص البكتريا املغناطيسية من بعض 

 اململكة العربية السعودية.املناطق املائية في 

د. رؤى محمد 

 القفيدي

107 
 املها حسن الفاخري 

 زكية محمد الخرب
 صيدلة إكلينيكية الصيدلة

قياس النتائج من وجهة نظر املرض ى باللغة العربية: 

 .مراجعة لألدبيات وتوصيات لألبحاث املستقبلية

د .سيناء 

عبداملحسن 

 العقيل

108 
 عمار محمد الشريف

 مد ياقوتخالد مح
 الصيدلة

الصيدلة 

 االكلينيكية

تحديد وجهة األطباء الحالية في صرف مضادات 

في  (CYP2D6) الهرمونات مع االدوية املثبطة لالنزيم

 .السعودية

د. أزهر  

مصطفى 

      عرفة

109 
 معاذ عبدهللا الشهوان

 مشعل فهد العتيبي
 صيدلة عامة الصيدلة

كريات الدم تقييم وظائف الدورة الدموية وعدد 

والعناصر الكيميائية خالل ارتفاع ضغط الدم املسبب 

عن طريق العالج باألنسولين جلريجين املثبط ملستوى 

 .سكر الدم

د. وائل 

 عبدهللا العنزي 

110 
 رغد وائل مصطفى

 لولوة األحمد
 علوم الصيدلة الصيدلة

التنفس الصناعي املرتبط بااللتهاب الرئوي وعالقته مع 

 .ية من قرحة املعدةأدوية الوقا

د. عبدهللا 

 الحماد

 .التركيب الكيميائي و النشاط البيولجي لنبات الشبت علوم الصيدلة الصيدلة نوف عبدالعليم الزيد 111
د. ابتسام 

 سعد الشدي

 .حركية وديناميكية الدواء فينيتوين علوم الصيدلة الصيدلة مشعل فهد العتيبي 112
د. سعيد علي 

 القحطاني

 علوم الصيدلة الصيدلة غد فايز الفائزر  113
تأثير بذور الكتان على التسمم القلبي املحدث 

 .بااليزوبروتينول في الفئران

د. نوال 

 عبدهللا البدر

114 
 محمد علي القاسم

 طارق الهدلق
 الصيدلة

الصيدلة 

 االكلينكية

أحداث األدوية السلبية في املستشفيات : تقاريرها 

 .ومصيرها

د. منصور 

 لح املتوزيصا

115 
 فيصل عبدهللا الرشيدي

 علي سعود الجميد
 الصيدلة

الصيدلة 

 السريرية

تقييم السيطرة على حدوث الغثيان والقيء في مرض ى 

 .(Anthracycline) السرطان اللذين يتعالجون بمجموعة

د. وائل حمدي 

 منس ي

116 
 غاده عبد املحسن الدريس

 نورة مازن القريش ي
 دكتور صيدلي صيدلة

ملستقبل الواعد الستخدام مركبات  النانو  يوبيكينون  ا

لتالفي التسمم الكلوي الناجم عن فرط استخدام عقار 

 .الباراسيتامول 

د. ليلى محمد 

 فضه

117 
 لينه فيحان البقمي

 نورة علي النعيم
 دكتور صيدلي الصيدلة

على سمية  10التأثير املحتمل لنانو كو انزايم كيو 

 .بديه في الجرذاناالسيتامينوفين الك

د. أحالم 

محمد 

 الحسيني

 علوم الصيدلة الصيدلة نورة مساعد الضرغام 118

الدور املحتمل ملثبط ناقل الصوديوم و الجلوكوز معا 

)داباجليفلوزين( على وظيفة الكلى في الفئران املصابة 

 .بمرض السكرى عن طريق حقن الستيربتوزوتوسين

د. هيام 

 إبراهيم عالم

119 

 ة مبخوت النهديجميل

 أشواق حمد الحارثي

 شروق شداد املطيري 

 .مراقبة وتعديل جرعات الفانكومايسين عند األطفال صيدلة إكلينيكية الصيدلة
د. نوف محمد 

 العودة

120 

 دعد عبدالعزيز بن مقبل

 أسيل فهد الصويغ

 الجوهرة أحمد البطي

 الجوهرة وليد آل سعود

 عيادة صيدلية الصيدلة
سالبة الجرام املعوية املقاومة للعقاقير: الباكتيريا 

 انتشارها، عوامل الخطر ،العالجات والنتائج

د. هديل عبد 

الرحمن 

 القفيدي
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121 

 أمجاد عبده الشريف

 أسماء محمد

 بن هزاع 

 رزان صالح املفدى

 نبراس عبدالعزيز  الحازمي

 صيدلة إكلينيكية الصيدلة
ج أمراض مدى اتباع الخطة العالجيه الدوائية في عال 

 .في اململكة العربية السعودية القلب والشرايين

د. هديل عبد 

الرحمن 

 القفيدي

122 

 فاطمة محمد الصليهم

 نوف محمد بن عواد

 ملياء عمر السقاف

 نور حسان الحيدر

 علوم صيدلة الصيدلة
تأثير مستخلص مشيمة الجمل على إلتهاب املفاصل: 

 .دراسة في الجسم الحي و في املختبر

. رها سعود د

 أورفلي

 

 علوم صيدلة الصيدلة عبدهللا الحربي ر بشاي 123

تقييم التأثير الوقائي للنانوتيورميرك ضد اعتالل الكلى 

كبريتات النحاس: دور الناجم عن الجرعة السامة من 

 .3-و ستات  1-و كيم 1-كام-التعبير البروتيني للفي

ليلى محمد  د.

  فضة

124 
 نوف فهد الدوسري 

 د مساعد السعداننجو 
 علوم صيدلة الصيدلة

الدور الوقائي للنانو كركمين في  تخفيف التسمم الكبدي 

كبريتات النحاس : دراسة الناتج عن جرعه مفرطه من 

، ا ن اف كابا بي و  ٤٥٠دور بروتينات سايتوكروم بي 

 .باكس

د. أحالم 

محمد 

 الحسني 

 الصيدلة الصيدلة املحيميدنوره محمد  125

في مواجهة دور املكمالت الغذائية املضادة لألكسدة  

مدرات البول استخدام فرط سكر الدم الناتج من 

 املدى الطويل.الثيازيدية على 

د. عايدة 

عبدالحميد 

  قريش

126 
 غيداء خالد صالح الهندي

 شوق هاجد دميثان الحربي
 دكتور صيدلي الصيدلة

ول مشاركة دراسة وصفية ملعرفة تصور السعوديين ح

 .األدوية الوصفية مع غيرهم

د. لبنى 

عبدهللا 

 الجفالي

127 
 ممدوح عيد عمار املطيري 

 تركي عامر عمر هالبي
 الصيدلة

الصيدلة 

 اإلكلينيكية

ممارسات األطباء الوصفية لدواء الفانكومايسين في 

 .الغسيل الكلوي: دراسة مختلطةمرض ى 

حسين بن  د.

عبدالرحمن 

 العمر

128 
 بدالرحمن السديري ريم ع

 روان أحمد ذياب أبوزيد
 دكتور صيدلة الصيدلة

تفضيالت مرض ى سرطان الثدي لخواص العالج 

 .الكيميائي

د. سيناء عبد 

املحسن 

 العقيل

129 
 هال حمود  الخلف

 هيا ابراهيم التركي 
 دكتور صيدلة الصيدلة

إدراك الصيدالنيات السعوديات  لدورهم الحالي ،و 

يسرات لتوسيع دور الصيدلي في صيدليات العوائق  وامل

 .املجتمع

د. غادة عبد 

 الرحيم باوزير

130 

 وسيمه علي الصامطي

 رند عبدالعزيز التركي

 هديل محمد الحربي

 صيدلةدكتور  الصيدلة

تقييم امليسرات والحواجز التي تؤثر على الصيادلة وفنيي 

 ةالصيادلة نحو ممارسة نشاط التعليم املستمر في اململك

 العربية السعودية.

د. غادة 

عبدالرحيم 

 باوزير

131 
 ورد عاصم  العيس ى

 نورا سليمان  العرف
 صيدلةدكتور  الصيدلة

في اململكة anthracyclines  سمية القلب من أدوية ال

 .العربية السعودية

Cardiotoxicity of anthracyclines in cancer patients 

in tertiary university hospital in Riyadh in Saudi 

Arabia, retrospective cohort study. 

د. ملياء صالح 

 النعيم

132 
 سارا خضر سيد

 وداد حمود العتيبي
 تأثير  مشروبات الطاقة على وظائف صفائح الدموية. دكتور صيدلي الصيدلة

د. هناء 

عبدالرحمن 

 الزامل

133 
 لطيفة سعود املسبحي

 جيالن محمد الغيث
 دكتور صيدلي الصيدلة

املصاريف التي يتكفلها املريض جراء عالجه من مرض 

 السرطان.

د. ملياء صالح 

 النعيم
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134 
 ريان عبد املحسن  نعساني

 نورة بندر  الطليحي
 علوم صيدلية الصيدلة

تصميم و تحضير مركبات إيزاتين جديدة ذات أثر مزدوج 

  .لزهايمراعلى أدمغة املصابين ب

هدى سالم  د.

  السالم

135 
 سلمى راشد الرشيد

 وجدان منير املطيري 
 الصحة النفسية تمريض 

مقارنة الذكاء العاطفي بين طالبات بكالوريوس التمريض 

 .النظامي و التجسير

د. علياء عطيه  

 الغامدي

 انتشار االكتئاب في طالبات التخصصات الصحية. النفسيةالصحة  تمريض  وجدان منير املطيري  136
طيه  د. علياء ع

 الغامدي

137 
 مجد عثمان النمير

 فتون نواف املحيسن

العلوم الطبية 

 التطبيقية

البصريات وعلوم 

 الرؤية

نشاء برنامج حاسوبي تعليمي لتطوير مهارة قياس أنواع إ

 .مختلفة من العدسات الالصقة وادارتها

د.حنان خالد  

 مفتي

 الجوهرة سعود العتيبي 138
العلوم الطبية 

 التطبيقية

وم املختبرات عل

 اإلكلينيكية

دراسة تأثير جهد األكسدة الجزيئي و عملية املوت الذاتي 

للخاليا و إنشاء األوعية الدموية الجديدة خالل فترة 

الحمل على تكون املشيمة و الحبل السري لدى النساء 

 .الالتي يعانين من تعقيدات أو صعوبات في الحمل

فداء سعد  د.

 الجاسر

 ميمي خلف البق 139
العلوم الطبية 

 التطبيقية
 تثقيف صحي

استكشاف نوعي لتجربة املرض ى املصابين بآالم الفم 

والوجه )اضطرابات املفصل الصدغي( في طلب الرعاية 

 .الصحية

د. سلطانه 

عبدالعزيز 

 الحربش ي

 أمل سعيد األعرج 140
العلوم الطبية 

 التطبيقية

علوم املختبرات 

 السريرية

التأكسدي سيد الزنك اإلجهاد أكهسبريدين يخفف من 

 .الجسيمات النانويةالناجم عن 

د. صباح 

 انصار

 شذى إبراهيم الحماد 141
العلوم الطبية 

 التطبيقية
 قسم البصريات

عالقة اإلجهاد التأكسدي بشدة اعتالل الشبكية السكري 

 .عند مرض ى السكري من النوع األول 

د. خلود احمد 

 بخاري 

 لطيفوجود أحمد العبدال 142
العلوم الطبية 

 التطبيقية

 

 صحة املجتمع

تأثير تناول العكبر على الوسطاء االلتهابية في مرض ى 

السكري من النوع الثاني الذين يعانون من السمنة ما بين 

سنة و املقيمين في الرياض، اململكة العربية  18-55

 .السعودية: دراسة سريرية، عشوائية، ثالثية التعمية

د. إيمان 

 بن عبدهللا

 دايل

 منيرة علي العليان 143
العلوم الطبية 

 التطبيقية

علوم املختبرات 

 السريرية

التوصيف البكتريولوجي والفيزوكميائي للمياه املعبأة في 

 .اململكة العربية السعودية

د. أمينة 

عبدالعزيز 

 حسن

 أماني ايمن الجريد 144
العلوم الطبية 

 التطبيقية

البصريات وعلوم 

 الرؤية

يم عمى األلوان ونوعية الحياة املتعلقة بالرؤية عند تقي

 .مرض ى االعاقة البصرية

د. خلود أحمد 

 بخاري 

 محمد غزاي املطيري  145
العلوم الطبية 

 التطبيقية
 بصريات

تسليم الدواء للعين: ديكساميثازون املطعمة في بوليمر 

 .العدسات الالصقة

د. بجة محمد 

 ادريس

 روان عبدهللا العياض ي 146
العلوم الطبية 

 التطبيقية

البصريات وعلوم 

 الرؤية

اإلجهاد التأكسدي وشدة اعتالل الشبكية السكري في 

النوع الثاني من السكري في الرياض، اململكة العربية 

 .السعودية

د. خلود أحمد 

 بخاري 

 منار عبدهللا الدوسري  147
العلوم الطبية 

 التطبيقية

علوم املختبرات 

 االكلينيكية

التأثيرات املضادة لاللتهابات لنبات املرة ضد دراسة 

 .بعض مسببات األمراض البكتيرية السائدة

د. بسمة 

 محمد املعارك

148 
 رهف سلطان الزايدي

 رغد محمد العثيمين

العلوم الطبية 

 التطبيقية

علوم املختبرات 

 االكلينيكية

تأثير البروبيوتيك على مرض ى السمنة املصابين بمرض 

 .غير الكحوليالكبد الدهني 

د. أمينة 

عبدالعزيز 

 حسن

 ملا محمد عزالدين 149
العلوم الطبية 

 التطبيقية

علوم املختبرات 

 السريرية

 .التخليق األخضر من الجسيمات النانوية الفضة

Green synthesis of silver nanoparticles. 

صباح  د.

 أنصار

150 
 أثير حمود العنزي 

 فاطمة حمد املسلم

 العلوم الطبية

 التطبيقية

علوم املختبرات 

 اإلكلينيكية

تأثير املعادن الثقيلة على تولد األوعية الدموية واإلجهاد 

 .التأكسدي في اإلناث املصابات بمتالزمة تكيس املبايض(

د. منال محمد 

 ابو داوود

 هتون حسن العلي 151
العلوم الطبية 

 التطبيقية

علوم املختبرات 

 اإلكلينيكية

لفة من جسيمات السيلينيوم النانوية تأثير تراكيز مخت

 .على حيوية وشكل الخاليا الجذعية امليزنكيمية

د. صبيحة 

 فاطمة



 م(2018) هـ 1440، بكالوريوسإلنجازات البحثية لبرنامج دعم أبحاث طلبة الا تقرير ملخص

 38                                            : د. عبير املصري وتدقيق مراجعة، فاطمة املغربي أ. :عدادإ

152 

ملياء عبد الرحمن الزامل 

 رهف عبدهللا بن علي

 ساره سعد  العباد

العلوم الطبية 

 التطبيقية
 املختبرات

دراسه طويله االجل النتشار مقاومه ازول في السكان 

 .الرشاشات البيئيه

فدوى عبيد   .د

 الشريف

153 

 افنان محمد  الوسيدي

 أثير خالد  الغامدي 

 سارة خالد البريهي

 صبا سعد  الغامدي

 نائله  أنور  القضيب

العلوم الطبية 

 التطبيقية

األشعة  

 التشخيصية

تأثير اإلجهاد واالكتئاب على طالب التخصصات الطبية 

 الرنينوطالب التخصصات الغير طبية ودور التصوير 

 .في الكشف عن وتحليل التغيرات الهيكليةاملغناطيس ي 

د. أشواق رافع 

  الرويلي

154 

 ريما محمد السحيباني

 ابتسام الفضل الزيلعي

 ريم محمد الحربي

 أريج عابد الفارس ي

 ريم اسامة الفهد

العلوم الطبية 

 التطبيقية

علوم صحة 

 املجتمع

ات نحومعلومات تقييم املعارف ,  و املمارسات  و االتجاه

البطاقة الغذائية للطالبات الكفيفات و ضعاف البصر في 

 .جامعة امللك سعود

د. منى محمد 

 الشافعي

155 

 هياء زيد سليمان الجربوع

 تماضر  يوسف الخليل

 شهد عبدهللا  الشهري 

 دالل نجيب الدخيل

العلوم الطبية 

 التطبيقية
 علوم التأهيل

 لرياضيين والنشطينمعدل انتشار اإلصابات الرياضية ل

ا  .بدني 

هناء  د.

إبراهيم 

 السبيل

156 

 الهتون يوسف  العبره

 عهد سعد الخنبش ي

 لولوه عبدالعزيز املقبل

 ريما نبيل العايد

 ريم يوسف الشويمان

 أنوار عبدهللا  مفلحي

 عطاف غسان هيكل

العلوم الطبية 

 التطبيقية

األشعة 

 التشخيصية

ت الطبية في مستشفياتقييم جودة تقارير تصوير الدماغ 

 .اململكة العربية السعودية الرئيسية

د. أشواق رافع 

 الرويلي

157 

 ساره  سعد  الزهراني

 ريم  جمال الحفظي

 اسماء  موس ى التميمي

 أسنان عام طب أسنان 
العالقة بين فقدان األسنان والتدهور املعرفي لدى 

 املجتمع السعودي.

د. رندا 

عبداملعين 

 الفوتاوي 

158 
 د عبدالرحمن األحيدبفه

 نايف مطلق العتيبي
 أسنان عام طب أسنان 

البعد ونسبة العرض لألسنان األمامية في الفك العلوي  

 .لدى البالغين في املجتمع السعودي

د. عبدالعزيز 

سعيد 

 القحطاني

159 

 مشاري عبد الحميد العوهلي

 مرشد ناصر الزير

 مشعل صالح العصيمي

 طب أسنان
طب وجراحة 

 واألسنان الفم

دراسة عيادات طب األسنان التخصصية األهلية في 

 .مدينة الرياض / اململكة العربية السعودية

د. فهد محمد 

 الصليح

160 
 هبة عبدهللا الجطيلي

 وعد خالد العمران
 أسنان عام طب أسنان 

دراسة تأثير املعالجات األولية لألسطح وطرق عمل 

ادة البيك القشرة الخارجية على مقاومة الكسر مل

 .املستخدمة في عمل التيجان األحادية

د. محمد 

عائض 

 القحطاني

161 
 سارة سليمان الرميح

 منى عبدهللا الحسين
 أسنان عام طب أسنان

تقييم قدرة تشكيل أدوات املعالجة اللبية)اكس بي 

 .اندو(

د. سارة مبارك 

  القحطاني

162 
 عبدالوهاب عمر الجردي

 سليمان ابراهيم النجاش ي
 أسنان عام طب أسنان

Color Masking Ability of Lithium Disilicate Crowns 

for Titanium Implant Abutments- An in-vitro 

analysis. 

د. فوهرا 

 أحمد فاهم

163 

 صامطي محمد صهيب

 راكان خالد الغسالن

 محمد مقرن املقرن 

 أسنان عام طب أسنان
وعمليات العالقة مآبين اعتالالت املفصل الصدغي 

 .استئصال اللوزتين

د. حمد ناصر 

 البقيه
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164 

 عاصم خالد العتيبي

 طالل علي العنزي 

 سامر  مصلح العنزي 

 أسنان عام طب أسنان
مقارنة بين خمسة أجهزة كاد كام في اطباق تلبيسة 

 .وليةالزيركونيا األ 

سيد راشد د. 

 حبيب

 أسنان عام طب أسنان سارا إبراهيم عيس ى 165
ده تصبغ مجسم معملي يمثل التسوسات قابلية اعا

 .الخامله املتصبغه بعد تعرضها لتبييض اآلسنان

د. ساره 

سلطان 

 العنقري 

166 

 غيداء محمد الدوسري 

 نورة عبدالعزيز املزروع

 نورة ناصر الجبلي

 لمى صالح الصالح

 حفصة حسن العلى

 .اعياز املنتأثير استخدام دواء األيزوتريتينوين على الجه أسنان عام طب أسنان
د. مها فهد بن 

 سجاء

167 
 حورية صنت النفيعي

 روان خالد بن عتيق
 أسنان عام طب أسنان

تأثير نوعين من غسوالت الفم على قوة شد الخيوط 

 .الجراحية القابلة لالمتصاص: دراسة مختبرية

د. محمد 

عبدهللا 

 السرحان

168 

 عبدهللا محمد املوينع

 عدي علي القرني

 د التميميعبدالعزيز سعو 

 وجراحة االسنان طب أسنان
Shear bond strength of relined prepolymerized 

milled denture bases (with various acrylic resins). 

د. عبدالعزيز 

 عبدهللا الهالل

169 
 بشائر موس ى املوس ى

 فهد  سلطان السلطان
 اللثة طب أسنان

فية في مؤشر كتلة الجسم وعالقتها بالوظيفة املعر 

 .السكان البالغين السعوديين

د . خالد 

عبدهللا  

 الرقيعي

170 
 زياد علي  ناجي

 مثيب حمدان البقمي
 طب أسنان طب أسنان

تقييم استقرار اللون من ثالث مواد تصالحية بعد 

 .لللوحة الكشف عن وكالءالتعرض 

Dr. Fouad 

Saad El-Din 

Haky Salama  

171 

 حورية عبدهللا املرشد

 عبدالرحمن املهنا ندى

 أنفال عبدهللا الجميلي

 طب أسنان

أسنان اللثة 

واألنسجة 

 املحيطة

تأثير مادة ) املتفورمن( على الخاليا الليفية في األنسجة 

 .اللثوية

د. ريم مناع 

 خليل القطان

172 

 غالية سالم الفرحان

 نوره عاطف النويصر

 مجد عمار قدومي

 يارا خضر الشيباني

 عامأسنان  طب أسنان

البحث في مصادر الضغط النفس ي املؤثرة على طالب 

طب األسنان، و تأثير الوالدين على اختيار ابنائهم 

 .للتخصص

البندري  د.

 حسن الجميل

173 
 نورا محمد الرشيد

 رفيدة زهير مراد
 طب أسنان

طب أسنان 

األطفال وتقويم 

 األسنان

تأثير مواد) انتي اوكسيدنت( على قوة التصاق حلقات 

  قويم األسنان بعد تبيض األسنان.ت

ليلى فوزي  د.

 بيدس

174 

 لولوه وليد السحيم

 أمل محمد الحامد

 ريم محمد الدوسري 

 أسنان عام طب أسنان
استخدام طرق التقييم الرقمية لتقييم طلبة طب 

 .األسنان

د. هدى أحمد 

 الشهري 

175 
 دانيا محمد املاض ي

 مالك عادل الهدلق
 أسنان عام طب أسنان

دقة األشعة املخروطية املقطعية املحوسبة ذات مجال 

الرؤية الصغير واملتوسط في التفريق بين اآلفات الكيسية 

 .والصلبة املحيطة بجذور األسنان

د. أسماء 

عبدالرحمن 

 العكرش 

176 

 مروه عامر الربيعة

 نوره أحمد العبد العالي

 نفال فوزان الفوزان

 .ات في األورامدور الجين أسنان عام طب األسنان
د. ابراهيم 

 اوالجيدي بيلو

177 
 حسين خالد السلمان

 حسن محمد امللق
 طب وجراحة طب بشري 

دور املستقبالت النووية البشرية في ا لتحول العظمي 

للخاليا  الجذعية املسنشيمية املستخلصة من النخاع 

 .العظمي

د. عامر 

 محمود 
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 طب وجراحة طب بشري  فيصل محمد الغامدي 178
تأثير انخفاض ضغط الدم على املنطقة البيضاء في 

 .الدماغ

د. يوسف 

 محمد محمد

 

 طب وجراحة طب بشري  عبدالعزيز سعود املسعود 179

التدخل بالرسائل النصية ومدى تأثيرها على خفض 

عوامل الخطر القابلة للتعديل ألمراض القلب واألوعية 

 .الدموية

د. سليمان 

عبدهللا 

 الشمري 

180 

 زيد العرابي حسام

 يزيد عبدهللا الحسيني

 ناصر يوسف الهويش

 عبدهللا عبدالعزيز السبتي

 حمد سليمان الجطيلي

 طب وجراحة طب بشري 

مدى انتشار اإلمساك بين مرض ى غسيل الكلى البريتوني 

مقارنة مع عدد السكان العام في اململكة العربية 

 السعودية.

د. أحمد رائد 

 طراقجي

 طب وجراحة طب بشري  د العوادسعود حسين سعو  181
مدى وعي املرض ى املراجعين في قسم أشعة مستشفى 

 .امللك خالد الجامعي عن خطورة اإلشعاع

سجاد . د

 حسين

182 

 فهد سلطان السلطان

 عبدهللا موس ى  املوس ى

 عبدالعزيز محمد اليحيا

 طب وجراحة طب بشري 
اختبار السببية في العالقة بين ممارسة الرياضة 

 .سب املعرفية العصبيةواملكا
 د. وليد عواد

183 
 محمد حازم الغفيلي

 محمد ظافر الشهري 
 طب  طب بشري 

إدراك الدور التعليمي ألطباء اإلقامة في طب الطوارئ 

 .على طالب الطب

د. ياسر 

عبدالكريم 

 األصقه

184 
 غاده خالد  الهندي

 ندى منصور دماس
 طب طب بشري 

املدارس في الصداع النصفي بين طالب وطالبات 

 السعودية: انتشاره والعوامل املؤثرة لحدوثه.

د. يوسف 

 محمد

 د. وليد عواد وعي املجتمع السعودي حول التهاب الرباط األخمص ي طب عظام طب بشري  عبدهللا موس ى املوس ى 185

 طب بشري  مليس عبدهللا آل تميم 186
طب وجراحة 

 عامة

ائلي دي العالتحليل الجيني لسرطان املبيض وسرطان الث

 .بين السعوديين

مرام  د.

عبداملحسن 

 العتيبي

187 
 لين عبدهللا آل تميم

 مليس عبدهللا آل تميم
 طب بشري 

طب وجراحة 

 عامة

اختبار فعالية )سيفتوبايوبرول( على البكتيريا السالبة 

لصبغة غرام ذات املقاومة العالية للمضادات الحيوية 

ستشفى رعاية والبكتيريا املوجبة لصبغة غرام في م

 .صحية ثالثية

علي محمد  د.

 الصميلي

 طب بشري  عبدالرحمن خالد الثاقب 188
طب وجراحة 

 عامة

وعي املجتمع السعودي باستخدام الهاتف النقال ومدى 

 .إدمان املجتمع عليه

د. خالد 

عبدهللا 

 الرقيعي

189 

 ديما إبراهيم التركي

 نورة عبداملنعم  الريس

 

 طب بشري 
طب وجراحة 

 ةعام

املعارف و التوجهات و املمارسات املتعلقة باستهالك امللح 

 .لدى الشعب السعودي في مدينة الرياض

د. أحمد رائد 

 طراقجي

190 

 بدر عبدهللا القاسم

 عمر عبدهللا ال الشيخ

عبدالعزيز  سلمان الربيع 

 محمد  العتيبي

االمير سلطان 

للخدمات الطبية 

 الطارئة

الخدمات 

 االسعافية

طالب املرحلة الثانوية عن االنعاش القلبي  مدى وعي

الرئوي باليدين فقط قبل و بعد التدريب  في مدينة 

 .الرياض

د. محمد 

 سامي الصوفي

191 

 عبدهللا جابر الفيفي

 عبدالكريم منصور البكر

 محمد رياض عيد

 عبدالعزيز علي فقيهي

االمير سلطان 

للخدمات الطبية 

 الطارئة

الخدمات 

 ةاإلسعافي
 .ملجتمع لنظام الخدمات الطبية الطارئه في الرياضوعي ا

د.عبداملجيد 

 مبرد
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192 
 خالد عبدالعزيز الحسيني

 مشاري عبدالرحمن الراشد
 العمارة والتخطيط

العمارة وعلوم 

 البناء

اثر الفراغات العمرانية املفتوحة على السلوك اإلنساني 

 .في مدينة الرياض

د. محمد 

عبدالعزيز 

 الشريم

 العمارة والتخطيط أحمد السالم مشعل 193
العمارة وعلوم 

 البناء

أثر تكسيات األلومنيوم، وألوانها في واجهات املباني 

 .التجارية على األداء الحراري للمباني في مدينة الرياض

د. ناصر 

عبدالرحمن 

 الحمدي

194 

 يوسف عبدهللا الدوسري 

عبداللطيف محمد 

 العبدالوهاب

علوم األغذية 

 والزراعة
 نتاج الحيوانياإل 

دراسة صفات التحمل الحراري واالستجابة الفسيوحرارية 

لكل من ساللتي النجدي والنعيمي املجهدة حراريا تحت 

 .الظروف الطبيعية في منطقة الرياض

د. أحمد 

إبراهيم 

 الحيدري 

 خالد محمد الزعبي 195
علوم األغذية 

 والزراعة

علوم أغذية 

 وتغذية

طفال السوريين في املرحلة تقييم الحالة التغذية لأل 

سنة واملقيمين في اململكة العربية  12-6العمرية 

 .السعودية

د. غدير مسلم 

 الشمري 

 مهندس ميكانيكي الهندسة فيصل أحمد السعيدان 196
تجارب على جهاز تسخين للجسيمات بالطاقة الشمسية 

.يستخدم الرمل األحمر  

د. هاني 

عبدالرحمن 

 االنصاري 

197 

 ئل العيس ىسلمان وا

عبدالرحمن عبدالعزيز 

 ابانمي

 عمر حسن الدريملي

 هندسة كهربائية الهندسة
تأثير  موصلية التربة  على جهد انهيار الصواعق لفجوة 

.هوائية بين قضيب وسطح  

د. أسامة 

 خالد علي

.إلسمنتينةتحسين  أداء البوليسترين العازل للحوائط ا مهندس ميكانيكي الهندسة محمد ابراهيم الشريم 198  

د. معاوية 

عبدهللا دفع 

 هللا

199 
 عبدالعزيز ماجد الشارخ

 فواز سلطان القحطاني
 الهندسة

الهندسة 

 الكيميائية

Al2O3/SiO2ايجاب تأثير تغير  في الداعم املستخدم  

 لتكسير امليثان

أ.د. انيس بن 

حزة 

 عبدالقادر 

200 
 ناصر عبد العزيز الفرحان

 نايف ابراهيم القحطاني

م الرياضة علو 

 والنشاط البدني
 اللياقة البدنية

أثر التدريب املتراكز والالمتراكز على مستوى أكسدة 

 .الدهون لدى الرجال

د. هيثم 

عبدالحميد 

 داوود

201 
 أصيل خالد عيس ى

 جواد ظاهر قناص

علوم الرياضة 

 والنشاط البدني

فسيولوجيا 

 الجهد البدني

تخدام نظارة تأثير التمرينات متقطعة الشدة أثناء اس

الواقع االفتراض ي على السلوك الغذائي لدى الرجال 

الذين لديهم اضطرابات غذائية  مقارنة بالرجال 

 .األصحاء

د. شائع 

عائض 

 القحطاني

202 
 عمر طارق بن حزام

 ابراهيم محمد الجلعود

علوم الرياضة 

 والنشاط البدني
 اللياقة البدنية

  البدنية الحياتيةأثر الجري لألسفل على معدل  األنشطة 

 .اليومية لدى الرجال متوسطي النشاط

د. هيثم عبد 

 الحميد داوود

 جواد طاهر قناص 203
علوم الرياضة 

 والنشاط البدني

فسيولوجيا 

 الجهد البدني

تأثير التمرينات متقطعة الشدة أثناء استخدام نظارة 

الواقع االفتراض ي على السلوك الغذائي لدى الرجال 

 .األصحاء

شائع د. 

عائض 

 القحطاني

 

204 
 خالد حسين غبيش

 عبدهللا راشد آل عيس ى

علوم الحاسب 

 واملعلومات

هندسة الحاسب 

 اآللي

تصميم و تنفيذ روبوت متقدم للتتعمال ®: روبوكسين

 .داخل البيت الذكي

د. هيكل سلم 

 الهيشري 

 

205 

 سهام مطلق العتيبي

 الهنوف عبدهللا السعدان

 نورة عبدهللا علي

 منصور الثاري غدير 

علوم الحاسب 

 واملعلومات
 علوم حاسب

استخدام نهج الشبكة العصبية لصنع ثالجة منزلية 

 .ذكية

د. نجوى 

عبدالعزيز 

 التويجري 
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 أثير عبدالعزيز السيف

206 

 فلوة ابراهيم املشعل

 بشرى فيصل العقيلي

 نوره محمد الفارس

 نوف عبدالعزيز بن شعالن

علوم الحاسب 

 واملعلومات
 .محلل الوايفاي ة املعلوماتتقني

سمية بنت  د.

عبدالعزيز 

 الرويس

207 

 روان فؤاد بن ماض ي

 هند عبدهللا معدان

 منيرة مطلق السبيعي

 ندى نعمان العقيل

علوم الحاسب 

 واملعلومات
 .تطبيق جوال انت التالي تقنية املعلومات

رهام  د.

عشمان العبد 

 الجبار

208 

 سارا عبدهللا السياط

 البكيري  فجر صالح

 ياسمين خالد العقيل

 مرام صالح الحارثي

علوم الحاسب 

 واملعلومات
 مكعبات أبجد: تعلم الحروف العربية من خالل اللمس. تقنية املعلومات

هند  د.

 الخليفة

209 

 سيما علي الهويريني

 هند معجب الزهراني

 يارا وليد جمال الدين

 نوف يوسف الزامل

 نوال صالح علي احمد

ب علوم الحاس

 واملعلومات

قسم هندسة 

 البرمجيات

منزلي الذكي : التحكم في املنزل الذكي باستخدام واجهة 

 الدماغ و الحاسوب.

عبير بن  د.

 عبيد نجار

210 

 أروى احمد آل مسعد

 هديل خلق الحربي

 ليلى سعد الراشد

  لبنى عبدهللا السيف

علوم الحاسب 

 واملعلومات
 تقنية املعلومات

ج للمكفوفين يساعدهم بالتعرف على برنام :لبس أسهل

 .مالبسهم

رهام  د.

عشمان 

 العبد الجبار

211 

 هند محمد املنيف

 آالء محمد آل هالل

 هتاف حمد العيس ى

 فهده منصور الهديان

علوم الحاسب 

 واملعلومات
ور  تقنية املعلومات

ُ
 .تطبيق جوال ش

د. هالة محمد 

 الشمالن 

 

212 

 غيداء عبدهللا املنيع

 السدحانفهدة فهد 

 نوف  نافل الحربي

 ريم بندر الحركان

 رجوة عبدهللا  القرش ي

علوم الحاسب 

 واملعلومات

هندسة 

 البرمجيات

دراسة حالة لجنة –تطوير نظام الدراة مشاريع التخرج 

 .مشاريع قسم هندسة البرمجيات

د. مشاعل 

سليمان 

 معش ي

213 

 وسام عبد العزيز العربيد

 جواهر سعد العمري 

 يم الفوزان شادن ابراه

 منيرة محمد الطريف

 افراح سعود العتيبي

 ندى ابراهيم املقرن 

علوم الحاسب 

 واملعلومات
 علوم الحاسب

تسريع كاشف حافة الصورة كاني على معالجات الذاكرة 

 .املشتركة

د. سهى سعد 

 مكي

 علم النفس التربية أسيل محمد القاض ي 214

ن البصرية؟: هل تستثير  أسماء األشياء تمثيالت األلوا

مقارنة آثار  أسماء األشياء و أسماء األلوان على اإلدراك 

 .البصري 

سمية  د.

عبدهللا 

 النجاش ي

 علم النفس التربية عائشة علي باتيس 215
دور الذاكرة العاملة في املهام الحسابية تبعا 

 .لالستراتيجيات املستخدمة في الحل

سمية  د.

عبدهللا 

 النجاش ي

 علم النفس التربية س يمحمد بشير سي 216
السلوك العدواني وعالقته باملستوى االقتصادي لدى 

 .طلبة جامعة امللك سعود

د. هشام 

 حنفي العسلي
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 التربية هدى عبدالرحمن العيس ى 217
الدراسات 

 اإلسالمية

عقيدة البعث و الجنة لدى أهل الكتاب)دراسة مقارنة 

 .(على ضوء العقيدة اإلسالمية

د. بدرية 

محمد 

 لفوزانا

 .نشاط الدماغ املرتبط استدعاء الكلمات من لغة ثانية علم النفس التربية هدى إبراهيم  البلوي  218

سمية  د.

عبدهللا 

 النجاش ي

 علم نفس التربية أشواق عبدهللا الشهري  219
أثر الفروق في اساليب املعالجة املعرفية على االنتباه 

 .البصري 

د. البندري 

سلطان 

 العتيبي

 علم النفس التربية سارة إبراهيم املنيع 220

مقارنة بين طالبات الدراسات القرآنية و طالبات 

التخصصات األخرى من ناحية الذاكرة السمعية و 

 البصرية في مدينة الرياض.

د. ربى عبد 

املطلوب 

 معوض

 .لتوحدمعوقات العاملين مع ذوي اضطراب ا التربية الخاصة التربية موض ي عبدهللا  العصيمي 221

أ. مي 

عبدالرحمن 

 الفاخري 

 

222 

 هياء شبنان املصارير

 في عبدالسالم الزهراني

 مرح عبدهللا السمير

الحقوق والعلوم 

 السياسية
 الحقوق 

حوكمة شركات املساهمة السعودية و تعزيز اإلفصاح و 

الحد من الفساد املالي: دراسة تحليلية في ضوء رؤية 

2030. 

د. أصايل 

 أحمد العوهلي

 

223 
 رلى سعد العمار

 نوف عبدهللا العسكر

الحقوق والعلوم 

 السياسية
 القانون 

 إبرام العقد اإللكتروني وحجيته في اإلثبات

 .)دراسة مقارنة بين النظام السعودي والنظام املصري(

د. حنان 

محمد 

 الحسيني

 

 منى علي الدخيل هللا 224
الحقوق والعلوم 

 السياسية
 حقوق 

شاريع التجارية في حال عرضها على الحماية الفكرية للم

 .املمول 

د. عبدالرزاق 

 نجيب

225 
رغد عبدهللا سليمان 

 الفوزان

الحقوق والعلوم 

 السياسية
 قانون 

استغالل األطفال لصالح ماركات عاملية وعالقتها 

 .باملعاهدات الدولية

دانيا  د.

عبدالرحمن 

 بن محيسن

226 

 غيداء محمد العمران

 سوسن سعود ال رزوق 

 ارة ابراهيم بن حاضرس

الحقوق والعلوم 

 السياسية

 

 قانون 

أوضاع الالجئين السوريين في دول الجوار بين الواقع 

 .املعايش والقانون الدولي

نجوى  د.

 محمد البشير

 عبدالرحمن عبدهللا الحماد 227
الحقوق والعلوم 

 السياسية

العلوم 

 السياسية
 .الصين والنظام العالمي املتغير

سرحان  د.

 بيل العتيبيد

 نعيمة محمد الشنقيطي 228
الحقوق والعلوم 

 السياسية
 الحقوق 

مدى إمكانية استعمال الوسائل الحديثة كوسائل اثبات 

 .م 2030في قضايا األحوال الشخصية من واقع رؤية 

د. نورة عبد 

 الرازق الدرع

 إدارة إدارة االعمال لبنى سعد الفهيد 229
على أداء أعضاء الفريق ما أثر القيادة اإللكترونية 

 .االفتراض ي

د. إلهام 

الشافعي 

 محمد محمود

 إعداد عام إدارة االعمال ملياء سلطان بن نبهان 230
درجة وعي طالبات السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود 

 .بأهمية الدورات التدريبية

د. هدى 

مساعد 

 القباني
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231 

 أميرة طالل املالكي

 عائشة عايض املطيري 

 مدحش عداوي وفاء 

 أميرة أحمد الطناج

الدراسات 

التطبيقية وخدمة 

 املجتمع

العلوم الطبيعية 

 والهندسية

An Application of Rain Alarm using LPWAN 

Technology. 

د. إسراء 

محمد 

 الطريقي

232 

 بشرى عمر عياش

 أفنان عبدهللا الكثيري 

 نوير حمد جابر القحطاني

الدراسات 

التطبيقية وخدمة 

 تمعاملج

العلوم الطبيعية 

 والهندسية
 .شبكة واسعة النطاق منخفضة الطاقة

سراء إ د.

محمد 

 الطريقي

233 
 أبا بكر بابكر سو

 محمد بشير سيس ي
 االعالم اآلداب

الكفاءة الذاتية وعالقته بالتوافق النفس ي لدى الطلبة 

 .املغتربين بجامعة امللك سعود

د. عبداملحسن 

  رشيد املبدل

 ادب انجليزي  اآلداب الشريفشهد حسن  234
مشاهدات املستشرقون للحج خالل القرنين الثامن عشر 

 والتاسع عشر.

ميمونة  د.

 خليل الخليل

235 

 مي عبدهللا املحيميد

 رزان عبدهللا آل سليمان

 أفنان محمد الفواز

 أمجاد أحمد الغيث

 اللغات والترجمة
اللغة اإلنجليزية 

 والترجمة
 .لتواصل االجتماعيترجمة غوغل في وسائل ا

د. ريم سالم 

 السالم

 

 

 

 
ً
 املشاريع البحثية املنشورة في املجالت العلمية : ثانيا

 لتصنيف املجالت العلمية: .1
ً
 املشاريع البحثية املنشورة وفقا

 ( بحث26وعشرون )ست الثالث ته خالل دورا املقدم من البرنامج  الحاصلة على دعم النشر املنشورة و  بلغ عدد املشاريع البحثية
 
 ا

 منشور 
 
 ، بواقع:ا

  بحث( 14) ربعة عشر أعدد 
 
 منشور  ا

 
 .(Web of Science- ISI)م فة ضمن شبكة العلو املجالت العلمية املصنّ في  ا

  فة ضمن قواعد بياناتاملجالت العلمية املصنّ  في ةث منشور ابحأ( 6) ستةعدد (SCOPUS). 

 التي ينطبق عليها شروط املجلس العلمي من األقسام األكاديمية و  ةاملجالت العلمية املعتمد فيأبحاث منشورة ( 6)ستة  عدد

 واملعتمدة فيه.

 

 

 

0

5

10

15

ISI SCOPUS Non ISI

14

6 6

املشاريع البحثية الحاصلة على دعم الشر للدورة األولى والثانية والثالثة

المجموع



 م(2018) هـ 1440، بكالوريوسإلنجازات البحثية لبرنامج دعم أبحاث طلبة الا تقرير ملخص

 45                                            : د. عبير املصري وتدقيق مراجعة، فاطمة املغربي أ. :عدادإ

 

 املشاريع البحثية املنشورة في املجالت العلمية  .2
ً
 :األولى والثانية والثالثة للدورات تبعا

 

 

 نسبة املشاريع البحثية املنشورة في الدورات األولى والثانية والثالثة: .3

 

 Web of)م شبكة العلو قواعد املنشورة في املجالت العلمية املصنفة ضمن املشاريع البحثية     .4

ISI) -Science  
ً
 :للربع الذي تقع فيه املجلة وفقا

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

ISI SCOPUS Non ISI

3
4

3

8

0

2
3

2
1

يةاملشاريع البحثية الحاصلة على دعم نشر لكل الدورات ونشرت في املجالت العلم

الدورة االولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة

ISI

54%
SCOPUS

23%

Non ISI

23%

نسبة املشاريع البحثية املنشورة في كل الدورات

0
1
2
3
4

Q1 Q2 Q3 Q4 ليس لها 
معامل

0 0
1

2

00
1

4

2
1

0 0
1

2

0

رة
شو

ملن
ع ا

ي ار
ش

امل
د 

عد

بحث منشور ( 14)إجمالي 

وفقا للربع  ISIاملشاريع البحثية املنشورة  في املجالت العلمية املصنفة ضمن قوائم 

الذي تقع فيه املجلة

الدورة االولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة
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  (SCOPUS) بيانات قواعد املشاريع البحثية املنشورة في املجالت العلمية املصنفة ضمن  .5
ً
 وفقا

 :للربع الذي تقع فيه املجلة

 

ملجالت العلمية والحاصلين على دعم النشر  في الدورات األولى مجموع الطلبة الناشرين في ا .6

 والثانية والثالثة:

 

 

 :البحثية املنشورة بيانات املشاريع .7

 ISIاملنشورة في املجالت املصنفة ضمن قواعد ال  األبحاثقائمة  .أ

 اسم الطالب م
/ الكلية

 القسم
 اسم املجلة املنشور  عنوان البحث

 و  عدد

تاريخ 

 االصدار

تصنيف 

/  املجلة

 الربع

 ISI صنفة ضمن قواعد الجالت املاملاألبحاث املنشورة في 

1 
 نور ابراهيم السلطان

 السيفسارة 

الطب 

 البشري 

Clinical Efficacy Associated with Enhanced 

Antioxidant Enzyme Activities of Silver 

Nanoparticles Biosynthesized Using 

Moringa oleifera Leaf Extract, Against 

Cutaneous Leishmaniasis in a Murine 

Model of Leishmania major. 

 International Journal of 

Environmental 

Research and Public 

Health. 

4601-  1660  

2018 

ISI 

Q2 

0

1

2

Q1 Q2 Q3 Q4

0

1

2

1

0 0 0 0

1

0

1

0

رة
شو

ملن
ع ا

ي ار
ش

امل
د 

عد

أبحاث منشورة( 6)اجمالي 

وفقا SCOPUSاملشاريع البحثية املنشورة  في املجالت العلمية املصنفة ضمن قوائم  

للربع الذي تقع فيه املجلة

الدورة االولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة

0
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16

20

ISI SCOPUS Non ISI

4

10

3

17

0

7

.الدوراتمجموع الطلبة الناشرين في املجالت العلمية  والحاصلين على دعم النشر لكافة

الدورة االولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة
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 مساعد خالد الدخيل 2
الطب 

 البشري 

Simplified Technique for Laparoscopic 

Gastrostomy Tube Insertion. 

JOURNAL OF 

LAPAROENDOSCOPIC 

& ADVANCED 

SURGICAL 

TECHNIQUES. 

Vol 26, 

Number0, 

2016 

ISI  

Q3 

3 
 عبدالرحمن الثاقب

 فهد السلطان

الطب 

 البشري 

Brain training games application enhances 

cognitive function among healthy subjects. 

Medical Science 

Monitor Basic Research. 

2325-4394 

2018 

ISI 

Q3 

 فقيه أحمد فيصل 4
الطب 

 البشري 

Adrenocortical Carcinoma Co-occurrence 

with A Hepatocellular Carcinoma within 

An Adreno-hepatic Fusion: A Case Report.  

Journal of Surgical Case 

Reports. 

2042-8812 

2017 

ISI 

Q3 

5 
 الشهري  الرحمن عبد منير 

 العواد حسين  سعود

الطب 

 البشري 

Do healthier foods cost more in Saudi 

Arabia than less healthier options?  
Saudi Medical Journal. 

0379-5284 

2016 

ISI 

Q3 

 نورة عبدالرحمن الدراك 6

 العلوم

 الطبية

  /التطبيقية

 علوم

 املختبرات

 االكلينيكية

Effect of rutin on proinflammatory 

cytokines and oxidative stress in toxin-

mediated hepatotoxicity. 

Toxin Reviews. 
1556-9543 

2018 

ISI 

Q3 

 العلوم ريان خالد الزهراني 7
Synthesis, characterization and properties 

of Mn-doped ZnO nanoparticles. 

APPLIED PHYSICS A-

MATERIALS SCIENCE & 

PROCESSING. 

0947-8396 
ISI 

Q3 

 معن جاسر الحربش 8
الطب 

 البشري 

admission predictability of children with 

acute asthma. 

Annals of thoracic 

medicine. 

Volume 13, 

issue I, 

January 

2018 

ISI 

Q4 

 فهد علي  الصقر 9
علوم طبية 

 تطبيقية

Effects of body weight, height, and body 

mass index on thyroid volume among 

healthy undergraduate Saudi males using 

ultrasound 

Biomedical Research. 
0970-938X 

2018 

ISI 

Q4 

10 
 خالد العصيمي

 عبدهللا العنزي 
 الطب

Factors Affecting Physicians' Choice of 

Antibiotics for Treatment of Community 

Acquired Urinary Tract Infections and 

Their Correlation with Antimicrobial 

Susceptibility Test Results in King Khalid 

University Hospital during 2013-2014. 

International Journal of 

Pharmaceutical 

Research & Allied 

Sciences. 

2277-3657 
ISI 

Q4 

 لد العتيبيعاصم خا 11
طب 

 االسنان

Comparison between five CAD/CAM 

systems for fit of zirconia copings. 

Quintessence 

International. 

0033-6572 

2018 

ISI 

Q4 

12 
 باقيس علي عبدهللا

 دهمش وليد عبدالرحمن

الطب 

 البشري 

 

Correlation between obesity and sleep 

disturbance in Saudi medical students. 

Journal of Physical 

Therapy Science. 

0915-5287 

2017 

ISI 

Q4 

13 

 عوض آل صالح حسام

 العمري  خلف عايض

 سعيد إبراهيم عبدهللا

 الجعيدي عايض خالد

 العتيبي  سامي الولید

 الطب
Stress and coping among consultant 

physicians working in Saudi Arabia. 

Annals of Saudi 

Medicine. 

0256-4947 

2018 

ISI 

Q4 
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 العتیبي مناور  خالد

 حمد العقيلأنورة  14
 طب

 االسنان

Dental Patients Knowledge, Awareness 

and Attitude Regarding Infection Control 

Procedures. 

Australian Medical 

Journal. 

1836-1935 

2017 

ISI 

ليس لها 

معامل 

 تأثير

 

 SCOPUS بيانات صنفة ضمن قواعداألبحاث املنشورة في املجالت امل قائمة .ب

 اسم الطالب م
الكلية/ 

 القسم
 اسم املجلة عنوان البحث املنشور 

عدد و 

تاريخ 

 االصدار

تصنيف 

/  املجلة

 الربع

 SCOPUS صنفة ضمن قواعداألبحاث املنشورة في املجالت امل

1 . 

 سلمان وائل العيس ى

 عبدالرحمن عبدالعزيز 

 ابانمي

 عمر حسن الدريملي

 الهندسة
Efficient solution of the DC-link hard 

switching inverter of the PV system. 

Journal of King Saud 

University – 

Engineering Sciences. 

10183639 

2018 

SCOPUS 

Q1 

2 . 

 فراس غمراوي 

 فيصل فقيه

 عبدالرحمن القضيب

 الشيخ  عبدهللا آل

 الحموي وليد 

الطب 

 البشري 

Medical Students, Awareness of and 

Compliance with Hepatitis B Vaccine in 

Tertiary Care Academic Hospital: An 

Epidemiological Study. 

Journal of Infection and 

Public Health. 

Vol 9, Issue 

2, March-

April 2016 

SCOPUS 

Q2 

 يممحمد إبراهيم الشر  .3

 الهندسة/ 

هندسة 

 عامة

Efficiency of polystyrene insulated cement 

blocks in arid regions 

International Journal of 

GEOMATE 

Vol 13, Issue 

36, Aug 

2017 

SCOPUS 

Q3 

 عبدهللا محمد سمان .4

 الهندسة/ 

هندسة 

 مدنية

SOIL AND BACKFILL MATERIAL OF 

ENVIRONMENTAL FRIENDLY THERMAL 

PROPERTIES. 

International Journal of 

Geomate. 

June 2016 

.10)22(  

SCOPUS 

Q3 

5. 

مشاري عبد الحميد 

 العوهلي

 مرشد ناصر الزير

 مشعل صالح العصيمي

طب 

 األسنان

Analyzing private dental clinics in Riyadh 

City, Saudi Arabia. 
Saudi Dental Journal. 

10139052 

2018 

SCOPUS 

Q3 

6. 

 عبدهللا أحمد الفيفي

 بدر املطيري 

 عمر الزامل

 معاذ العيد

الطب 

 البشري 

 

Heart Rate Beat-to-Beat Slope Change 

during Six-Minute Walk Test: a Useful 

Clinical Tool for Estimating Fitness level. 

.املجلة الطبية التونسية  

2016 ; Vol 

94 ( n°012 ) : 

879 

SCOPUS 

Q4 
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 لجامعةفي ا ملجلس العلميا ملعتمدة منوا ISI-Nonال  مجالتاألبحاث املنشورة في  قائمة . ـج

 اسم الطالب م
الكلية/ 

 القسم
 اسم املجلة عنوان البحث املنشور 

عدد و تاريخ 

 االصدار

تصنيف 

/  املجلة

 الربع

 ينطبق عليها شروط املجلس العلمي واملعتمدة فيهوالتي  ة من األقسام األكاديميةواملعتمد Non-ISIال  األبحاث املنشورة في املجالت

 فيصل سليمان املجلي .1
/ اآلداب

 الجغرافيا

التصنيف الهدفي الستخالص األراض ي الفضاء 

من صور األقمار الصناعية عالية الوضوح: 

 .دراسة تطبيقية على مدينة الرياض

 .مجلة العمارة والتخطيط

Journal of Architecture 

and Planning 

 29املجلد 

 –الجزء الثاني 

 2017يوليو 

Non-ISI 

 ةمجل

علمية 

 معتمدة

 خلود خالد القحطاني .2
 / العلوم

 رياضيات

Applying Graph Coloring To Schedule 

Doctors' Work In A Hospital. 

Journal Of Advances In 

Mathematics. 

Volume 12 

Number 11 

Non-ISI 

 ةمجل

علمية 

 معتمدة

 نوف مشاري بن جويعد .3
 / التربية

 علم نفس

العزلة الوجدانية وعالقتها بالعزلة االجتماعية 

 .لدى الشباب الجامعي

International Education 

Studies. 

International 

Education 

Studies; Vol. 

11, No. 1; 

2017 

Non-ISI 

 ةمجل

علمية 

 معتمدة

4. 

 ل عوضحسام صالح آ

 عايض خلف العمري 

 عبدهللا إبراهيم سعيد

 خالد عايض الجعيدي

 الولید سامي  العتيبي

 خالد مناور العتیبي

 الطب
أنماط ومحددات الضغوط لدى األطباء 

 .االستشاريون في اململكة العربية السعودية

Advances in Medical 

Education and Practice. 

15,1037 

2018 

Non-ISI 

 ةمجل

علمية 

 معتمدة

 التربية محمد بشير سيس ي .5

الذكاء الثقافي كمنبئ بالسموك العدواني لدى 

الطلبة األفريقيين والسعوديين بجامعة امللك 

 .سعود

مجلة العلوم االنسانية  

لجامعة أم البواقي 

.جزائرالب  

9255-1112 

2018 

Non-ISI 

 ةمجل

علمية 

 معتمدة

 الطب حمد البريدي .6
Nanomedicine awareness among medical 

students in Saudi Arabia. 
Nanopages. April 22, 2018 

Non-ISI 

 ةمجل

علمية 

 معتمدة
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ً
 املشاريع البحثية املشاركة في املتتمرات العلمية: ثالثا

 للدورات األولى والثانية والثالثةاملشاريع  .1
ً
 :البحثية املشاركة في املتتمرات العلمية وفقا

ه الثالث من البرنامج  خالل دورات ةاملقدم املكافأةوالحاصلة على املشاركة في املؤتمرات العلمية  لمشاريع البحثيةلالكلي  عددالبلغ 

، بواقع:24وعشرون ) أربع
 
 ( بحثا

 ( 4عدد أربعة ).مشاريع بحثية مشاركة في مؤتمرات داخلية 

  في مؤتمرات خارجية( 20) عشرونعدد 
 
 بحثيا مشاركا

 
 .مشروعا

 

 

 :لدوراتا ت العلمية الداخلية والخارجية في جميعالبحثية املشاركة في املتتمرااملشاريع  نسبة .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

مؤتمر داخلي مؤتمر خارجي

2

7

1

7

1

6

ة و الثالثةاملشاريع البحثية املشاركة في املتتمرات العلمية للدورة األولى والثاني

الدورة االولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة

مؤتمر داخلي
17%

مؤتمر خارجي
83%

-دوراتلكل ال-نسبة األبحاث املشاركة في املتتمرات الداخلية والخارجية 
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 :أعداد الطلبة املشاركين في املتتمرات العلمية في الدورات األولى والثانية والثالثة .3
 

 

 

 :الثالثةنية و بيانات املشاريع البحثية املشاركة في املتتمرات العلمية في الدورات األولى والثا .4
 

 اسم املتتمر عنوان البحث اسم الطالب م
مكان عقد 

 املتتمر

سنة 

 املشاركة

 املشاريع البحثية املشاركة في متتمرات داخلية

 حسام زيد العرابي .1

Self-reported factors that disrupt concentration 

of male medical students during lectures at KSU 

(2014 – 2015). 

املؤتمر السعودي العلمي االول 

 .في املعلومات الصحية

اململكة العربية 

 السعودية
م2016  

 فيصل سليمان املجلي .2

التصنيف الهدفي الستخالص األراض ي الفضاء من 

صور األقمار الصناعية عالية الوضوح: دراسة 

 .تطبيقية على مدينة الرياض

امللتقى الحادي عشر لنظم 

 .افيةاملعلومات الجغر 

اململكة العربية  

 السعودية  
م2017  

 معن جاسر الحربش .3

Characteristics of children with acute asthma 

presenting to the emergency room and 

determinants of hospital admission. 

مؤتمر الجمعية السعودية  

 .SPAC5لطب االطفال  

اململكة العربية 

 السعودية
م2017  

 ذكرى  بندر بن شعيل .4
الكشف عن وجود البكتيريا من وحدات املياه في 

 .بعض عيادات األسنان

يوم البحوث السابع لجامعة 
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