
 

 

 د/ أيمان زغلول  اسم الباحث:

دراسة الحركية الدوائية لعقاري النيكارديبين والترامادول في الفئران باستخدام جهاز الفصل  عنوان البحث:

 الكروماتوجرافي 

 لاير 20000  الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

  الكلية:
 / صيدلة اكلينكية دلةالصي

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

محاولةةة بابةةات وجةةود أي ايةةتحر فةةي الحركيةةة الدوائيةةة بةةين يقةةار  النيكةةارديبين المصةةن  

كخةةافل للطةةلع العةةالي ويقةةار  والترامةةادول المصةةن  كمسةةكن قةةوي ل لةة  يلةة  الةةرغ  مةةن 

 الكل  لهذين العقارين .تماال تفايحت االيل ين طريق الكبد و

 *أهمية البحث : 

التقليل من السمية الدوائية وتحديد الجرية الصحيحة يندما يعط  العقةارين متةزامنين وكلةك  -

بدراسةةة التةةدايحت الدوائيةةة بةةين يقةةاري  النيكةةارديبين والترامةةادول باسةةتخدام جهةةاز الفصةةل 

هةةذين العقةةارين فةةي الفئةةران مةة   الكرومةةاتوجرافي السةةائل كا الطةةلع العةةالي وكلةةك بعةةد  قةةن

 متابعة الحركية الدوائية للعقارين .

  أهداف البحث:

لطبيعةة  أيمةقدايل  جس  الفار ، نتمكن من فه   األيركل من العقارين يل   تأايربعد دراسة 

 متزامنين . أو  ي دكل يقار وبالتالي الطريقة المثل  للعحج بهذين العقارين كل يل  

 *منهج البحث:

فةار يةت   قةنه  بعقةار  18تحتوي يل   األول مجمويات من الفئران ، المجموية  3 بيدادت  ي

تحقن بعقار الترامادول والمجموية  أيطافار  18النيكارديبين والمجموية الثانية تحتوي يل  

والترامةادول معةا . اة  ت يةذ يينةات   فار تحقن بعقاري  النيكةارديبين 18الثالثة المكونة أيطا 

من الثحث مجمويات يل  فترات منتظمة يحل اليوم الوا د : رب  ساية ، نص  ساية ، دم 

سةةاية . وتةةدر   24سةةاية ،  12سةةايات ،  8سةةايات ،  6سةةايات ،  4سةةاية ، سةةايتين ، 

الحركية الدوائية لهذين العقار ين باستخدام جهاز الفصل الكرومةاتوجرافي  السةائل كا الطةلع 

جربة مرة أيرى بعد أسبويين لدراسة التأاير طويل المدى من بيطةا  العالي . وسور تعاد الت

كح  العقارين للفئران وانعكا  كلك يل  الحركية الدوائيةة للعقةارين التةي تة ار يلة  يمليةات 

 االيل المختلفة ين طريق الكبد والكل  دايل األجهزة الحيوية للفئران موضوع البحث .

 د/ أيمان زغلول  اسم الباحث:

 تأاير يقار الفلوكونازول يل   ركية دوا  االنتيموني في الجركان المصابة باللشمانيا الجلدية  عنوان البحث:

 لاير15000  الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:



 

 

 / صيدلة اكلينكيةالصيدلة  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

يستخدم يقار  االنتيموني في يحج مرض اللشمانيا المنتشر بالمملكة والذي ينتقةل يةن طريةق 

ويعطةي هةذا العقةار وريةديا ممةا يسةبش الة  مةديد للمرضة  . لةذا اسةتخدام  "Sand Fly"كبابة 

 سور ي يذ بالف  لحل هذه المشكلة  الفلوكونازول يقار 

 *أهمية البحث : 

 وتأايره يل  يقار البنتوستام في الجركان المصابة بمةرض الفلوكونازول  دراسة فايلية يقار 

 .اللشمانيا

  أهداف البحث:

تحديد تأاير كل يقار يل   ركية العقار اآلير واآلاار المترتبةة يةن اسةتخدام هةذين العقةارين 

 معا .

 *منهج البحث:

 مجمويات . 3تقس  الجركان يل  

ين طريق العطلة لمدة أسةبوع اة  يةت  أيةذ يينةة  االنتيموني : تتلق  يقار  لى المجموعة األو

 دم لقيا  تركيز العقار ويصائصه الحركية .

ين طريق الف   لمدة أسبوع ا  يت  أيةذ يينةة  الفلوكونازول   تتلق  يقار  المجموعة الثانية  :

 دم لقيا  تركيز العقار ويصائصه الحركية .

تتلقةة  العقةةارين لمةةدة أسةةبوع اةة  يةةت  ايةةذ يينةةة دم لقيةةا  العقةةارين معةةا    :المجموعةةة الثالثةةة 

 ومح ظة التليرات بعد مقارنة بالمجموية األول  والثانية .

 د/ نهله صحح الدين بركات  اسم الباحث:

 تحطير وتقيي   ويصحت دقيقة من الكاربامازبين الممتدة االنطحق والمحطرة باستخدام عنوان البحث:

 البريسفاك 

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 / صيدالنيات الصيدلة الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

، وقةد وجةد من المعرور أن دوا   الكاربامازبين يستخدم في يحج التشنج العصبي والصةرع 

انه يعط  ايتحر في االمتصاص والكفا ة الحيوية. لهذا ينصح  بتحطير هذا العقار في مكل 

دوائي ممتد االنطحق لتحسةين معانةاة المةريل والحصةول يلة  مسةتوى دم اابةل مةن  العقةار 

 بأقل األيراض الجانبية .

 *أهمية البحث : 



 

لكاربامةازبين الن هةةذا الةدوا  يسةةتخدم يحسةن هةةذا البحةث اسةتخدام المةةريل لةدوا   ا أنيمكةن 

لفتةةرات طويلةةة قةةد تمتةةد لسةةنوات طويلةةة يجةةد صةةعوبة فةةي االلتةةزام بتعليمةةات الطبيةةش بتعةةاطي 

 الدوا  من الجس  والمحافظة يل  مستوى الدوا  المناسش في الدم .

  أهداف البحث:

  ايتيةةار تكنولوجيةةا مناسةةبة لتحطةةير  ويصةةحت دقيقةةة ممتةةدة االنطةةحق مةةن يقةةار -

 الكاربامازبين يمكن تناولها في مكل كبسوالت أو أقراص .

دراسة التكاف  الحيوي أل سن الصياغات ومعرفةة مةدى امتصةاص الةدوا  وتركيةزه  -

 بالدم .

 *منهج البحث:

استخدام بعل القوايد الدهنيةة الخاملةة والتةي تمتةاز بخاصةية سةهولة االنصةهار ينةد درجةات 

ة يل  ابات الدوا  كيمائيا أو طبيعيةا . وهةذه المةواد الدهنيةة هذه الدرج ر رارة مناسبة وال ت ا

 أي ارتفاع في مستوى الدهون بالجس  .  شتتحلل بسهولة وأمان في الجس  وال تسب

 الجوهرة يبد هللا العشري   اسم الباحث:

 تأاير زيل الزيتون كو درجات جودة مختلفة يل  دهون الدم والكبد في الفئران  عنوان البحث:

 لاير   10000     الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الزراية / يلوم األغذية والتلذية  الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

قةد بعطةها الصةفات إلنتاج زيل الزيتون درجات جودة مختلفة تختل  بمرا ةل العصةر ممةا يف

الحسية وتقل القيمة اللذائية وبالتالي الفوائد الصحية وهذا ما يفسر ايتحر تأايرها يل  دهون 

 الدم والكبد.

 *أهمية البحث : 

زيل الزيتون أسهل هطما من الزيوت النباتية األيرى ويحتوي  يل  أ مةاض دهنيةة أ اديةة 

منخفطة الكثافة وأيطا بها نسةبة ياليةة مةن  تشب   تخفل كولسترول البروتينات الشحمية الح

 مطادات األكسدة التي لها دور واقي من تكون الشقوق الحرة بالجس  .

  أهداف البحث:

لعينةةات زيةةل الزيتةةون كو درجةةات الجةةودة  ةوالفيزيائيةة الكيمائيةةةتحديةةد الخصةةائ   -1

 المختلفة  .

 األكسدة.تقدير محتوى الدرجات الثحث من مطادات  -2

ير زيل الزيتون كو درجةات الجةودة المختلفةة يلة  مسةتوى  دهةون الكبةد دراسة  تأا -3

 وبحزما الدم .

 *منهج البحث:



 

 المحلي بالرياض.زيل الزيتون المتوفرة في السوق  يت  أجرا  مسح ألنواع -1

 طبيعية لثحث أنواع من زيل الزيتون كو درجات جودة مختلفة . يمل االيتبارات الكيمو -2

 زيل الزيتون يل  دهون الدوم والكبد . تأايردراسة  -3

 منال بنل رميح الرميح  اسم الباحث:

 تحطير معقدات الفلزات م  راب  أمين سداسي الميثالين . عنوان البحث:

 لاير 10000  الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 يميا  العلوم/ الك الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 : *مشكلة البحث ملخص البحث:

 األمةحح بضةافةبطريقةة  N4(CH2)تحطير معقدات الفلزات م  راب  أمين سداسي الميثةالين

وقتةا طةويح للتكةون  يأيةذمين ا  فصةل الراسةش والةذي .....الخ ل  CUSO4.AGNO3مثل 

تفةايحت بضةافة  بالهةي  التفةايحت مةاوالترسيش ليعطةي نةواتج بنسةش متفاوتةة . وتعتبةر هةذه 

 المركزية.كان األمين ملتصقا أم مرتبطا بالذرة  بنسش مختلفة . ول  يحدد قطعيا بكا ما

 البحث:*أهمية 

والةذرة المركزيةة  N4(CH2) األمةينبتحديةد نةوع االرتبةاط بةين  األكاديميةةتهت  األوسةاط  -1

 .فهناك رأيات : 

 دون تكوين رابطة . أي نوع من االدمصاص . مححباألسطحيا   األمينيلتصق   –أ 

برابطة تساهمية تناسقية م  الذرة المركزية من يةحل كرة النيتةروجين . أي   األمينيرتبع -ب

N→M  

الطح  بالمعادن بزيادة كفا ة تفايل االيتزال للفلز الصنايية ياصة صناية  األوساطتهت   -2

األمين الناتج مةن التفايةل والةذي يتسةبش فةي ترسةبات  ، ويعيق هذه العملية تكون المعقدات م 

 يل  السطح مشوها طبقة الطح  .

  أهداف البحث:

يهةةدر البحةةث بلةة  التعةةرر يلةة  المعقةةدات االمينيةةة الناتجةةة مةةن تفايةةل يلةةيع مةةن النشةةادر 

وااللدهيد والفلزات بنسش مولية محةددة ، والتعةرر يلة  ةليةة التفايةل وتحديةد بنيةة المركبةات 

اتجة . كما يهدر البحث بيجاد طريقة سريعة لتكوين هذه المعقدات وكلك ين طريةق بضةافة الن

 محفزات ودراسة أارها .

 *منهج البحث:

 ننهج في بحثنا هذا منهجا ترتيبيا يتمثل في التالي :

 . HCHOوااللدهيد  NH3من النشادر  N4(CH2)دراسة ةلية تكوين  -1

 ودراسته. N4(CH2)تحطير ومفايله بعل أمحح الفلزات م   -2

دراسة الناتج من يلع أمحح الفلزات والنشةادر واأللدهيةد بنسةش محةددة ، اة  دراسةة  -3

 أار المحفزات يل  تكوين الناتج .



 

 وطي  الكتلة في الدراسة .  ,I.R., VIS,NMRايتماد الطرق الطيفية ، -4

 مقارنة النتائج بما هو معرور في أدبيات الموضوع . -5

 لفقيه بيمان ا اسم الباحث:

 توصيل التستوستيرون يبر الجلد باستخدام الجسيمات الدهنية الصلبة . عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدلة / الصيدالنيات  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :البحث*مشكلة  ملخص البحث:

بن السبش الرئيسي لفة األدوية التي تستخدم في نظام التوصيل يبر الجلد هو يدم نفاكية الجلةد 

البشري . هرمون التستوستيرون أ د األدوية التي تستخدم في نظام التوصيل يبر الجلد وكلةك 

ل لتللش يلة  مشةكلة  ةدوث التمثيةل اللةذائي األولة  لهرمةون التستوسةتيرون فةي الكبةد ولتقلية

اآلاار الجانبية يل  األجهزة الحيوية في الجس  مثل الكبةد ينةد تناولةه يةن طريةق الفة  ولتقليةل 

اآلاار الجانبية الموضعية يل  الجلد ينةد اسةتخدامه يةن طريةق اسةتخدام نظةام التوصةيل يبةر 

 الجلد المتوفر  اليا في األسواق .

 .*أهمية البحث : 

تستوستيرون وكلك لتحسين امتصاصه يبةر الجلةد ، ال تصمي  نظام توصيل يبر الجلد لهرمون

وزيةةةادة فعاليةةةة العةةةحج ينةةةد المرضةةة  الةةةذين يعةةةانون مةةةن نقةةة  أو انعةةةدام بفةةةراز هرمةةةون 

التستوستيرون مثةل ضةمور اللةدد التناسةلية ومةرض السةكر وأمةراض المنايةة الذاتيةة والتقةدم 

 بالسن .

  أهداف البحث:

 الجلد . تحسين توصيل هرمون التستوستيرون يبر -1

في الكبد لهرمون التستوستيرون ينةد تناولةه يةن طريةق  األوليمن  يملية التمثيل اللذائي  -2

 الف  .

 لتقليل اآلاار الجانبية يل  األجهزة الحيوية في الجس  مثل الكبد يند تناوله ين طريق الف   -3

ر نظةام التوصةيل يبةلتقليل اآلاار الجانبية الموضعية يل  الجلد يند استخدامه يةن طريةق  -4

 الجلد المتوفر  اليا باألسواق

 *منهج البحث:

بطريقةة تبخةر  أوالمتجانسةة للمسةتحلش  اإلكابةةتحطير الجسيمات الدهنية الصةلبة بطريقةة  -1

 المذيش .

طرق التحطير المختلفة يل  الشكل ، فعالية تحميةل الجسةيمات الدهنيةة الصةلبة  تأايرتقيي   -2

ة الصلبة ، المقاومة ، وانطحق هرمون التستوستيرون مةن الجسةيمات الجسيمات الدهني،  ج  

 الدهنية الصلبة .



 

 

تقيي  تأاير استخدام الموجات فوق الصةوتية واسةتخدام معةززات االيتةراق فةي الجلةد يلة   -3

 انطحق هرمون التستوستيرون من الجسيمات الدهنية الصلبة أو ايتراقه للجلد .

رات المختارة من مجموية المستحطرات المختبرة ينةد درجةات تقيي  ابات ا د المستحط -4

  رارة مختلفة.

 تقيي   التفايحت الجلدية يند تطبيق المستحطر المختار يل  الجلد . -5

 

 فوازه صعفق قايد العنزي  اسم الباحث:

 التحليل اإلمعايي لبعل مركبات اليود  عنوان البحث:

 لاير 10000       الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  الصدور: جهة

 

 العلوم / الكيميا   الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

كبيةرة لننسةان  ة:  تمثل مخلفةات المصةان  العطةوية والليةر كائبةة مشةكلة بيئية*مشكلة البحث ملخص البحث:

 مما ي دي بل  البحث ين  لول لهذه المشكلة .

 *أهمية البحث : 

 اإلمعايية في معالجة النفايات العطوية الناتجة من مخلفات المصان .  دور الكيميا

  أهداف البحث:

يهدر البحث بلة  دراسةة التحلةل اإلمةعايي لةبعل مركبةات اليةود وكلةك بهةدر الةتخل  مةن 

فةي البيئةة  يةث والذائبة في الميةاه والتةي تسةبش تلواةا بمةعاييا ياليةا  ةمركبات اليود االروماتي

يحتوي الدراسة يل  استخدام أمعة جاما فةي تحليةل هةذه المركبةات بلة  مركبةات بسةيطة غيةر 

 سامة وسهولة التخل  منها .

 *منهج البحث:

يقوم منهج البحث يل  بجةرا  التجةارب العمليةة وصةياغة النتةائج والتوجةه بالدراسةة التطبيقيةة 

 ارب التي أجريل في هذا المجال .لهذه النتائج يحوة يل  المسح األدبي للتج

 أمل يلي يبد هللا الموس    اسم الباحث:

 استجابة بعل الفطريات الممرضة لنبات القمح للمكافحة الكيمائية والحيوية عنوان البحث:

 لاير 10000       الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / النبات واأل يا  الدقيقة  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:



 

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

بكثرة للقطةا  يلة  األمةراض الفطريةة التةي تصةيش نبةات  تستخدم المبيدات الفطرية الكيمائية

القمح مما ينج  ينها  دوث مشاكل يديدة منها تلوث البيئة والتسبش في  دوث مشاكل صحية 

 لننسان والحيوان .

 *أهمية البحث : 

محاولةة بيجةاد طةرق بديلةة بةدال مةن المقاومةة الكيمائيةة للقطةا  يلة  األمةراض الفطريةة التةي 

تصيش نبات القمح مثل المقاومة الحيوية التي تتميز بأنها أكثةر أمانةا وال تسةبش فةي  ةدوث أي 

ت ار يل  النظام البيئي وتزيةد  أنها الأضرار جانبية بالنسبة لننسان أو الحيوان أو النبات كما 

 من بنتاج النبات .

  أهداف البحث:

  .Fusarium spمقارنةةة كفةةا ة الكيمائيةةة الفطريةةة والمبيةةدات الفطريةةة فةةي مقاومةةة كةةل مةةن 

 والحد من انتشارهما وكذلك مقاومة األمراض المتسببة ينهما .   Drechslera spو

 *منهج البحث:

 لممرضة من نبات القمح المصاب يزل وتعري  الفطريات ا

  Drechslera spوFusarium sp # دراسة القدرة المرضية لكةل مةن الفطةرين المعةزولين 

 ( يل  نبات القمح 

# دراسة كفا ة كل من المبيد الفطري الكيمائي فيتافاكس والمبيد الفطري الحيوي بحنل جةارد 

 في القطا  يل  المرض ومسبباته 

 محمد الشمري  ة ص اسم الباحث:

 دراسة طي  االهتزاز  والطنين النووي وطي  الكتلة لحكتونات المنصهرة  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / الكيميا   الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :كلة البحث*مش ملخص البحث:

دراسةةةة تفةةةايحت االكتونةةةات فةةةي الوسةةةع المةةةائي فقةةةع ولةةة  تةةةدر  فةةةي الوسةةةع الـةةةـحمائي 

 والمنصهرات .

 *أهمية البحث : 

بلقا  الطو  يل  ايتحر النةواتج ينةد تفايةل االكتونةات فةي الوسةع المةائي يةن النةواتج فةي  

  الة المنصهرات أو الوسع الــحمائي .

  أهداف البحث:

 تفايحت االكتونات في الوسع الــحمائي . ةيل  ميكانيكيالتعرر  -1

 الصحية . تبنشا  مركبات جديدة لحكتونات لتستخدم في التطبيقا -2



 

 *منهج البحث:

 مسح أدبيات الموضوع . -1

 دراسة المنصهرات بطرق الطيفية . -2

 فصل المركبات وتحديد الصيغ الجزئية . -3

 يند درجة  رارة اللرفة واالنصهار .تفايل االكتونات م  النترات  -4

 

 هيفا  بنل محمد يبد الر من الجبرين  اسم الباحث:

   Quasilinear Maps Between Banach Spaces And Their Applications عنوان البحث:

 لاير 10000       الميزانية:

 الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات  جهة الصدور:

 

 العلوم / الرياضيات  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

استخدام الرواس  مبة الخطية إلابات وجود مجامي  ملتوية غير بسيطة لبعل فطا ات بناخ . 

وبحث مدى قرب الرواس  مبة الخطية من الرواس  الخطيةة فةي  ةل تعةاري  متعةددة تتناسةش 

 ختلفة .م   االت م

 *أهمية البحث : 

تكمن أهمية البحث في استنتاج طةرق رياضةية السةتخدام الرواسة  مةبه الخطيةة الابةات وجةود 

مجامي  ملتوية غير بسيطة لبعل  فطا ات بنةاخ يةن طريةق تطةوير مفهةوم التطةابق المحلةي 

ساه  في المصا ش بين فطا ات بناخ والعائحت المكونة من فطا ات بناخ  نهائية البعد مما ي

تطوير بعل النظريةات السةابقة المتعلقةة بالموضةوع والتوصةل لنظريةات جديةدة . كمةا يسةاه  

البحةةث أيطةةا فةةي تبسةةيع بةةراهين بعةةل النتةةائج المعروفةةة وتعمةةي  النظريةةات المتعلقةةة ب يجةةاد 

 .. مجامي  ملتوية غير بسيطة بين الفطا  ونفسه بل  فطا ات مختلفة

  أهداف البحث:

مال الرواسة  مةبة الخطيةة إلابةات وجةود مجةامي  ملتويةة غيةر بسةيطة لةبعل تطةوير اسةتع -1

 فطا ات بناخ .

 بيجاد طرق مختصرة إلابات وجود مجامي  ملتوية سبق بيجادها باستخدام مناهج يطية . -2

 بلةة تعمةةي  النظريةةات المتعلقةةة ب يجةةاد مجةةامي   ملتويةةة غيةةر بسةةيطة بةةين الفطةةا  ونفسةةه  -3

 فطا ات مختلفة .

بيجاد  جسر يصل بين دراسة المجامي  الملتوية ومفاهي  التطابق المحلي والتطابق المحلةي  -4

 المصا ش .

 *منهج البحث:

واابات طرق جديةدة للتعةرر يلة   فطةا ات بنةاخ المطابقةة محليةا لةبعل العةائحت  بيجاد -1



 

 المكونة من  فطا ات بناخ نهائية البعد .

مصةا ش لفطةا  بنةاخ مة  العةائحت المكونةة مةن فطةا ات  تقدي  مفهةوم التطةابق المحلةي ال -2

  البعد واستخدام هذا المفهوم بما يخدم أهدار البحث .فطا ات بناخ نهائية 

والتطابق المحلي المصا ش واابات صحة بعل النظريات  تعمي  مفهومي التطابق المحلي -3

 في بطار هذا التعمي  .

 

 مها الرميد  اسم الباحث:

 في المرض  السعوديين (Auc)متابعة فعالية نيورال باستخدام المسا ة منحن  التركيز  حث:عنوان الب

 لاير10000        الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

  اإلكلينيكيةالصيدلة / الصيدلة  الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ث:ملخص البح

من المعرور أن دوا  السيكلوسةبورين يسةتخدم فةي بيمةاد منايةة الجسة  بعةد يمليةات زرايةة 

األيطا  ولكن استخدام جريات يالية منه قد ي دي بل  فشةل كلةوي ،  ومةن النا يةة األيةرى 

بكا كانل الجرية أقةل مةن الحةد الكةافي لةذلك قةد تة دي بلة  رفةل العطةو المةزروع مةن قبةل 

   .الجس

 *أهمية البحث :

أن دوا  السيكلوسةةبورين دوا  غةةالي الةةثمن وهةةو ضةةروري جةةدا  يةةث يسةةتخدم بعةةد يمليةةات  

زراية األيطا  في الجس  إليمةاد منايةة الجسة   تة  ال يةت  رفةل العطةو المةزروع ولكةن 

يجش ضبع الجرية  ت  ال ت دي زيادة تركيز الدوا  في الدم بل  فشل كلوي . لذا يجش بيجاد 

 ريقة المثل  لقيا  تركيز الدوا  في الدم وبالتالي ضبع الجرية للمريل .الط

  أهداف البحث:

وقيةا  تركيةزه فةي  السيكلوسةبورينالهدر الرئيسي هو معرفة الطريقة المثلة  لمتابعةة فعاليةة 

بةدال مةن االيتمةاد  (Co)الدم ،  يث يعتمدون اآلن يل  قيا  تركيز الدوا  يند النقطة صةفر 

 .(Auc)المسا ة تحل منحن  التركيز  يل  قيا 

 *منهج البحث:

فةةي متابعةةة الجريةةات الكافيةةة إليمةةاد منايةةة الجسةة   (Co)أدق مةةن  (Auc)أن االيتمةةاد يلةة  

دون  أن ت دي بل  فشل كلوي أو بل  رفل العطو الجديد ،  يث أننا نجد  االت مةن رفةل 

بالرغ  من بن تركيةز الةدوا   (Co)  األيطا  بعد نقلها  في كثير من الحاالت  التي تعتمد يل

فةةي الةةدم يكةةون فةةي المعةةدل العحجةةي الطبيعةةي .. لةةذا سةةنقوم فةةي هةةذه الدراسةةة بالمقارنةةة بةةين 

فةي متابعةة الجريةات .(Auc)وقيا   (Co)االيتماد يل   قيا  تركيز الدوا  بااليتماد يل  

لجديةةد وال تكةةون ياليةةة الكافيةةة مةةن الةةدوا    بعةةد زرايةةة الكلةة  ( التةةي تسةةمح بقبةةول العطةةو ا



 

 

 لدرجة أن تسبش فشل كلوي .

 نوره ابانمي  اسم الباحث:

فعالية الجرية الوا دة من دوا  الجنتامايسين بالمقارنة م  يدة جريات في المرض   عنوان البحث:

 السعوديين 

 لاير 10000  الميزانية:

 دراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم وال جهة الصدور:

 

 اإلكلينيكيةالصيدلة / الصيدلة  الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

أن استخدام يقةار الجنتامايسةين يةدة مةرات فةي اليةوم يمكةن أن يعةرض اإلنسةان لسةمية ياليةة 

ويحسةن مةن  وكفا ة أقل لذا اقترح استخدام جرية وا دة يوميا يمكن أن يقلل مةن سةمية الةدوا 

 كفا ته وأيطا من تكالي  استخدامه في المستشف  .

 *أهمية البحث : 

يقلل هذا األسةلوب فةي العةحج مةن تعةرض المرضة  للفشةل الكلةوي واألضةرار األيةرى لهةذا 

 العقار ويزيد من فعاليته يندما يعط  جرية وا دة منه .

  أهداف البحث:

تامايسين واابات يلوها مةن األيةراض الجانبيةة تطبيق استخدام الجرية الوا دة من دوا  الجن.

وياصةةة الفشةةل الكلةةوي باإلضةةافة بلةة  اقتصةةادية نظةةام الجريةةة الوا ةةدة بالمقارنةةة مةة  نظةةام 

 الجريات المتعددة .

 *منهج البحث:

ايذ يينات دم مرض  يتعاطون دوا   الجنتامايسين لجرية وا دة في أوقةات مختلفةة ومقارنةة 

المرض  اللذين يتعةاطون الةدوا  يلة  احاةة جريةات يوميةا ، وأيطةا  تركيز الدوا  بعينات دم

سور نقوم بمقارنة سرية الشفا  والخروج من المستشف  كدليل يل  كفا ة العحج لو ةدة مةن 

 قتين .يالطر

 من  محمد الشهري  اسم الباحث:

اض القلش باستخدام طريقة ايتيارية لفصل وتعيين األمكال الفراغية لبعل أدوية أمر عنوان البحث:

 كروماتوجرافيا السائل كات الكفا ة العالية .

 لاير  10000     الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدلة / كيميا  صيدلية  الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:



 

دوية التي تستخدم في يةحج أمةراض القلةش تصةن  وت يةذ يلة  هيئةة مخلةوط مةن كثير من األ

األمكال الفراغية يلما انه من الممكن بن يكون لكل مكل فراغي تأاير مختلة  يةن األيةر بةل 

. ولةذلك فالمشةكلة تكمةن فةي كيفيةة فصةل هةذه األمةكال  ممكن أن يكون له ةاار جانبيةة ضةارة 

 البحزما والمستحطرات الصيدلية .الفراغية وبمكان تعيينها في 

 *أهمية البحث : 

وتعيينهةةا ومعرفةةة  ايةةن طريةةق هةةذا البحةةث يمكةةن فصةةل األمةةكال الفراغيةةة للمتشةةابهات كيمائيةة

الشكل الفراغي الذي له تأاير يحجي وفصله ين اآلير وتعينهما في البحزما والمستحطرات 

 الصيدلية .

  أهداف البحث:

فصةةل األمةةكال ام كروماتوجرافيةةا السةةائل كات الكفةةا ة العاليةةة لبيجةةاد طريقةةة فصةةل باسةةتخد

التةةي تسةةتخدم فةةي يةةحج أمةةراض القلةةش مثةةل القلةةش مثةةل يقةةار  االفراغيةةة للمتشةةابهات كيمائيةة

 البيتالول و اروتينولول وغيرها .

 *منهج البحث:

مةكال استخدام أطوار اابتة مختلفة وأطةوار متحركةة مختلفةة وأطةوار صةلبة مختلفةة لفصةل األ

 .اللمتشابهات كيمائي الفراغية 

 مها سلطان المطيري اسم الباحث:

 تشييد استرويدات محورة جديدة كات أهمية يحجية متوقعة عنوان البحث:

 لاير 10000   الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

  الكلية:
 ا  صيدليةالصيدلة / كيمي

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع األورام انتشارا والتي تصاب بها النسةا  فةي العةال  ويمثةل 

نسا  . لذا أصبح مةن الطةروري فةتح المجةال لنوييةة  والي رب  أنواع األورام التي تصيش ال

 لها فائدة في يحج سرطان الثدي . التي ربما يكون جديدة من األدوية

 *أهمية البحث : 

في الهرمون األنثةوي األسةترون التةي  ةتفتح هذه الدراسة مجاال جديدا لتقيي  التحورات الكيمائي

كات الفعاليةة العاليةة  والمسةتبدلةقةد تة دي بلة  اكتشةار جيةل جديةد مةن األسةترويدات المةدورة 

 نتشار بعل  أنواع من يحيا سرطان الثدي .كمطادات للنشاط األستروجيني أو لمن  ا

  أهداف البحث:

يتناول البحث تشييد بعل المركبات األسترويدية الجديةدة التةي تحتةوي يلة  مجةامي  و يفيةة .

مختلفة  في نواة وهرمون االسترون . كمةا يتنةاول دراسةة يمليةة بيولوجيةة لهةذا األسةترويدات 

لمطاد للخاصية األستروجينية كما يت  ايتبار فايليةة المحورة اليتبار النشاط األستروجيني وا



 

 هذه المركبات في وق  انتشار بعل أنواع يحيا سرطان الثدي .

 *منهج البحث:

يسةةتلرق هةةذا البحةةث مةةدة تتةةرواح بةةين السةةنتين والةةثحث سةةنوات : الجةةز  المعملةةي لتحطةةير 

 المركبات الجديدة . الجز  البيولوجي لتقيي  هذه –مشتقات األسترون والتعرر يليها . 

 رفاه مرر ناصر المير اسم الباحث:

 ةقيا  الطرر الورااي من التعرض لجريات بمعايية منخفطة بالطرق البيولوجي عنوان البحث:

 لاير 10000      الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 يل  الحيوانالعلوم/  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :* مشكلة البحث ملخص البحث:

تستخدم األمةعة الم ينةة فةي كثةر مةن المجةاالت السةليمة الحيويةة فةي الةدول المتقدمةة كالمجةال 

الطبةةةي والزرايةةةي والصةةةنايي وتشةةةهد المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية نهطةةةة طبيةةةة وصةةةنايية 

قيةةي  األضةرار الوراايةةة الناتجةة يةةن التعةةرض وزراييةة هائلةةة . ولةذلك كةةان مةن الطةةروري ت

لجريةةات صةةليرة معتةةادة مةةن األمةةعة الم ينةةة للعةةاملين فةةي هةةذا المجةةال ، هةةذا باإلضةةافة بلةة  

العوامل األيرى مثةل تلةوث البيئةة وتلةوث األغذيةة التةي يمكةن أن تحةدث طفةرات يعةاني منهةا 

 المجتم  .

 *أهمية البحث : 

ة جامةةا وأمةةعة اكةةس وكةةذلك األمةةعة الكونيةةة واألمةةعة غيةةر تعتبةةر  األمةةعة الم ينةةة  مثةةل أمةةع

الم ينة مثل الطو  فوق البنفسجي من العوامل المستحثة للطفرات والخحيا التي تتعرض لهذه 

األمعة يحدث بها تأين نتجه تصادم هذه األمعة القوية الطاقة وتحول الذرات بل  أصةول  ةرة 

ين تسبش األمعة فوق البنفسجية  الة باارة نتيجة موجبة الشحنة واالنفصال االلكترونات في  

الطاقةةة مةةن األمةةعة بلةة  الةةذرات ، وينةةتج يةةن كلةةك زيةةادة  تفايةةل كرات جةةزي  د ن أ محةةداا 

 الطفرات . وتحدث  األمعة الم ينة أنواع مختلفة من التليرات الكبيرة في تركيش

بالقياسةات الخاصةة بهةذا   الشذوك الكرموسومي ( ، ومةن الطةروري االهتمةام  مالكر وموسو 

 الجانش ودراسته .

  أهداف البحث:

  الشذوك الكرموسةومي  متقيي  التليرات الكبيرة التي تحدث في  تركيش الكر وموسو -

( فةةي  الةةة العةةاملين المعرضةةين لمخةةاطر األمةةعة الم ينةةة لفتةةرات طويلةةة لجريةةات 

 صليرة 

ي تحةةدث فةةي  الةةة يةةدم تقيةةي   ةةاهرة التكييةة  فةةي اإلقةةحل مةةن  ةةدوث التليةةرات التةة -

 التكي  يل  الجريات الصليرة المكافئة ألقل من سنتي جراي . أوالتعود 

 *منهج البحث:



 

 

قيةةا  الطةةرر الةةورااي نتيجةةة تعةةرض بعةةل العةةاملين فةةي مجةةال األمةةعة الم ينةةة وكلةةك  -

باستخدام قيا  االنحرار أو الشذوك الكروموسومي فةي يحيةا الةدم البيطةا  للعةاملين فةي هةذا 

 مجال .ال

يمل يريطة قياسية للطرر الورااي فةي تركيةش الكرموسةوم  الشةذوك الكرموسةومي ( مثةل  -

 الفقد أو الزيادة أو االنقحب أو االنفصال نتيجة  دوث كسور في الكروموسوم .

 

 نادية جميل  ار   اسم الباحث:

كبات مبيهة كمطادات لتجم  تحطير بعل مركبات كاربومايل البيريدين والبيريميدين ومر عنوان البحث:

 الصفائح الدموية .

 لاير  10000      الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدلة / كيميا  صيدلية الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

يسي فةي تكةوين الجلطةة فةي الةدم والتةي تكةون سةببا أساسةيا فةي تقوم الصفائح الدموية بدور رئ

  االت كثيرة من الوفيات في اإلنسان .

 ولهذا السبش كان من األهمية تحطير مركبات لتثبيع ميكانيكية تجم  الصفائح الدموية .

 *أهمية البحث : 

ات مةةبيهة يقةوم هةذا البحةث يلة  تحطةير مركبةةات كاربومايةل البيريةدين والبيريميةدين ومركبة

كمطادات لتجم  الصفائح الدموية . سور يقوم البحث يل  بابات العحقة بين الشكل التركيبي 

للمركبات المحطرة والفعاليةة كمثبطةات لتجمة  الصةفائح الدمويةة . وسةور يقةوم البحةث يلة  

 بابات العحقة بين ياصية كوبان المركبات في األوساط الدهنية والفعالية للمركبات .

  البحث: أهداف

سور تقي  هذه المركبات بعمل مسح فسيولوجي يل  يينات دم اإلنسان وتأاير هةذه المركبةات 

كمثبطةةات ل دينةةوزين داي فوسةةفات وكةةذلك كمثبطةةات لحمةةل األرامةةودونيك اللةةذان يعتبةةران 

 المحرضان األساسيان لتكون الجلطة في دم اإلنسان .

 *منهج البحث:

بةين السةنتين والةثحث سةنوات  مةابين تحطةير للمركبةات اة  يستلرق هةذا البحةث مةدة تتةرواح 

 يمل المسح الفسيولوجي .

 د/ فيروز السيد محمد  اسم الباحث:

ويل   6دراسة تأاير مثبطات ومنشطات بنزي  الفوسفواينوسيتول كيناز يل  بنتاج انترلوكين  عنوان البحث:

 و ائ  القلش الفسيولوجية في  االت الصدمة التسممية .

 لاير 20000       الميزانية:



 

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

  الكلية:
 الصيدلة / يل  األدوية 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

والتي تنةتج يةن  المركزةالصدمة التسممية من العوامل الرئسية للوفيات في و دات العناية  بن

للتلةةوث البكتيةةري . ويعتبةةر القلةةش هةةو  األمةةخاصيةةدم كفةةا ة رد الفعةةل المنةةايي فةةي بعةةل 

 األنسةجةوبالتالي ضةع  ترويةة  كفائتةالعنصر المستهدر في هذه الحاالت ويترتش يليه يدم 

 يحةدث فةي كيةة مةايكانيتدهور الحالة الصحية بسرية . ولهذا فان التفه  الجيد لم بل مما ي دي 

 القلش ومحاولة معالجة قصور القلش في هذه الظرور سور يسايد في يفل  نسبة الوفيات 

 *أهمية البحث : 

محاولةةة اكتشةةار وسةةائل يحجيةةة تحسةةن مةةن و ةةائ  القلةةش وتخفةةل مةةن نسةةبة الوفيةةات فةةي 

 الصدمة التسممية االت 

  أهداف البحث:

 زما المرض  المصابونلقد وجد ارتفاع في مستوى يوامل تسم  مثبطات القلش في بح

هةذه العوامةل   أهة ومةن α1,ß1,6,IRNومن هذه العوامل االنترلةوكين  .بالصدمة التسممية   

هذه العوامل في تثبيع و ائ  القلةش ومةا هةي  ةوم  هذا ل  يكتش  بعد ميكانيكي 6-انترلوكين 

 اإلمارات الخلوية التي ينشطها هذا العامل .

كينةةز  لةةه دور هةةام فةةي الحفةةا  يلةة  جةةدار  3-فواينوسةةيتولالفوسوفةةي دراسةةة  ديثةةة وجةةد أن 

الخلية بكا تعرضل  بل  سموم بكتيرية ولهذا فان الهدر من هذا البحث هو دراسةة ااةر تنشةيع 

في بحزما وأنسةجة القلةش  6-وتأاير كلك يل  االنترلوكين  كينز   3-وتثبيع الفوسفواينوسيتول

يلة  و ةائ   تأايرهوكذلك  (LPS)سكاريد  –بولي  –المستخرجة من فئران يت   قنها بالليبو 

 القلش الفسيولوجية .

 *منهج البحث:

 ,سور تجري الدراسة يل  احاة مجمويات من الفئران 

 (LPS)سكاريد  –بولي  –االول  : سور تحقن بالليبو 

 سكاريد –بولي  –بالليبو  كينز  و  3-الثانية : سور تحقن بمثبطات  الفوسفواينوسيتول

 بةولي –بةالليبو  كينز  و  3-مجموية الثالثة :  سور يت   قنها بمنشطات   الفوسفواينوسيتولال

وايطةةا قيةةا  ,فةةي البحزمةةا ويحيةةا القلةةش المسنخلصةةة  6-االنترلةةوكين  اةة  قيةةا  مسةةتوى 

قيةا  معامةل كابةا قيةا  معةدل المةوت المبةرمج فةي , 6 –الحامل النووي الرنا لحنترلةوكين 

 ذلك تأاير والمنشطات والمثبطات يل  و ائ  القلش الفسيولوجية .يحيا القلش وك

 

 د/  نان  مدي محمود  جر  اسم الباحث:

تأاير التورين يل  الطلع التأكسدي وارتفاع ضلع الدم والسمية الكلوية المحداة  عنوان البحث:

 .بالسيكلوسبورين في الجركان



 لاير20000        الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدلة / يل  األدوية الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

الهامة كخةع دفةاع أول  يةث يةت  اسةتخدامه كمثةبع للمنايةة   األدويةيعتبر السيكلوسبورين من 

ضةلع الةدم وسةمية  يعتبةر ارتفةاع 0 مةراض المنايةة وأ األيطةا بشةكل واسة  فةي يةحج نقةل 

الكلي من العوامل الخطيرة التي تحد من استخدامه وقد دلل هذه األبحةاث الحديثةة أن الشةوارد 

الحةةرة النشةةطة تلعةةش دورا هامةةا فةةي ب ةةداث ارتفةةاع ضةةلع الةةدم وسةةمية الكلةة  المصةةا بة 

ي لديه القةدرة يلة   العمةل كمطةاد . التورين هو ا د األ ماض االمينية والذلللسيكلوسبورين 

 ل كسدة وكعامل مثبل لللشا  الخلوي .

 *أهمية البحث : 

اكا ت  الحصول يل  نتائج ايجابية من هذا البحث فسور يسايد كلك يل  تقليل اآلاار الجانبيةة 

 0غن  ينه في يمليات  نقل األيطا  وأمراض المناية لعقار السيكلوسبورين الذي ال

  أهداف البحث:

 سور تستقصي الدراسة الحالية 

 ( قدرة التورين  يل  الحماية ضد ارتفاع ضلع الدم وسمية الكل  المحداة بالسيكلوسبورين 1

 ( قدرة التورين يل  الحماية ضد الطلع الطلع التأكسدي المحدث بالسيكلوسبورين .2

مية المحداةةة ( الميكانيكةةات الخاصةةة التةةي قةةد تفسةةر قةةدرة التةةورين يلةة  الحمايةةة ضةةد السةة3

 .بالسيكلوسبورين

 *منهج البحث:

 جرك كالتالي : 12مجمويات  تتكون كل منها من  أربعة بل سور يت  تقسي  الحيوانات 

 0مجموية ضابطة  -1

السيكلوسبورين  يث يت   قن  السيكلوسبورين في جرية مقداراها مج   مجموية    -2

 / كج  يوميا تحل 

ورين ين طريق الحقن في العشةا  البريتةوني مجموية التورين :  يث يت  ايطا  الت -3

 % .10مل / كج  يوميا من محلول مائي تركيزه  7.5في جرية مقدارها 

االانةين معةا . سةور يسةتمر  بيطةا السيكلوسبورين م  التورين  يةث يةت   مجموية  -4

سةاية  24يوما اليوم الثاني والعشرون يت  تجمي  يينات البول لمةدة  21العحج لمدة 

يةت  قيةا  ضةلع الةدم ينةد  0الكريةاتينين  –خدم لقيا  الصوديوم البروتين  يث يست

يوما  يث يةت  كبةح الفئةران وتجمية  يينةات الةدم لفصةل  22بداية العحج وكذلك بعد 

البحزمةةةةا . تسةةةةتخدم البحزمةةةةا لقيةةةةا  مسةةةةتوى أكسةةةةيد النيتريةةةةك وو ةةةةائ  الكلةةةة  

 1 –رين ومعامةل االنةدوايليام الكرياتينين ونتروجين اليوريا ( ومستوى السيكلوسبو 

 أما بالنسبة لل فتجم   يث تستخدم في تعيين م مرات الطلع التاكسدي 



 

 

الكتةةاالز ( وكةةذلك  –الجلوتةةاايون بيروكسةةيداز  –الجلوتةةاايون المختةةزل  –  المالونالدهيةةد 

 البوتاسيوم أتيبز الم مر لثبات اللشا  الخلوي . –انزي  الصوديوم 

 

 وال بنل يبدهللا البدر د/ ن اسم الباحث:

دراسة النمع االستهحكي األسري  للحوم بمدينة الرياض والتركيش الكيمائي للحوم لمقاط   عنوان البحث:

 سحلة النعيمي واار الطرق اإليداد يل  القيمة اللذائية

 لاير 30000       الميزانية:

 والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم  جهة الصدور:

 

 الزراية /  قس  التلذية واالقتصاد المنزلي الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :* مشكلة البحث ملخص البحث:

تعتبةةر لحةةوم النعيمةةي مةةن أكثةةر اللحةةوم  الحمةةرا  اسةةتهحكا فةةي  المملكةةة العربيةةة السةةعودية 

يمةةة اللذائيةةة للحةةوم تختلةة  ول هميةةة التلذويةةة للحةةوم أمةةارت العديةةد مةةن الدراسةةات بةةان الق

بايتحر المقط  وتتأار بطريقة اإليداد مثل هذه المعلومةات يةن مقةاط  لحةوم سةحلة النعيمةي  

 تعتبر أساسية وضرورية للمستهلك ومربي األغنام .

 :   *أهمية البحث

توفير معلومات تلذويةة يةن مقةاط  لحةوم النعيمةي  تة  تسةايد المسةتهلك فةي اتخةاك القةرار  -

ي  مةةن مةةرا  اللحةةوم الطازجةةة ويسةةتفاد مةةن هةةذه المعلومةةات مسةةتقبح فةةي غةةرض البطاقةةة السةةل

 التلذوية للحوم الطان بالمملكة العربية السعودية .

  أهداف البحث:

 مسح لنمع االستهحكي للحوم الطان بمدينة الرياض . -1

ة ااةر بعةل طةرق تقيي  محتوى العناصر اللذائية للمقاط  المختلفة للحةوم النعيمةي ودراسة -2

 الطهي يل  القيمة اللذائية والحسية .

 *منهج البحث:

 المسح : تصمي  استمارة لدراسة النمع االستهحكي للحوم بمنطقة الرياض . -1

التحليل الكيمةائي : طبقةا للطةرق القياسةية يةت  تحليةل لعينةات المقةاط  لحةوم سةحلة النعيمةي  -2

   التقي  الحسي .الطازجة وبعد يمليات الطهي التجريبي م

 د/ سوسن محمود أبو زيد اسم الباحث:

انائي كلوروبنزيلدين  -4و2دراسات تركيبية وطيفية يل  متراكبات بعل الفلزات م  ليجاند  عنوان البحث:

 أمينو أراوفينول

 لاير 20000     الميزانية:

 الطبية  جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات جهة الصدور:

 

 العلوم / الكيميا  الكلية:



 

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :* مشكلة البحث ملخص البحث:

انائي كلوروبنزيلةدين  -4و2دراسات تركيبية وطيفية يل  متراكبات بعل الفلزات م  ليجاند 

 أمينو أراوفينول.

 :   *أهمية البحث

الفلةزات المسةتخدمة مةن النا يةة  التطبيقةات الصةنايية لهةذه المتراكبةات وأهميةة بعةل بمكانية

 البيئية .

  أهداف البحث:

انةةةةائي  -4و2دراسةةةةات مختلفةةةةة يلةةةة  متراكبةةةةات بعةةةةل الفلةةةةزات االنتقاليةةةةة  مةةةة  ليجانةةةةد 

كلوروبنزيلةةةدين أمينةةةو أراوفينةةةول  لتعةةةين اابةةةل التفكةةةك لليجانةةةد وأيطةةةا اوابةةةل االسةةةتقرار 

طيفية والتحليةل الكيمةائي يلة  المتراكبةات بات المتكونة معها وتأكيد النتائج بالدراسة الكللمترا

 الصلبة للعناصر .

 *منهج البحث:

م لتعين اابل التفكةك لليجانةد وأيطةا اوابةل االسةتقرار 25دراسة جهديه يند درجة  رارة  -1

 للمتراكبات المتكونة معها .

 ة .دراسة تأاير الحرارة يند دراجات مختلفة يل  تكوين واستقرار المتركبات المتكون  -2

دراسة المتراكبةات بطةرق طيفيةة وكيمائيةة لمعرفةة التركيةش الجزئةي منهةا تحاليةل كيمائيةة  -3

 راريةةة باإلضةةافة بلةة  دراسةةة أطيافهةةا فةةي منطقةةة األمةةعة تحةةل الحمةةرا   –دقيقةةة ووزنيةةة 

 واألمعة السينية وبعل الطرق األيرى .

 د. ليل  يوس  العياضي  اسم الباحث:

طش  –لتأاير الهرموني للطلع األكاديمي   ضلع االيتبارات ( لطلبة السنة األول  دراسة ا عنوان البحث:

 دور هرمون اللبتين  –بشري 

 لاير20000  الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الطش البشري / يل  و ائ  األيطا   الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

ممةا المةك فيةه أن ضةلوط الحيةةاة تة ار يلة  يمةل الجسة  وياصةةة يلة  يمةل جهةاز المنايةةة 

والهرمونات . وهذا بالتالي ي ار يل  أدائنا إليمالنةا اليوميةة . ومةن يحصةة األبحةاث السةابقة 

لتالي ي دي بلة  قابليةة في هذا المجال بن مثل هذا الطلع يحدث تليرات في جهاز المناية وبا

 الجس  لنصابة باألمراض .

 *أهمية البحث : 

وكيفيةة تفةادي مثةل  الطلبةةبيجاد قايدة يلمية بالثوابل واالدله لتأاير االيتبةارات السةلبي يلة  



 

 هذه اآلاار 

  أهداف البحث:

 يهدر هذا البحث بل  معرفة التأاير الفسيولوجي المرضةي لطةلع االيتبةارات يلة  الجسة  ..

والةةذي يمكةةن أن يفسةةر بعةةل األمةةور التةةي تحةةدث يةةحل فتةةرة االيتبةةارات مثةةل زيةةادة القابليةةة 

 ل مراض المعدية مثل التهاب الحلق واآلم البطن .

 

 *منهج البحث

جامعةة الملةك سةعود سةور ت يةذ يينةة دم فةي  –سور تقام الدراسة يل  طلبة الطش البشري 

ا  ت يذ يينة دم يحل فترة االيتبارات وكلك لقيا   بداية العام الدراسي   المستوى الطابع (

 التالي : أ. .ت.ه. ، كورتيزول ، اللبتين . يت  قياسه  ين طريق االليزا   مركة فينوكس (

 

 منال محمد بدور  اسم الباحث:

 تموجة تقيي  احث طرق للتفايل التسلسلي البوليميريزي لتشخي  اإلصابة البشرية بالحم  الم عنوان البحث:

 لاير  10000   الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدلة / صيدالنيات  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

ة فةةي واسةةعة االنتشةةار فةةي العةةال  وهةةي متوطنةة  األمةةراضمةةرض االحمةة  المتموجةةة  مةةن  بن

الحيوانيةةة التةةي تلحةةق أضةةرارا كبيةةره بةةالثروة  األمةةراضالمملكةةة العربيةةة السةةعودية وهةةي مةةن 

 . اإلنسان بل الحيوانية وينتقل المرض أيطا من الحيوان 

" البروسيللوسيز" هو بكتيريةا البروسةيلح  أوالميكروب المسبش لمرض الحم  المتموجة    بن

عةاي  والتكةاار دايةل الخحيةا أ اديةة النةواة وهةذه القةدرة وهذه الميكروبات لها القةدرة يلة  الت

تفسةةر المسةةار السةةريري الطويةةل لهةةذا المةةرض وتفسةةر أيطةةا نسةةبة االنتكاسةةات العاليةةة لهةةذا 

 % في بعل الدراسات (  41 بل المرض   تصل 

 *أهمية البحث : 

يانةةا غيةةر أن الصةورة السةةريرية لهةةذا المةةرض المتليةةرة وغيةةر مو ةةدة فةةي جميةة  الحةةاالت وأ 

دقيقة فالحاالت الحةادة يةادة تكةون فةي صةورة ارتفةاع فةي درجةة الحةرارة مة  ريشةة وزيةادة 

العرق م  ضةع  يةام واآلم مفصةلية بينمةا الصةورة المزمنةة قةد يصةحبها يةراريج فةي  بفراز

 العظام أو الكبد أو الطحال أو الكلية أو المخ .

  أهداف البحث:

طرق تفايةل تسلسةلي بةوليميرزي لتشةخي  المةرض  3ي  مقارنة وتقي بل هذه الدراسة تهدر 

 في المملكة لتحديد أيها أفطل وأدق وأسهل .



 

 *منهج البحث:

أن تشخي   االت  الحم  المتموجة   يمثةل صةعوبة يةادة ويلةزم التشةخي  المكيربيولةوجي 

هةذا  الحالة السريرية . ولكن نتةائج مةزارع الةدم والتةي تعتبةر المعيةار الةذهبي لتشةخي  لتأكيد

أسةابي  أ يانةا قبةل  3% من الحةاالت فقةع وتحتةاج بلة  مةدة 70-60المرض تكون بيجابية في 

الحصول يل  نتيجة ايجابية . لقد ابةل أن التفايةل التسلسةلي البةوليميريزي أكثةر  ساسةية مةن 

مزارع الدم وأكثر دقةة مةن االيتبةارات المصةلية التقليديةة لتشةخي  مةرض البروسةيلح . وقةد 

 سين القدرة التشخصية لهذا المرض دة طرق من التفايل التسلسلي البوليمريزي لتحابتديل ي

 منال محمد بدور اسم الباحث:

لمزارع الدم    Wampole Isolatorو    BacT/Alertالمقارنة السريرية بين نظامي  عنوان البحث:

 للبكتيريا الهوائية في مختبر اكلينكي 

 لاير  10000      الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدلة / صيدالنيات  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

، فةان يةزل التعةرر  ةالن تعفن الدم قد ينتج ينه يدد كبير من  ةاالت المةرض الشةديد والوفةا

والفطريةةةات فةةةي الةةةدم يمثةةةل يدمةةةة  رجةةةة وهامةةةه يقةةةدمها معمةةةل السةةةري  يلةةة  البكتريةةةا 

الميكروبيولوجي وهناك العديد من أنظمة مزارع الةدم متةوفرة  اليةا ممةا يجعةل ايتيةار النظةام 

 من بينها لكل معمل قرارا هاما وصعبا . األفطل

 *أهمية البحث : 

اك هذا القرار فةان مةن أهة  تقي   ين اتخ أنوبالرغ  من أن هناك العديد من العوامل التي يجش 

االيتبارات أن يكون النظام المختار قادرا يلة  التعةرر يلة  اكبةر يةدد مةن الميكروبةات فةي 

 أسرع وقل ممكن كي تطي  هذه النتيجة فائدة لمصلحة المريل .

  أهداف البحث:

يةن  وتهدر هذه الدراسة بل  مقارنة أدا  كح النظامين وفعالية كل منهما  فةي الكشة  السةري 

 .أكبر يدد من أنواع البكتيريا المختلفة 

 *منهج البحث:

وهةةو نظةةام أنبةةوبي غيةةر ةلةةي    ISO( Wampole )ومةةن أنظمةةة مةةزارع الةةدم يوجةةد نظةةام 

لمزارع الدم فكرة يمله تقوم يل  مبد ا تحليل الخحيا ا  الطةرد المركةزي للعينةة  تة  تتركةز 

مبامةرة يلة  مةزارع االجةار لعةزل البكتيريةا الميكروبات في يينة الدم اة  يةت  زرع الراسةش  

ممةا ية دي بلةة  سةرية التعةةرر يلة  البكتريةةا والفطريةات وبالتةةالي تمكةن مةةن تحديةد  ساسةةية 

 الميكروبات للمطادات الحيوية في أسرع وقل لفائدة المريل .

وهةو نظةام    BacT/Alert ( Organon Teknika) أمةا النظةام الثةاني قيةد الدراسةة فهةو  

ةلي يعتمد يل  تقنية الرصةد المسةتمر  يةث يقةوم المقيةا  اللةوني بالكشة  يةن اةاني  زرع دم



 

 

بالحطةةانة والخةةل   BacT/Alert أكسةةيد الكربةةون أانةةا  النمةةو الميكروبةةي ويقةةوم النظةةام 

  والترصد لكل أنبوبة بواسطة جهاز ب سا  لوني وبرنامج كمبيوتر .

 نور مصلح العتيبي  اسم الباحث:

المتقدمة يل  تطور االيتحل  هالنواتج النهائية للجلكز اتتأايرات األستاتين و / أو مثبط :عنوان البحث

 الكلوي المحث بالدا  السكري في الجركان

 لاير 10000  الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدلة / يل  األدوية الكلية:

 

 هـ1425 اريخ البحث:ت

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

ايتحل و ائ  الكلية المحدث من الدا  السكري من أهة  األسةباب الم ديةة بلة  الفشةل الكلةوي 

التةةي تعتبةةر مةةن أهةة  المشةةكحت التةةي ليسةةل لهةةا نتةةائج وييمةةة يلةة  الفةةرد فقةةع بةةل أيطةةا لهةةا  

لكثيةر مةن الطةرق اسةتخدمل للحةد مةن تأايرات اقتصادية في المجةال الصةحي واالجتمةايي . ا

هذه المشكلة وم  كلةك جةز  كبيةر مةن مرضة  دا  السةكري مةازالوا يتطةورون بلة  االيةتحل 

 الكلوي .

 *أهمية البحث : 

في هذا البحث الذي يشمل دراسة تأايرات يقارات جديدة قد يكون لها السبق في من  االيةتحل 

 هذه التأايرات  ةيل   يوانات التجارب وميكانيكيالكلوي والتأايرات الجانبية لمرض السكري 

  أهداف البحث:

دراسة ومقارنة تأايرات األستاتين و / أو مثبع النواتج النهائية للجلكةزة المتقدمةة منفةردة و/ أو 

مقترنة يل  تطور الفشل الكلوي المحةدث فةي الجةركان واليتيةار نظريةة بكا كةان بيطةا  هةذه 

 تائج أفطل في  ماية الكل  من بيطا ها منفردة .العقارات مقترنة قد يعطي ن

 *منهج البحث:

أمهر ين طريق تقسيمه  الة  مجمةويتين  3جركان باللة سور تستخدم في هذه التجربة لمدة 

المجموية الطابطة والمجموية المحةدث فيهةا الةدا  السةكري . تعطةي هةذه المجمةويتين دوا   

مقترنةة ، تقةا  نسةبة السةكر فةي الةدم  أوللجلكزة منفردة األستاتين و / أو مثبع النواتج النهائية 

كل أسبوع و ائ  الكل  كل أسةبويين ، الشةحوم فةي الةدم ، النةواتج النهائيةة للجلكةزة ، االيةل 

هيدروكسي ديوكسي جوانوزين ، تركيز النيترات والنيتريةل ، السةيتوكين االلتهابيةة ، يوامةل 

 ة للكل  في نهاية المدة العحجية .النمو المحولة ، ودراسة االنسجية المرضي

 منيرة مقرن يبد العزيز المقرن  اسم الباحث:

 تركيش وابات بعل يناقيد السيليكون والكربون :  دراسة من البداية عنوان البحث:

 لاير 10000    الميزانية:



 

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

   العلوم / الكيميا لكلية:ا

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :البحث لخص *م ملخص البحث:

تعتبر العناقيد من المركبات كات األهمية الصنايية الكبيرة . يهدر البحث بل  دراسة التركيش 

 الك  .  البنائي وااللكتروني لبعل العناقيد باستخدام أ دث الطرق في يل  الكيميا

 البحث :  مشكلة *

راسة التركيش البنائي وااللكتروني للعناقيد التي تحتوي يل  ينصةري الكربةون والسةيليكون د

أيلةة   با تماليةةةياصةةة تلةةك التةةي تحتةةوي يلةة  سةةب  كرات أو أكثةةر  يةةث تتميةةز هةةذه العناقيةةد 

 لتكوين أقفاص ولكن ل  يت  دراستها من قبل .

  :أهمية البحث

الصنايية الكبيرة. وهي تكون نويا جديدا مةن المةواد تعتبر العناقيد من المركبات كات األهمية 

التةةي لهةةا يةةواص مميةةزة يةةن    nano- particlesيسةةمي بالجسةةيمات المتناهيةةة الصةةلر 

البنةةائي وااللكترونةةي  ويعتبةةر فهةة  التركيةةش  .bulk matterالجزيئةةات أو المةةواد الطةةخمة 

 بطريقة مفصلة للعناقيد هدفا هاما لعل  العناقيد .

 لبحث:ا أهداف *

دراسة العناقيد  التي تحتوي يل  سب  كرات أو أكثر .  يث تتميز هةذه العناقيةد بمقةدرة أيلة  .

يل  تكوين أقفاص كات ا تماليةة أيلة  أن تكةون ياليةة الثبةات . يلة  سةبيل المثةال أوضةحل 

يلة  أفطةلية أن يكةون لهةا تركيةش    "Si "n"N"mالدراسات السابقة يل  العناقيد مةن النةوع

وياصة تلةك التةي تحتةوي يلة  سةب  كرات   <  4mيندما يكون    cage likeالقف   مبيهة

 أو أكثر .

 نجح  يبد الر من الشاي   اسم الباحث:

 دراسة تصنيفية يل  الفصيلة الرزيدية بالمملكة العربية السعودية  عنوان البحث:

 لاير   10000     الميزانية:

 مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جامعة الملك سعود / جهة الصدور:

 

 العلوم / النبات واأل يا  الدقيقة  الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

فصيلة صةليرة ايتلة  المصةنفون فةي تحديةد يةدد األنةواع   Resedaceae الفصيلة الرزيدية

 انحةةا  المعشةةبية المجمعةةة مةةن مختلةة التابعةةة ألجناسةةها ، كةةذلك فةةي تعريةة  بعةةل العينةةات 

 المملكة العربية السعودية والتابعة لهذه الفصيلة .

 *أهمية البحث : 

 لكةةةل جةةةنس يتبةةة  الفصةةةيلة الرزيديةةةة ايتلةةة  المصةةةنفون فةةةي تحديةةةد يةةةدد األنةةةواع التابعةةةة



 

Resedaceae   ولهذا أصبحل دراسة أجنا   وأنواع الفصيلة الرزيدية من مختل  المملكة ،

دام دالئل تصنيفية مختلفةة   كالشةكل الظةاهري ، والتصةني  الكيمةائي ، صةفات  بةوب واستخ

اللقاح ( ضرورية لتحديد الوض  التصنيفي ل نواع والتأكد من األنواع الموجودة ضمن فلةورا 

 التي تنمو فيها . تالمملكة ، كذلك التعرر يل  مناطق انتشار جمي  أنواع هذه الفصيلة والبيئا

  ث:أهداف البح

فةي    Resedaceae تحديد الوضة  التصةنيفي ل نةواع التابعةة ألجنةا  الفصةيلة الرزيديةة -1

 المملكة .

 التي تنمو فيها . تتحديد التوزي  الجلرافي ل نواع التابعة ألجنا  الفصيلة والبيئا -2

 يمل مفتاح انائي الشعش ل نواع التابعة ألجنا  الفصيلة في المملكة . -3

 صةةني  الكحسةةيكي   الصةةفات الظاهريةةة ( ألجنةةا   وأنةةواع الفصةةيلة الرزيديةةةديةة  الت -4

Resedaceae    بةةدالئل تصةةنيفية أيةةرى   الصةةفات الكيمائيةةةchemical evidence -  

 .(   polynological evidenceصفات  بوب اللقاح 

 *منهج البحث:

ملةةك سةةعود ، المعشةةبة * اسةةتعارة يينةةات معشةةبية مةةن المعامةةش الوطنيةةة   معشةةبة جامعةةة ال

 الوطنية لوزارة الزراية والمياه ، معشبة مدينة الملك يبد العزيز للعلوم والتقنية ( 

     * دراسةةة الصةةفات الظاهريةةة لجميةة   أنةةواع التابعةةة ألجنةةا  الفصةةيلة الرزيديةةة

Resedaceae   . الموجودة في المملكة 

والمجهةةر    Compound light Microscopic   (L.M)* اسةةتخدام المجهةةر المركةةش 

لدراسةةة   Electronic Microscopic (S.E.M)  Scanningااللكترونةةي المسةةاح 

 يل  أوراق وسيقان جمي  األنواع . Stomataوالثلور   trichomesالشعيرات 

ألوراق    chromatographic analysis يمل تحليل كيمائي   التحليةل الكرومةاتوجرافي *

 للنبات .   Flavonoids مركبات الفحفونيدية جمي  األنواع لمعرفة ال

* دراسةةة الصةةفات التصةةنيفية لحبةةوب  اللقةةاح لجميةة   األنةةواع باسةةتخدام المجهةةر الطةةةوئي 

(L.M)   والمجهر االلكتروني(S.E.M). 

* استخدام الدالئل التصنيفية السابقة لتحديد الوض  التصنيفي ل نواع التابعة ألجنا  الفصةيلة 

 ات المعشبية والتي ل  تتمكن الدراسات من تعريفها .وتعري  العين

* تحديةةد التوزيةة  الجلرافةةي لجميةة  األنةةواع الناميةةة فةةي المملكةةة بنةةا  يلةة  العينةةات المعشةةبية 

 والدراسات السابقة .

 Resedaceae ألجنةا  وأنةواع الفصةيلة   (dichotomous )* بيةداد مفتةاح انةائي الشةعش 

 في المملكة .

  تلريد بنل ناصر المان   اسم الباحث:

 بنتاج أنزيمات تحلل البروتين من المنتجات الزرايية الصنايية بواسطة بعل الفطريات . عنوان البحث:

 لاير   10000     الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:



 

 

 لدقيقة العلوم / النبات واأل يا  ا الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

ا تيةةاج العةةال  إلنزيمةةات تحلةةل البةةروتين بكميةةات كبيةةرة نظةةرا ألهميتهةةا فةةي مجةةال الزرايةةة 

 والصناية والطش بال أن ارتفاع تكلفة هذه األنزيمات يعوق دون توفيرها بالكميات المطلوبة 

 *أهمية البحث : 

 ت تحلل البروتين بكميات كبيرة وبأقل التكالي  .محاولة توفير أنزيما

  أهداف البحث:

بنتةةةاج أنزيمةةةات تحلةةةل البةةةروتين باسةةةتخدام البيئةةةات الصةةةنايية ومخلفةةةات مصةةةان  التلذيةةةة  -

 ومنتجاتها التي تتميز بري  سعرها .

 التخل  من مخلفات المصان  التي تسبش في  دوث تلوث للبيئة . -

 ج أنزيمات تحلل البروتين .بيئة مثل  إلنتا طاستنبا -

 *منهج البحث:

 يزل الفطريات وتعريفها . - 

 ايتبار قدرة الفطريات المعزولة يل  بنتاج بنزيمات  تحلل البروتين. -

تنمية الفطريات األكثر بنتاجا إلنزي  البروتين يلة  بيئةات طبيعيةة تحتةوي يلة  منتجةات او   -

 مخلفات المصان  .

قدير كمية  البروتين ونشاط بنةزي  تحلةل البةروتين المنةتج فةي البيئةات قيا  نمو الفطريات وت -

 السابقة .

 محاولة تنقية اإلنزي  تنقية جزئية . -

 دراسة تأاير درجات الحرارة واألرقام الهيدروجينية المختلفة يل  نشاط األنزي  واباته . -

 

 ا حم يبد هللا الوطبان  اسم الباحث:

تشريحية ألنواع تحل الفصيلة الستاكودية النامية طبيعيا في المملكة العربية دراسات  عنوان البحث:

 السعودية .

 لاير 10000       الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / النبات واأل يا  الدقيقة  الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث البحث:ملخص 

 بيداد دراسات تشريحية ألنواع تحل الفصةيلة السةتاكودية الناميةة طبيعيةا فةي المملكةة العربيةة

 السعودية 

 *أهمية البحث : 



 

النباتةات تحةل الدراسةةة كات أهميةة طبيةة كمةةواد يحجةات وأدويةة وأيشةةاب طبيةة كات زيةةوت 

 طبيعية ، وهرمونات نباتيه يديدة.

  أهداف البحث:

يطا  دراسة مستفيطة وماملة لنباتات تحل الفصةيلة السةتاكودية الناميةة طبيعيةا فةي المملكةة ب

 العربية السعودية 

 *منهج البحث:

 توفير يينات النباتات . -1

 القيام بتشريح وتثبيل العينات تحل الدراسة. -2

 تائج .جداول ياصة وكذلك مناقشة وطرح الن وبيدادالقيام بدراسة وتصوير النتائج  -3

  صة  سن الرميد  اسم الباحث:

 تشييد بعل مشتقات البريدين والبريميدين ين طريقة بضافة مايكل عنوان البحث:

 لاير   10000     الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / كيميا  يامة  الكلية:

 

 هـ1425 ث:تاريخ البح

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

 اال تياج بل  بعل األجهزة والمواد الكيمائية للبحث 

 مواد كيمائية الزمة للبحث  -3مطخة يلخلة    -2جهاز تبخير دوار    -1

 *أهمية البحث : 

 تةأايراتتمتاز المركبات الحلقية اللير متجانسة ومنهةا مشةتقات البريةدين والبريميةدين بةان لهةا 

مطةةةادة  تةةةأايراتطبيةةةة وبيولوجيةةةة متنويةةةة . فقةةةد تبةةةين أن لمشةةةتقات البريةةةدين والبريميةةةدين 

( . ويهةةدر 5  ل يشةةاب( وكةةذلك مطةةادة 4( والفطريةةات   2.39( والبكتريةةا  1  لحلتهابةةات

تشييد بعل المركبات الحلقية اللير متجانسةة والتةي تحتةوي فةي بنائهةا نةواة  بل هذا المشروع 

 المتا ةة اإلمكانةاتيميدين والملتحمة بحلقات أيرى غير متجانسةة وكلةك  سةش البريدين والبر

يكون لهذه المركبات المشيدة بصوره رئيسةية ايتمةادا يلة  طةرق  أن أملمخبريا وزمنيا يل  

  (IR,NMR+MS )التحليل الطيفي 

  أهداف البحث:

 تشييد بعل مشتقات اإلنيون. -1

 تقات اإلنيون. بجرا  تفايحت بضافة مايكل يل  مش -2

 بجرا  تفايحت تكث  مختلفة لتكوين المركبات المنشودة . -3

دراسة التثبيةل مةن التركيةش البنةائي لهةذه المركبةات المشةيدة والةذي سةيت  بصةوره رئيسةية  -4

 (IR,NMR+MS )بواسطة طرق التحليل الطيفي 

 *منهج البحث:



 

 ر متا ة .تحطير بعل المركبات البادئة األولية والوسيطة اللي -1

تحطير مشتقات نةواتي  البريةدين والبريميةدين  وكلةك يبةر بضةافة مركبةات محتويةة يلة   -2

 مجموية ميثلين  نشطة بل  مشتقات اإلنيون   بضافة مايكل ( .

 بجرا  بعل التفايحت المختلفة يل  مشتقات  البريدين والبريميدين المشيدة . -3

بةةل مةةن بنائهةةا الكيمةةائي بواسةةطة طةةرق  التحليةةل دراسةةة يةةواص المركبةةات المشةةيدة والتث -4

 .(IR,NMR+MS )الطيفي 

 مناقشة ما ت  التوصل بليه من نتائج . -5

 

 يديجة يوس  ممس الدين العالي  اسم الباحث:

التلوث الميكروبي وطرق المقاومة من مستشف  القوات المسلحة بالهدا ومستشف  الملك فيصل  عنوان البحث:

 بالطائ  

 لاير 10000       زانية:المي

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / النبات واأل يا  الدقيقة  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

اسةةتنادا بلةة   تعةةد المستشةةفيات فةةي الوقةةل الحةةالي مةةن أكبةةر مصةةادر التلةةوث البيئةةي والفطةةري

التقةارير والنشةرات المختلفةة الةةواردة مةن منظمةة الصةةحة العالميةة فةي هةةذا المجةال وقةد يلعةةش 

المو فةةون دايةةل المستشةةف  دورا كبيةةرا كمصةةدر للعةةدوى فةةي نقةةل الكائنةةات الحيةةة الدقيقةةة 

الموجودة في الهوا  . ونجد أن المستشف  أيطا يعج بةاألجهزة واألدوات مثةل األجهةزة الطبيةة 

المختلفة في جمي  األقسام وأجهزة الحاسش اآللي ويربات النقل دايل المستشف  ويربات نقل 

النفايات الطبية الخطيرة وسماية الطبيةش ومفةاتيح الكمبيةوتر والجةدران واألرضةيات ومفةاتيح 

والحمامات والمطابخ والردا  األبيل الةذي يرتديةه األطبةا  وأفةحم األمةعة وصةواني  األبواب

ألكةةل والبةةدالت المو ةةدة التةةي يرتةةديها جميةة  أفةةراد العةةاملين فةةي المستشةةف  وملفةةات تقةةدي  ا

المرض  ويربات النظافة  ويربات نقل الشرام  والمةح ات واألدوات المختبريةة وجميعهةا 

 تحمل يدد ال يحص  من الكائنات الحية الدقيقة .

تلةوث المةا  النةاتج يةن بسةبش  أيةرى بة مراضوالعةاملين قةد يصةابون  وأيطا نجد أن األفةراد

تواجد كائنات  ية دقيقة في الما  . وتنعكس نظافة المستشف  ومدى تطبيق  أنظمةة الةتحك  فةي 

التلوث البكتيةري والفطةري يلة  صةحة العةاملين فةي المنشةات الطبيةة ومنهةا اسةتعمال  دوث 

كمةةةا ي كةةةد  المةةةواد القاتلةةةة والمبيةةةدة للميكروبةةةات بكفةةةا ة ياليةةةة . وتةةةأتي أهميةةةة هةةةذه الدراسةةةة

المختصون  يث انه ال تتوافر قي مستشةفيات المملكةة العربيةة السةعودية أي ب صةائيات دقيقةة 

ين التلوث البكتيري والفطري لذلك كان من األهمية دراسة هذا التلوث فةي مستشةفيات وطننةا 

العزيز والتقليل من  ج  التلوث البكتيري والفطةري ومعرفةة مةدى فعاليةة المطهةرات والمةواد 

المستعملة في تطهير وتعقي  المستشفيات وكذلك معرفة وتقدير مدى اسةتخدام الطةرق  ةالكيمائي



 

الشةركة  بل  ين تسليمها  بل الصحيحة في تداول النفايات الطبية من مختل  أقسام المستشف  

لة ين التخل  من النفايات الطبية الخطيرة استنادا بل  األسةس العامةة فةي هةذا المجةال ئوالمس

 دراسة العزالت البكترية والفطرية والتي تبدي مقاومة للمطادات الحيوية  بل ضافة باإل

 *أهمية البحث : 

دراسة التلوث الميكروبةي   الفطةري والبكتيةري ( فةي المستشةفيات المملكةة العربيةة السةعودية 

منعةةا لحةةدوث العةةدوى دايةةل المستشةةف  مةةن األفةةراد العةةاملين . مةة  يمةةل تقيةةي  بيئةةي ودراسةةة 

التأايرات المختلفة للتلوث البكتيري والفطري يلة  المرضة  والعةاملين فةي المستشةف  بهةدر 

 الخطير . يتقيي  التوصيات الخاصة للحد من هذا التلوث البيئ

  أهداف البحث:

االستفادة من األسس العامة لبرنامج التقيي  البيئي للتلةوث البكتيةري والفطةري فةي المستشةفيات 

ادر التلوث الميكروبي المختلفة في المستشف  وتحديد مدى كفةا ة المةواد بعد التعرر يل  مص

المستخدمة في التعقي  والتطهير وأيطا دراسة المقاومة البكتيرية والفطريةة لةبعل المطةادات 

 الحيوية .

 *منهج البحث:

يزل أه  المجمويةات البكتيريةة والفطريةة السةائدة فةي أمةاكن مختلفةة مةن أقسةام المستشةف   -أ

 ستنادا بل  األسس العلمية في هذا المجال .ا

 ب_ تعري  البكتيريا والفطريات المعزولة استنادا بل  التوصي  الظاهري والكيمو يوي .

دراسةةةة المقاومةةةة البكتريةةةة والفطريةةةة لةةةبعل األنةةةواع المختلفةةةة مةةةن المطةةةادات الحيويةةةة  -ج

 المشهورة .

 بل المستشفيات في التطهير والتعقي  .المستخدمة من ق ةدراسة كفا ة المواد الكيمائي -د

 لتحديد نمع الدراسة وفقا للهدر المنشود من يطة البحث .

 كوار  سن  سين الحواج  اسم الباحث:

 في  األبيلمقارنة بين التركيش النسيجي والدقيق للمع  للنمل  عنوان البحث:

Psammotermes hypostoma & Microtermes najdensis . 

 لاير 10000       :الميزانية

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / يل  الحيوان  الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

ينتشةةر النمةةل األبةةيل بكثةةرة فةةي المملكةةة  يةةث يسةةبش يسةةائر اقتصةةادية ل مةةجار واأليشةةاب 

بعل المحاصةةيل الزراييةةة ممةةا يجعةةل الدراسةةات دايةةل المملكةةة تتركةةز يلةة  كيفيةةة بضةةافة لةة

 مقاومة هذه اآلفة .

 *أهمية البحث : 

محاولة المسايدة في القطةا  يلة  أكثةر األنةواع مةيويا فةي المملكةة وكلةك مةن يةحل معرفةة 



 

 بها  م  المبيد  التي يتعامل التركيش التشريحي والدقيق للقناة الهطمية التي تمثل أول األجهزة

  أهداف البحث:

يمل مقارنة بةين النةويين للتركيةش النسةيجي الةدقيق المةبطن لجةدار المعةي المتوسةع والخلفةي 

للقناة الهطمية ومعرفة تركيش اللشا  الحول غذائي وأنواع الكائنات الدقيقةة وأمةاكن تواجةدها 

 ب والمحاصيل الزرايية .لة ين هط  مادة السليلوز في األيشائوفي القناة الهطمية والمس

 *منهج البحث:

النمةل  ةالحصول يل  يينات  ية من النويين بمسايدة  بعةل الجهةات المختصةة بمكافحة -1

 األبيل .

 بتشريح العينات في محلول فسةيولوجي بواسةطة يةدة تشةريح دقيقةة مسةتعينا بميكروسةكو -2

 تشريح .

ة صةور فوتوغرافيةة بميكروسةكوب يمل مقارنة للشةكل الخةارجي للقنةاة وأجزائهةا بواسةط -3

 مزود بكاميرا .

يمةةل سلسةةلة مةةن القطايةةات العرضةةية والطوليةةة فةةي المعةةي وصةةبلها وتحميلهةةا وتقطيعهةةا  -4

 وفحصها وتصويرها بالمجهر الطوئي وااللكتروني .

يمل مسحة من المعي الخلفي ودراستها لنعين أنواع الكائنات الدقيقة ومدى يحقتها بهطة   -5

 ليلوز التي تحتويها األيشاب والمحاصيل الزرايية .مادة الس

 فاطمة يليان ناصر العتيبي  اسم الباحث:

 فطريات تعفن الجذور لية بعل المستخلصات النباتية ضد فعا عنوان البحث:

 لاير 10000       الميزانية:

  جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية جهة الصدور:

 

 العلوم / النبات واأل يا  الدقيقة  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

تلوث البيئةة مةن جةرا  اسةتخدام المبيةدات الفطريةة الكيمائيةة لمقاومةة األمةراض الفطريةة التةي 

 تصيش النبات مما ينتج ينه  دوث مشاكل صحية لننسان والحيوان .

 *أهمية البحث : 

قاومةةة مسةةببات األمةةراض النباتيةةة   فطريةةات تعفةةن الجةةذور ( باسةةتخدام مةةواد طبيعيةةة مةةن م

 مصادر نباتية ليس لها أي أضرار صحية بالنسبة لننسان والحيوان وال تحدث تلوث للبيئة .

  أهداف البحث:

والتي  استخدام النباتات الموجودة بكثرة في المملكة مثل العشار والعاقول والسنامكي والداتورة

 تتساقع أوراقها بكثرة دون االستفادة منها في مقاومة كل من فطرتي 

Fusarium Solani  وDrechslera sp   . والحد من انتشارها 

 *منهج البحث:



 

 جم  النباتات من أماكن تواجدها في منطقة الرياض . -

 الكلورفورم .يثيلي وااليثر البترولي ولصات النباتية باستخدام الكحول اإليمل المستخ -

المستخلصات يل  نمو الفطر وبنتاجه للجرااي  وبنباتهةا وكةذلك يلة  بنتةاج  هدراسة تأاير هذ -

 الفطر لننزيمات المحللة لجدر يحيا العائل .

 منيرة بنل دويي بن يايل البقمي  اسم الباحث:

ي أمين الكوبلل بيركلورات في تأاير المذيش يل   ركية تفايل اإل حل المائي لبرومو يماس عنوان البحث:

 المذيبات المائية المختلطة .

 لاير10000        الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / كيميا   الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

ل المائي لمتراكش من متراكبةات ، أيةون برومةو يماسةي الكوبلةل دراسة  ركية تفايل اإل ح

 في الوسع المائي وفي األوساط المائية المختلطة لبعل المذيبات العطوية .

 *أهمية البحث : 

هذا التفايل ل  يدر   ركيا كما يجش في األوساط المائية المختلطة بالمةذيبات العطةوية لةذلك 

التفايل لمتراكةش مةن متراكبةات الكوبلةل هةو متراكةش ، أيةون كان من المثير أن نقوم بدراسة 

برومةةو يماسةةي أمةةين الكوبلةةل فةةي أوسةةاط مائيةةة مختلفةةة التركيةةز لةةبعل  المةةذيبات العطةةوية 

  يث ستحتل هذه الدراسة بضافة بل  الكيميا  في المحاليل .

  أهداف البحث:

التركيز من المةذيبات العطةوية  المائية مختلفة األوساطقيا  سرية التفايل في الما  وفي  -1

 سبق باستخدام مذيبات يطوية مختلفة . وتكرار ما

دراسة تأاير ايتحر درجة الحةرارة يلة   ركيةة التفايةل ممةا يمكةن مةن  سةاب العوامةل  -2

الثرمودينامكيةة الحراريةة التنشةةيطية للتفايةل اة  ربةةع هةذه القةي  مةة  النتةائج الحركيةة السةةتنباط 

 التفايل .معلومات ين طبيعة 

 يل في األوساط المائية المزدوجة مناسبة للتفا ةاستلحل النتائج السابقة في وض  ميكانيكي -3

 *منهج البحث:

 أوال: مسح كامل للدراسات التي سبق أجراها في هذا المجال 

 اانيا: توفير الكيماويات التي يحتاجها البحث من أ ماض ومذيبات وغيره.

 الكيماويات التي قد نحتاجها.االثا: تنقية المذيبات و

مةزود بو ةدة تحكة    Uv-Visble spectrophotometerرابعا : توفير جهاز تحليةل طيفةي 

فةي الحةةرارة وكلةةك لقياسةةات الطةةوئية للتفايةةل ينةةد الظةةرور  المختلفةةة ينةةد درجةةات   ةةرارة 

 اابتة.

 يامسا: بجرا  الحسابات.



 

 سادسا: مناقشة النتائج وتفسيرها.

 ةسيا نعمة يل  ةل داوود  اسم الباحث:

 تأاير مبيد الكلوروبيرفس يل  تطور ويحج بثرة اللشمانيا الجلدية عنوان البحث:

 لاير   10000     الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / يل  الحيوان  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

وجد ( ا د  المبيدات الحشرية يل  اإلصابة بدا  اللشمانيا الجلدية ويحجهةا  بندراسة تأاير   

فةةي  يوانةةات التجةةارب ومحاولةةة الةةربع بةةين نتةةائج هةةذه الدراسةةة وفايليةةة العةةحج ينةةد بعةةل 

 يمله  .مرض  اللشمانيا الجلدية الذين يتعرضون لنفس المبيد الحشري أانا  

 *أهمية البحث : 

اللشمانيا الجلدية من األمراض المستوطنة في المملكة . وغالبية مرض  اللشمانيا  فةي المملكةة 

بما مةن األطفةال السةعوديين أو مةن المتعاقةدين غيةر السةعوديين وهة ال  مةن يمةال المةزارع . 

الملواةات البيئةة ومنهةا والتقدم الصنايي والعلمي ومتطلبات الحيةاة الحديثةة أديلةل الكثيةر مةن 

المبيدات الحشةرية . فهنةا محاولةة دراسةة تةأاير   بن وجةد ( ا ةد المبيةدات يلة  اإلصةابة بةدا  

 اللشمانيا الجلدية في الحيوانات والمرض  .

  أهداف البحث:

تهةةدر هةةذه االطرو ةةة الةة  دراسةةة تةةااير اسةةتعمال المبيةةدات الحشةةرية يلةة  مةةرض اللشةةمانيا  

 وكلك ين طريق : 

دراسةةة تةةااير تعةةرض   يوانةةات التجةةارب الةة  الكلةةوروبيرفس ، ا ةةد المبيةةدات الحشةةرية  -1

المنتشر استعمالها بالمملكة العربية السعودية يلة  االصةابة بطفيةل اللشةمانيا الجلديةة  و هةور 

 قر ة اللشمانيا  وتطورها وفايلية يحجها .

المةةزارع فةةي منطقةةة اال سةةا   تقيةةي  المعالجةةة بعقةةار البنتوسةةتام فةةي مجمويةةة مةةن يمةةال -2

 بعقار البنتوستام   بالمنطقة الشرقية ودراسة تأاير تعرض المزاريين للمبيد يل  نتيجة يحجه

 *منهج البحث:

 تنقس  هذه الدراسة ال  قسمين : قس  في  يوانات التجارب وقس  يل  المرض  .

اة  مراقبةة  مجموية من فئران التجارب تعرض لمبيد  شري ا  تحقن بالطفيل ومةن -1

  هور بثرة  اللشمانيا  ويمل مقارنة نسيجية للمجمويات .

يقةةا  تركيةةز المبيةةد  فةةي دم مرضةة   اللشةةمانيا  وأيةةذ يزيةةة مةةن المنطقةةة المحيطةةة  -2

بةةالبثرة للزرايةةة وقيةةا  محةةيع البثةةرة وبيطةةا  الةةدوا  وبعةةد سةةتة أسةةابي  تعةةاد نفةةس 

 المقاييس .



 

 

 سيري يبير بنل يحي بن يلي الع اسم الباحث:

تقيي  الخدمات اللذائية المقدمة في السجن النسائي بمدينة الرياض ويحقتها بالحالة التلذوية  عنوان البحث:

 لدى النزيحت 

 لاير 10000  الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 لذية الزراية / يلوم األغذية والت الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

يدم وجود دراسات تقيي  يلمية يل  تطبيق اإليامة في الجهاز المعني بالسةجون فةي المملكةة 

نةة للعمةل نووجود نق  في المعلومات الدقيقةة يةن مةدى التوافةق بةين النصةوص النظريةة المق

 ين المطبق فعليا أي المقدم فعح في الوجبة .والمحددة لشروط الوجبة المقدمة للنزيلة وب

 *أهمية البحث : 

دراسةةة ميدانيةةة فةةي سةةجن النسةةا  بمدينةةة الريةةاض مةةن  يةةث تقيةةي  الخةةدمات اللذائيةةة المقدمةةة 

وأارها يل  يينة من النةزيحت ومةدى مطابقةة مةا ورد فةي نظةام اإليامةة فةي وزارة الدايليةة 

 . السعودية وبين المقدم الفعلي في السجن

  أهداف البحث:

فةةي الجهةةاز المعنةةي ،  يدراسةةة نظةةام اإليامةةة والكفةةا ة العمليةةة لتنظيمةةه اإلداري والتنفيةةذ -1

 ومقارنة الوجبات اللذائية بالمنصوص يليه في نظام اإليامة .

 تقيي  الوجبات اللذائية كيمائيا ومقارنة الوجبات بالتخصيصات اللذائية الموص  بها . -2

 التلذوية لعينة من النزيحت من يحل تتب  م مرات صحية تلذوية محددة. تقيي  الحالة -3

التعرر يل  المتناول الفعلي من الوجبات اللذائية لحصةر  الفةائل مةن هةذه الوجبةات فةي  -4

 أطباق الطعام .

 *منهج البحث:

يةات ماملة لنظام اإليامةة مةن النا يةة النظريةة اة  بجةرا  مقارنةة بةين الكم ةسيت  بجرا  دردم

الفعلية المقدمة للنزيحت ونوييتها بما ن  يليه النظام ومدى التوافق بينهما وكلك لمدة أسبوع 

كامل ا  بجرا  تقيي  الوجبات اللذائية كيمائيا ، ومن اة  المقارنةة بةين هةذه النتةائج والتوصةيات 

ول والةوزن اللذائية وهناك قيا  للحالة التلذوية لدى يينة من النةزيحت بحيةث يةت  قيةا  الطة

وبالتالي م مر كتلة الجس  وضلع الدم وتحاليل كيمو يوية مثل الهيموجلةوبين والجليسةريدات 

 الثحاية الكولسترول واليوريا وبعد كلك يت  تحليل كل ما سبق ب صائيا .

 بيمان بنل محمد بن  مد الحميطي  اسم الباحث:

يل  درجة  رارة الجس  ويل  مستوى الكاتيكول يديد التسكر الليبيدي البكتيري  تأاير عنوان البحث:

 أمينات في أجزا  مختلفة من مخ الجركان : دور  العقاقير المطادة لحلتهابات .

 لاير 10000       الميزانية:



 

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 العلوم / يل  الحيوان  الكلية:

 هـ1425 البحث:تاريخ 

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

التعرر يل  مدى  التأاير السمي للبكتيريا يل  مستوى النواقل العصبية في مةخ الجةركان مةن 

يحل الحقن بالبكتيريا وتعيين مستوى هذه النواقل العصةبية فةي يةدة أجةزا  مةن مةخ الجةركان 

 السمي للبكتيريا .المطادة لحلتهابات في تخفي  التأاير  رودور العقاقي

 *أهمية البحث : 

   معرفة مدى تأاير بعل العقاقير المطادة لحلتهابات في يحج بعل  االت التسم  بالبكتيريا

  أهداف البحث:

،  Daدراسةةةةة التليةةةةرات فةةةةي درجةةةةة الحةةةةرارة وفةةةةي مسةةةةتوى الكةةةةاتيكول   الةةةةدوبامين  -1

وكلةك بعةد يةدة اوقةات مةن  قةن ( فةي اجةزا  مختلفةة مةن مةخ الجةركان  NEوالنورايبينيفرين 

 دايل التجوي  البريتوني . (Lipopolysaccharide,LPS )يديد التسكر الليبيدي 

 *منهج البحث:

يت  الحصول يل   يوانات التجارب من بيل الحيوان بالقس  ، ويت  تقسي  الحيوانات ال  ارب  

 مجمويات كالتالي : 

 .(Nacl %0.9 )قنها بمحلول ملخي معق  المجموية الطابطة : وتشمل  يوانات يت    -1

مجموية معاملة بالتسم  البكتيري : وتشةمل  يوانةات يةت   قنهةا بالتسةم  البكتيةري   يديةد  -2

 ( .LPSالتسكر الليبيدي 

مجمويةةة معاملةةة بالعقةةار المطةةاد لحلتهابةةات : وتشةةمل  يوانةةات يةةت   قنهةةا بايقةةار غيةةر  -3

 استيرويدي المطاد لحلتهابات .

: وتشمل  يوانات يت   قنهةا بجريةة مةن العقةار المطةاد  LPS مجموية معاملة بالعقار + -4

 ( .LPS دقائق بجرية من يديد التسكر الليبيدي  10لحلتهاب ا  يت   قنها بعد 

وفي كل المجمويات السابقة يت  قيا  درجة  رارة الحيوان قبل وبعد  المعاملة ، ا  يةت  قطة  

المةةخ وتقسةةيمه بلةة  يةةدة أجةةزا  ، اةة  يةةت  تعيةةين مسةةتوى الكةةاتيكول رأ  الحيةةوان واسةةتخراج 

أمينات في أجزا  المخ المختلفة وكلك بعد يدة أوقات من الحقن . ويت  االستعانة بطرقةة تعتمةد 

 يل  استخدام جهاز الفلوروميتر .

 زبيدة يبد الرب النبي بخيل  -د اسم الباحث:

 ماكروبيوتك لدى طالبات جامعة الملك سعود الويي اللذائي بنظام ال عنوان البحث:

 لاير  15000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الزراية / التلذية واالقتصاد المنزلي  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:



 

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

مصةطلح غةذائي وهةو الماكروبيوتةك ، وقةد بةدا كثيةر مةن األمةخاص  انتشر في اآلونة األييرة

بتطبيةةةق هةةةذا النظةةةام ، وفةةةي أ يةةةان كثيةةةرة تتبةةة  طريقةةةة ياطئةةةة لسةةةو  فهةةة  طبيعةةةة نظةةةام  

ن لةه الماكروبيوتك ، مما قد يترتش يليه بعل المخاطر الصحية  والمشاكل اللذائية ، وان كةا

 ت الصحية .كثير من الفوائد وااليجابيا

 ة البحث : *أهمي

نظرا لقلة الدراسةات  ةول هةذا الموضةوع ، فانةه مةن الطةروري دراسةة ويةي فئةة مةن فئةات 

المجتمةة    طالبةةات جامعةةة الملةةك سةةعود (  ةةول مةةدى معرفةةة وتطبيةةق هةةذا النظةةام يلةة  أسةةس 

 يلمية صحيحة .

  أهداف البحث:

 ود .قيا  الويي اللذائي بنظام الماكروبيوتك لدى طالبات جامعة الملك سع -1

 ربع الويي ببعل العوامل الديموغرافية واالجتمايية . -2

 التعرر يل  بعل العادات اللذائية الصحيحة والخاطئة المتبعة في هذا النظام . -3

 التعري  بايجابيات وسلبيات نظام الماكروبيوتك التخاك القرار السلي  في مدى بتبايه . -4

 *منهج البحث:

توزية  اسةتبيانات يلة  يينةة يشةوائية مةن طالبةات جامعةة الملةك دراسة ميدانيةة والتةي تشةمل 

 .SPSSسعود. ومن ا  تحليل النتائج ب صائيا باستخدام برنامج 

 الثقفي  –ةل يابد  ننسرين يبد الر م اسم الباحث:

دراسة فعالية وسحمة يقار الكيتامين أانا  يملية الخزية الجذيية لمرض  األورام من  عنوان البحث:

  طفالاأل

 لاير   10000     الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الصيدلة / الصيدلة اإلكلينيكية  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

كمخدر سةري  المفعةول  يند استخدامه  KETAMINE دراسة فعالية وسحمة يقار الكيتامين

قصةةير األجةةل ، وكةةذلك كمسةةكن ل لةة  فةةي العمليةةات القصةةيرة ل طفةةال والمقامةةة يةةارج غرفةةة 

 العمليات .

 *أهمية البحث : 

يند استخدامه كمخدر سةري  المفعةول   KETAMINE دراسة فعالية وسحمة يقار الكيتامين

طفةةال والمقامةةة يةةارج غرفةةة قصةةير األجةةل ، وكةةذلك كمسةةكن ل لةة  فةةي العمليةةات القصةةيرة ل 

دازوالم واألتةةةةةةةةروبين العمليةةةةةةةةات ، ياصةةةةةةةةة ينةةةةةةةةد اسةةةةةةةةتخدامه مةةةةةةةة  يقةةةةةةةةاري الميةةةةةةةة

(MIDAZOLAM+ATROPINE) . لزيادة فعاليته وتقليل أيراضه الجانبية 

  أهداف البحث:



 

 . دراسة  ركية الدوا  لتحديد مدى فعاليته.1

 تحديد األيراض الجانبية وموان  االستخدام . -2

 حث:*منهج الب

 زية الجذيية .ختحديد فئة األطفال من مرض  األورام يند يطويه  لعملية ال -1

لدراسة  ركية الدوا  في الفئةة المةذكورة  HPLCايذ يينات من الدم وتحليلها يل  جهاز  -2

 أيحه وتحديد تركيزه في الدم يند بداية مفعولة .

  وسحمته :  KETAMINE دراسة فعالية يقار الكيتامين  -3

 ين طريق تسجيل المح ظات ين أي أيراض جانبية من الممرضة اللصيقة  -أ        

 للمريل من بداية العملية و ت  استفاقة المريل .        

 دراسة مستوى الفعالية كمسكن ل ل  بقيا  األل  ين طريق المقاييس المعمول بها  -ب       

(PAIN SCALE) فل.                    ين طريق الممرضة والمرافق للط 

 ليل  بنل يلي بن يلي محمد العلوان  اسم الباحث:

 تأاير الوسع يل  تفايحت تفكك بعل الحموض انائية الكربوكسيل  عنوان البحث:

 لاير 10000       الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / الكيميا   الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

المائيةة  األوسةاطدراسة تفايحت التأين لمجموية من الحمةوض انائيةة الكربوكسةيل وكلةك فةي 

 مختلفة التركيز من المذيبات العطوية وكلك يند درجات  رارة مختلفة 

 *أهمية البحث : 

سةة راين التركيةش الكيمةائي للحمةل ودرجةة تأينةه . كةذلك يهةت  بديتيح البحث دراسة العحقة ب

دور المةةذيش فةةي التةةأاير يلةة  التفةةايحت التأينيةةة لهةةذه الحمةةوض . كةةذلك يهةةت  بدراسةةة الةةدوال 

 الثيرمودينامكية للتأين األول والثاني وتحليلها وهذا موضوع له أهمية يملية ونظرية كبيرة .

  أهداف البحث:

 حقة بين التركيش الكيمائي ودرجة التأين .أوال: دراسة الع

اانيا: دراسة التفايحت التةأين لهةذه الحمةوض فةي أوسةاط مائيةة مختلفةة التركيةز مةن المةذيبات 

 العطوية .

 االثا:دراسة تأاير درجة الحرارة يل  هذه التفايحت . 

 *منهج البحث:

 أوال: مسح مامل ل بحاث السابقة في هذا الموضوع . 

 تنقية الحموض و  المذيبات التي قد تحتاج لذلك . اانيا:.

 االثا:.تصمي  التجربة وايتيار الخلية المناسبة .



 

 بجرا  الحسابات باستخدام برامج الكمبيوتر .رابعا : 

 البندري فهد رامد العرجاني  اسم الباحث:

 بنتاج األفحتوكسينات والتريكوسيسينات في الحبوب  عنوان البحث:

 لاير  10000      ة:الميزاني

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / النبات واأل يا  الدقيقة  الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

هةا للسةموم نمو الفطريات السامة يل  العديد من المحاصيل الزرايية وياصة الحبوب وبفراز

 الفطرية بدايلها  مما يسبش في  دوث مشاكل صحية يطيرة لكل من اإلنسان والحيوان .

 *أهمية البحث : 

* الكشة  يةةن التواجةد الطبيعةةي  فةي للسةةموم الفطريةة فةةي أنةواع مختلفةةة مةن الحبةةوب لتجنةةش 

 استخدام الحبوب الملواة بهده السموم .

 يل  بنتاج السموم الفطرية .  * ايتبار قدرة الفطريات المصا بة للحبوب

  أهداف البحث:

* التاكةةةد مةةةن يلةةةو الحبةةةوب المتةةةداول فةةةي السةةةوق المحلةةةي مةةةن السةةةموم الفطريةةةة وياصةةةة 

 األفحتوكسينات والتريكوسيسينات .

و  Fusarium SPP* معرفةةة امكانيةةة بفةةراز الفطريةةات  المعزولةةة مةةن الحبةةوب وياصةةة 

Aspergillus spp.. ات والتريكوسيسينات يل  الترتيش .لسموم األفحتوكسين 

 * دراسة تااير األفحتوكسينات والتريكوسيسينات يل  بعل أنواع الحبوب .

 *منهج البحث:

* جمة  انةواع مختلفةة مةةن الحبةوب   القمةح والشةعير واالرز والةةذرة ( مةن امةاكن متفرقةة مةةن 

 مدينة الرياض .

والتريكوسيسينات فةي يينةات الحبةوب  * الكش  ين الوجود الطبيعي لسموم  األفحتوكسينات

 التي ت  جمعها وكلك باتباع اآلتي : 

 استخحص السموم الفطرية من يينات الحبوب باستخدام المذيبات   ♦♦                  

 العطوية المختلفة .                   

 216#وجرافي تنقيةةة السةةموم الفطريةةة باسةةتخدام أيمةةدة الفصةةل الكرومةةات ♦♦                 

column, #224 column                  . 

 الفصل  ألواحالكش  ين السموم الفطرية وتعريفها باستخدام   ♦♦                  

 KC18 silica gel , TLC plate ,silica gel 60Aالكرومةاتوجرافي                      

TLC plate                     فوق البنفسجية .بعد تعريطها لحمعة                



 

اللةذان تة  يزلهمةا    ..Aspergillus sppو   Fusarium SPPدراسة قدرة كل من      *

 ب تبةاعمن يينات الحبوب يل  انتاج  األفحتوكسةينات والتريكوسيسةينات يلة  الترتيةش وكلةك 

 :  األتي

 يعية .الصنايية والطب تتنمية الفطر يل  البيئيا ♦♦                

 استخحص وتنقية السموم الفطرية والكش  ينها وتعريفها كما ككر سابقا .♦♦                

* دراسةة تةةأاير  األفحتوكسةةينات والتريكوسيسةةينات يلةة  بنبةات ونمةةو الحبةةوب وكلةةك بمعاملةةه 

 الحبوب قبل بنباتها بالسموم الفطرية .

 مها ببراهي  الزبن  اسم الباحث:

 التفكك المستحث امعاييا لبعل المركبات العطوية المهلجنة في المحاليل المائية  عنوان البحث:

 لاير    10000    الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / الكيميا   الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

دراسةةة الةةتخل  مةةن الملواةةات العطةةوية المهلجنةةة فةةي األوسةةاط المائيةةة يةةن طريةةق التحطةةي  

 المستحث بمعاييا .

 *أهمية البحث : 

لقد نتج ين التطور الهائل في المجاالت الصنايية والزرايية والطبيةة مصةحوبا بزيةادة كبيةره 

ر يطةويه صةةلبه فةي يةدد السةةكان تةراك  كميةات ضةةخمة مةن النفايةةات المختلفةة يطةويه وغيةة

كبيةره  يةث  يطةورة ياصةوسائلة وغازية وتمثل الملواات العطوية والمهلجنه منها بصوره 

وملواةا كبيةرا للميةاه والتربةة والهةوا  وفةي هةذا جزأ كبيرا منها يعتبر مواد مسرطنة وسامه  بن

البحةةث سةةنركز الدراسةةة يلةة  التحطةةي  المسةةتحث بمةةعاييا لةةبعل الملواةةات العطةةوية فةةي 

 اط المائية .األوس

  أهداف البحث:

يهةةدر البحةةث بلةة  بجةةرا  دراسةةة تفصةةيلية  ةةول بمكانيةةة الةةتخل  اإلمةةعايي لةةبعل المةةواد 

العطةةوية الملواةةة للبيئةةة وياصةةة كات المنشةةا  الصةةنايي وكلةةك تحةةل  ةةرور منتقةةاة تأيةةذ 

كةون بالحسبان بعل الظرور البيئية مثل نويية المياه وبعل المواد الصلبة التي يحتمةل أن ي

 لها تأاير  فزي للتخل  من المركبات المدرو  .

 *منهج البحث:

 بجرا  مسح يلمي موس . -1

 انتقا  المركبات المطلوبة في الدراسة  -2

 ايتيار طرق التحليل المناسبة. -3

  المناسبةايتيار طرق التحليل  -3



 

 محاولة التعرر يلة نواتج التحلل اإلمعايي وتقديرها كميا . -4

الظةرور المصةا بة للتحليةل اإلمةعايي فةةي محاولةة لتحسةين  ةرور الةتخل  مةةن  تلييةر -5

 المركبات المدروسة 

 نهله بنل مكي بن ا مد المنصور  اسم الباحث:

قيا  بعل المعادن الثقيلة في دم الحبل السري لحديثي الوالدة وأمهاتهن : دراسة مقارنة بين  عنوان البحث:

 مدينتي الرياض والقطي  

 لاير  10000      يزانية:الم

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / يل  الحيوان  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

رر كثيةةر هنالةةك العديةةد مةةن الملواةةات فةةي البيئةةة منهةةا الملواةةات بالمعةةادن الثقيلةةة والتةةي لهةةا ضةة

 وموضوع البحث هو دراسة لمدى تأايرها يل  اإلنسان . ةبصحة البيئ

 *أهمية البحث : 

دراسة مدى ترسيش المعادن   الزئبق ، الكادميوم والرصاص ( التي تعتبر مةن ملواةات البيئةة 

 يليه من تأايرات يل  نمو الجنين . شفي دم األم الحامل ومدى انتقالها بل  الجنين وما يترت

  داف البحث:أه

يهدر هذا البحث يل  دراسة تركيز بعل المعادن الثقيلة في دم األم  ديثة الوالدة وكذلك  -1

 في دم الحبل السري لجنينها الذي يدل يل  الكمية التي انتقلل بل  الجنين يحل فترة الحمل .

اض التةي تعةد تجم  يينات الدم من منطقتين في المملكة العربية السعودية هما منطقةة الرية -2

 من أكثر مناطق المملكة تمدنا ومنطقة القطي  التي تعد من المناطق الزرايية .

 مقارنة النتائج المتحصل يليها من المنطقتين . -3

 *منهج البحث:

 صممل الدراسة لبحث  مدى ترسش بعل  المعادن الثقيلة

 والدة .والحبل السري يند ال األم  الزئبق ، الكادميوم والرصاص (في دم   

 و التها الصحية  اليا وفي السابق . األميمل استبيان لتجمي  بعل المعلومات ين  -1

قبةةل الةةوالدة ومةةن الحبةةل السةةري بعةةد الةةوالدة مبامةةرة  األميةةت  جمةة  يينةةات الةةدم مةةن  -2

وتجمةة  أنابيةةش بةةولي أاةةالين   Poly ethylene syringesبواسةةطة  قةةن بةةولي أاةةالين 

لحين الكش  ين العناصر . يل  ان يكةون يةدد    (20C-)درجة مئوية  20 -وتحفظ في

مةةل  6 األممةن  المةأيوكةوكميةة الةةدم  100المسةتهدفة فةي كةةل مةن المجمةويتين  األمهةات

 مل .10ومن الحبل السري 

أيةذ  األفطةلالسيرم    أوفي البحزما  أويت  في الدم ككل   أنتحديد العناصر يمكن   -2

عةةةة للةةةتجلع ( بالكشةةة  ينهةةةا بواسةةةطة جهةةةاز لتفةةةادي بضةةةافة أي مةةةادة مان األييةةةر

    Atomic Absorption Spectrophotometeryامتصاص الطي  الذري 



 

 

(Asmund ,and Cleemann2000)    ومقارنة النتائج بالحد المسموح به لكل ينصر 

 فاطمة يل  األسمري  اسم الباحث:

 تشييد ودراسة بعل مشتقات الكينوأوكزالين عنوان البحث:

 Synthesis and study of some Quinoxaline derivatives  

 لاير 10000  الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / كيميا   الكلية:

 هـ 1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

 إلجرا  التجارب العملية المقتر ة . ةحزميدم توفر بعل المواد الكيمائية ال

 *أهمية البحث : 

 ) مشةتقات الكينةوأوكزالين، انه قةد تة  تشةييد العديةد مةن  [12-1]لقد تبين من المسح الكيمائي 

(Quinoxaline) الملتحمه م   لقات ايرى غير متجانسة مثل  لقة البريمدين 

 ( Pyrimidine ) [13]   والترايةةازين(Triazine ) [14]  [15]واالنةةدول  (Indole)  

ابةةل أيطةةا أن الكثيةةر مةةن هةةذه المشةةتقات لهةةا  . كمةةا (Benzofuran)[16]والبنزوفيةةوران 

. وسةةور نقةةوم باالسةةتعانة بةةبعل الطةةرق الحديثةةة مةةن  [12-1]تةةاايرات بيولوجيةةة متنويةةة 

را  الجديةةدة مةةن يةةحل بجةة الكينةةوأوكزالينالمستخلصةةات الكيمائيةةة فةةي تشةةييد بعةةل مشةةتقات 

تفةةايحت مختلفةةة ، والتةةي يتوقةة  أن نحصةةل وفقةةا لهةةا يلةة  مةةردودات مناسةةبة مةةن المركبةةات 

 المنشودة ، والتي قد يكون لها نشاط بيولوجي .

  أهداف البحث:

الجديدة الملتحمة م   لقات ايةرى  (Quinoxaline)تشييد بعل مشتقات الكينوأوكزالين  -1

يكون للمواد الناتجةه يةن بعطةها تةأاير بيولةوجي مهة  اجرا  تفايحت كيمائية مختلفة ربما  -2

  يث سيت  دراسة التااير البولوجي لهذه المركبات كلما أمكن .

دراسة التركيش البنائي للمركبات المشيدة والتاكد من كلك بواسةطة طةرق  التحليةل الطيفةي   -3

 بصورة رئيسية . (IR,NMR+MS )المختلفة 

 *منهج البحث:

ركبةةات البادئةةة واألوليةةة والوسةةطية وغيةةر المتا ةةة مةة  المفاضةةلة بةةين تحطةةير بعةةل الم -1

 الطرق المختلفة اليتيار األنسش والذي يعطي مردود أيل  .

الناتجة من تفايةل   (Traiazolo [1,2,4] quinoxaline -4H-one )تحطير مركبات  -2

(3-Hydrazono  quinoxaline -2-one)  . م  البروم و مل الخل 

 م  الهاليدات االلكيلية المختلفة .  ( traiazolo  quinoxaline  )مركبات  مفايلة -3

دراسةةة يةةواص المركبةةات المشةةيدة والتأكةةد مةةن بنائهةةا الكيمةةائي بواسةةطة الطةةرق الطيفيةةة  -4

 .IR,NMR+MS المختلفة 



 

 جان عييبير محمد يلي ب اسم الباحث:

الكهرو ركية ويواص السريان لمعلق البنتونيل  " تأاير بضافة البوليمرات يل  الخواص عنوان البحث:

 المستخدم في سوائل الحفر " 

 لاير  10000      الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / الكيميا   الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

ات الحفر بطريقة الحفار الدائري أانا  التنقيةش يةن البتةرول أو الميةاه البةد مةن وجةود في يملي

إلزالة  األجزا  التي أزيلل من الحفةرة فحبةد مةن أن يسةتخدم سائل بصفة دائمة في الحفرة ، و

مستمرة إلزالة التراب المحفور .  ةسائل له لزوجة يالية . أن هذا السائل يدور بحركة دورا ني

لسائل يجش أن يكون متماسك ولزوجته ياليةة  تة   ال يتسةاقع التةراب المحفةور فةي قةاع هذا ا

الحفرة مما يعيق يملية الحفر . والن الما  بمفرده غير كافي كسائل  فر يطار بليةه طةين كو 

 مواصفات معينة مثل البنتونيل لعمل معلق متماسك .

 *أهمية البحث : 

نتونيل في سوائل الحفر المستخدمة في البحث ين المياه يستهلك كميات كبيرة جدا من طين الب

والبترول دايل المملكة . ويل  الرغ  من توفر البنتونيل فةي منةاطق مختلفةة  بالمملكةة ولكةن 

الستخدم في سوائل الحفر بل يستورد كميات كبيره من البنتونيةل المعةالج بالصةوديوم سةنويا . 

واص اللروية لمعلق البنتونيل ومن اة  تةأتي أهميةة وكلك بسبش نق  المعلومات المتعلقة بالخ

 دراسة الخواص اللروية لسوائل الحفر المستخدم فيها البنتونيل .

  أهداف البحث:

بنا ا يل  ما سبق يهدر البحث بل  دراسة الخواص اللرويةة لمعلةق البنتونيةل المتةوفر دايةل 

رو ركيةةة فةةي وجةةود بعةةل المملكةةة بعةةد تشةةبيعة بالصةةوديوم مةةن يةةحل دراسةةة الخةةواص الكه

أنواع البوليمرات التي تذوب في المةا  باإلضةافة بلةي قياسةات اللزوجةة . وكةذلك دراسةة تةأاير 

بضافة البوليمر  م  المواد السطحية النشطة بتركيزات مختلفة يل  معلق البنتونيل وجعلةه كو 

بةةدال مةةن مواصةةفات مناسةةبة بلةةرض اسةةتخدامه فةةي سةةوائل الحفةةر المسةةتخدمة دايةةل المملكةةة 

 استيرادها .

 *منهج البحث:

 ايتيار لبعل البوليمرات التي تذوب في الما  وبعل المواد النشطة سطحيا  -1

 تشبي   البنتونيل المحل  بالصوديوم للحصول يل   البنتونيل الصوديومي . -2

قيةةا  الجهةةد الكهرو ركةةي أو جهةةد زيتةةا لمعلةةق  البنتونيةةل المشةةب  بالصةةوديوم فةةي وجةةود  -3

اكيةةز مختلفةةة مةةن البةةوليمر والمةةواد النشةةطة سةةطحيا باإلضةةافة بلةة  قيةةا  لزوجةةة معلةةق  تر

البنتونيل باستخدام جهاز اللزوجة والتي منها يمكن التعرر يلة  ياصةية السةريان فةي وجةود 

 البوليمر .



 

  مده صالح العنزي  اسم الباحث:

 اسطة الطي  االهتزازي دراسة كيميا  سطوح أكاسيد العناصر الثقيلة بو عنوان البحث:

 لاير  10000      الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / كيميا   الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

 . تصاص اللازادمأل دراسة كيميا  سطوح أكاسيد العناصر الثقيلة 

 *أهمية البحث : 

 تطبيقي  يث ستحطر بعل أكاسيد العناصر الثقيلة وتطويرها لتستخدم تجاريا .

  أهداف البحث:

 بنشا  أكاسيد  كات سعة يالية ألدمصاص اللازات . -1

 دراسة هيئة المواد الناتجة يل  سطح األكسيد واباتها . -2

 دراسة اار الطلع ودرجة الحرارة  -3

 *منهج البحث:

حطةةر االكاسةةيد بعةةدة طةةرق مختلفةةة وتعةةالج  راريةةا ينةةد درجةةات  ةةرارة متفاوتةةة . يةةدر  ت

األكسيد بواسطة تقنية الطي  االهتزازي . تمةرر  يلة  أقةراص األكسةيد ينةد درجةات  ةرارة 

متفاوتة وضةلع محةدد، اة  يةدر  طية  االهتةزاز للسةطح وتحةدد  النةواتج يلة  السةطح بعةدة 

 ر التفريغ ، ا  تحسش سعة األكسيد ومقدرته لحدمصاص .طرق ، منها اار الحرارة ، اا

 مها  سين الحسين  اسم الباحث:

بهوموسستين البحزما لدى مرض  القلش  12وب 6يحقة المتناول من الفوالت وب عنوان البحث:

 السعوديين .

 لاير  10000      الميزانية:

 لعلوم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام ا جهة الصدور:

 

 الزراية / تلذية  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

تعتبر أمراض القلةش أ ةد األسةباب األساسةية للوفيةات ، وفةي المملكةة العربيةة السةعودية تشةير 

اإل صةةةا ات بلةةة  تفشةةةي أمةةةراض القلةةةش بةةةين األمةةةخاص . يةةةحل العقةةةود الماضةةةية تصةةةدر 

ولسترول كمسبش أساسي ألمةراض القلةش بال انةه مة  تقةدم الدراسةات اة  بدراج يامةل ةيةر الك

 وهو الهوموسستين كعامل يطورة رئيسي مستقل ي ار يل  القلش .

 *أهمية البحث : 



 

نظرا للياب دراسات تقيي  الهوموسستين  كعامةل يطةورة يلة  القلةش فةي مجتمعنةا اة  ايتيةار 

 هذا الموضوع .

  أهداف البحث:

تقةةدير مسةةتوى الهوموسسةةتين فةةي بحزمةةا الةةدم لعينةةة مةةن مرضةة  القلةةش السةةعوديين وتقيةةي   -1

ارتباطةةه بالمتنةةاول مةةن العناصةةر اللذائيةةة كات العحقةةة بمسةةتوى الهوموسسةةتين والتةةي تشةةمل 

 . 12، ب 6المثيونين ، الفوالت، فيتامين ب

 اتها .العينة ك ألفرادفي بحزما الدم  الكولسترولتقدير مستوى  -2

 . بالكولسترولتقيي  الهوموسستين كعامل يطورة ألمراض القلش مقارنة  -3

 *منهج البحث:

 . ةالحزممقابلة أفراد العينة وأيذ المعلومات  -1

 تسجيل السجل اللذائي يحل احاة أيام لكل فرد . -2

 فيها  12بسحش يينة دم لتقدير مستوى  الهوموسستين والكولسترول  والفوالت وفيتامين  -3

 أمينة بنل ا مد ناصر القحطاني  اسم الباحث:

تأاير الطبقة الفلزية والمعالجة الحرارية يل  المقاومة النويية لمنطقة التحمس بين الفلز  عنوان البحث:

 وفوسفيد االنديوم 

 لاير  10000      الميزانية:

 والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم  جهة الصدور:

 

 العلوم / الفيزيا  والفلك  الكلية:

 

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :ملخص البحث ملخص البحث:

لمةا لهةا مةن  InPيعتمد مشروع البحث يل  قيا  الخصائ  الكهربية لمواد فوسةفيد االنةديوم 

  تحطةير أهمية باللة في التطبيقات الكهروضةوئية وااللكترونيةة المختلفةة . يركةز البحةث يلة

بعةةد أن يةةت  ايتيةةار الفلةةز المحئةة  ، وكلةةك  فوسةةفيد االنةةديوم  -يينةةات تجريبيةةة كات البنيةةة فلةةز 

10باستخدام تقنية التبخير الحراري لحغشية الرقيقة تحل ضلوط منخفطة تصل 
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mbar  كما سيت  قيا  الخواص الكهربائية للعينات المحطةرة تحةل درجةات  ةرارة مختلفةة .

 500ل  تصل ب
O
C  لتحديد االستقرار الحراريThermal Stability  . 

 :*مشكلة )موضوع ( البحث

وتقوي  الخصائ  الرئيسية مةن   -InP Mفوسفيد االنديوم  -يبدا البحث بتحطير يينات الفلز 

يحل قيا  المقاومة النويية لتحديد جودتها مقارنة م  بحوث نشرت سابقا  من أجل الوصول 

 فوسفيد االنديوم روط المعملية في منطقة التحمس بين المعدن  و بل  أفطل الش

 : البحث أهمية *

يفيد البحةث الجةاري فةي مجةال دراسةة أمةباه الموصةحت   العمةودين الثالةث والخةامس ( ، اة  

يند منطقة الةتحمس او  تطوير قيا  المقاومة النويية بين الفلز المستخدم و  فوسفيد االنديوم  

 ئي السطح البي



 

  أهداف البحث:

استخدام تقنية تبخير األغشية الرقيقة تحل مروط محددة كدرجة  رارة التبخيةر واخانةة الفلةز 

وكلك لشرائح فوسفيد االنديوم التي ست من من السوق الخارجية أو المحليةة اة  قيةا  المقاومةة 

ي محةةدد النوييةةة بةةين الفلةةز ومةةواد فوسةةفيد االنةةديوم فةةي يينةةات كات تصةةمي  ييةةاري هندسةة

Standard Geometry   والمعروفة في تقنيات أمباه الموصحت تحل مسةم  المقاومةة كات

اةةحث وصةةحت والمقاومةةة كات الوصةةحت المتعةةددة ، وأييةةرا سةةيت  تحليةةل النتةةائج ومناقشةةتها 

 ومقارنتها م  نتائج بحوث سابقة 

 *منهج البحث:

 والمراج  الحديثة المرتبطة  تالبيئاتجمي   -1

 والمواد الفلزية  مين مرائح  فوسفيد االنديومتأ -2

 تحطير األغشية الرقيقة يل   فوسفيد االنديوم بالتبخير الحراري  -3

بيداد وتنفيذ التجارب الحزمة لقيا  المقاومة النويية قبل وبعد المعالجة الحرارية للعينات  -4

 المحطرة لتحديد الفلز األمثل .

 ل الصفواني فاطمة محسن ديي اسم الباحث:

 تعيين معامحت الفايلية لبعل الصبلات  الحمطية في أوساط مختلفة  عنوان البحث:

 لاير 10000       الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / كيميا   الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :ة البحث*مشكل ملخص البحث:

فةةي كثيةةر مةةن التطبيقةةات ، كمةةا ان دراسةةة  ركيةةة  اللصةةبلات أهميةةة كبيةةرة لتعةةدد اسةةتخداماته

ودوال الةةديناميكا الحراريةةة لعمليةةات الصةةباغة يجةةش أن يمتةةد لتشةةمل دراسةةة فايليةةة االيونةةات 

 المختلفة في محاليل الصبلات باإلضافة بل  العوامل المختلفة التي ت ار في يملية الصبلة .

 *أهمية البحث : 

من المعرور أن الصبلات الحمطية تستخدم في صباغة بعل األنسةجة مثةل أنسةجة النةايلون 

وتديل في كثير من التطبيقات مثل صناية األدوية والصباغة . وأوضحل كثير من الدراسات 

ميل جزئيات الصبلة ألن تتواجد في صورة متجمعة في األوساط المختلفةة لةذلك مةن المهة  أن 

 في االيتبار الحالة التي تتواجد يليها جزيئات الصبلة في محاليلها المختلفة .  يذيأ

  أهداف البحث:

في محاليل غير  االتعرر يل  فايلية بعل الصبلات الحمطية ين طريق قيا  كوبا نيته -1

 مائية مختلفة .

ة تعيةةةةين معةةةةامحت الفايليةةةةة للصةةةةبلات المسةةةةتخدمة باسةةةةتخدام بعةةةةل الطةةةةرق المختلفةةةة -2

(e.m.f,solubility)    



 

 

 *منهج البحث:

مسح كامل للدراسات التي سةبق نشةرها فةي هةذا المجةال مة  تةوفير مسةتلزمات البحةث مةن  -1

 كيماويات وأجهزة .

فةةي  قياسةةات الذوبانيةةة فةةي وجةةود نسةةش مختلفةةة مةةن بعةةل المةةذيبات التةةي تختلةة   بجةةرا  -2

 قطبيتها .

 زات مختلفة من بعل االلكتروليتات .بجرا  قياسات الذوبانية في وجود تركي -3

مة  بيةان  e.m.f تعيين قي  معامحت الفايلية من قياسةات الذوبانيةة باإلضةافة بلة  قياسةات  -4

 درجة الحرارة يل  هذه القياسات .تأاير

 

 رويدا ياسين ا مد الشوافي  اسم الباحث:

ي مخلوط بلوري من كربونات الليثيوم دراسات  ركية و فزية لتفايل تيتانات الليثيوم ف عنوان البحث:

 وااني أكسيد التيتانيوم

 لاير10000        الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / الكيميا   الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

 وم ودراسة يواصها الحفزية والتطبيقية .تحطير تيتانات الليثي

 *أهمية البحث : 

االسةةةتخدامات العديةةةدة الكاسةةةيد التيتةةةانيوم فةةةي المجةةةاالت التطبيقيةةةة الصةةةنايية فةةةي صةةةناية  

 البطاريات الجافة وصناية السيراميك والمجاالت الحفزية .

  أهداف البحث:

ج  ركي للتكةوين و سةاب الةدوال دراسة  ركية وفيزيائية لتكوين تيتانات الليثيوم ووض  نوك

 الحركية والثرمودينامكية .

 *منهج البحث:

 المسح األدبي . -1

 وض  أهدار البحث . -2

 التجارب العملية . -3

 النتائج والمناقشة . -4

 الخحصة والتوصيات . -5

 طرفة بنل يبد الر من العسكر  اسم الباحث:

 الكلسترول و مل اليوريكو زطرق جديدة لتقدير الجلوكو عنوان البحث:



 

  لاير10000      الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 العلوم / كيميا   الكلية:

 

 هـ 1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

ن المةواد المهمةة جةدا  يةث أن المواد المطلوب بيجاد طريقة جديدة لتقديرها فةي هةذا البحةث مة

في الدم يسبش مرض السكري وكذلك زيادة الكلسترول بسبش يواقش  ززيادة مستوى الجلوكو

وييمةةة للشةةرايين وتكةةوين  صةةيات المةةرارة وأيطةةا زيةةادة  مةةل اليوريةةك يةة دي بلةة  ةالم 

 النقر  الحادة.

 

 *أهمية البحث : 

لتي تنتج ين زيادة نسبتها في جس  اإلنسان نظرا ألهمية هذه المركبات المذكورة والمشكحت ا

 هةةرت الحاجةةة بلةة  بيجةةاد طريقةةة جديةةدة لتحليةةل هةةذه المركبةةات فةةي الةةدم وفةةي سةةوائل الجسةة  

بلةة  أنزيمةةات مكلفةةه لتحليةةل هةةذه  جاأليةةرى طريقةةة سةةهله واقتصةةادية وغيةةر مكلفةةة ال تحتةةا

 المركبات كما كان متبعا في السابق .

  أهداف البحث:

ل  استحداث طريقةة جديةدة وسةهله و ساسةة وسةريعة وغيةر مكلفةة تعتمةد يلة  يهدر البحث ب

تحويل الجلوكوز والكلسترول و مل اليوريةك بلة  فةوق أكسةيد الهيةدروجين الةذي تة  تحليلةه 

بطريقة سهله كات مصداقية وغير مكلفة وتطبيق هذه الطريقة يل  يينات الدم وسوائل الجس  

 . لتحليل هذه المركبات فيها األيرى

 *منهج البحث:

 استحداث طريقة سهلة ودقيقة لتقدير  فوق أكسيد الهيدروجين  الناتج من  المركبات -1

   الجلوكوز والكلسترول و مل اليوريك( ايتمةادا يلة  الحقةن السةرياني والتحليةل الطيفةي  

 للحديد الثحاي .

وريةك لتحويلهةا بلة  معالجة يملية باإلنزيمات لكل من  الجلوكوز والكلسترول و مةل الي -2

H2O2 . 

تحليل العينان الحيوية بالطريقة الجديدة المقتر ة في هذا البحث وبالطرق التقليديةة المتبعةة  -3

 في المعامل الحيوية بالمستشفيات .

 المعالجة اإل صائية للنواتج ومقارنتها ب صائيا بالطرق التقليدية. -4

 دي المرم لطيفة بنل زبن يطا هللا اسم الباحث:

التقدير الطيفي لبعل  المركبات الصيدلية  المحتوية يل  مجامي  األ ماض الكربوكسيلية و  عنوان البحث:

 أو المجامي  األمنية .

 لاير 10000       الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 



 

 العلوم / كيميا   الكلية:

 هـ 1425 يخ البحث:تار

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

العديد من المركبةات الدوائيةة المحتويةة يلة  مجةامي  و يفيةة مثةل األ مةاض الكربوكسةلية أو 

المجامي  االمينية كات أهمية باللة في المجاالت الطبيةة والصةيدلية ومةن هةذه المركبةات أدويةة 

ه المركبةةات تةة  تقةةديرها بطةةرق مختلفةةة مةةدرات البةةول ومطةةادات االلتهةةاب والبكتيريةةا وهةةذ

 وبعطها طرق معقدة وفي هذا البحث سيت  تقديرها بطرق سريعة وسهلة غير مكلفة .

 *أهمية البحث : 

أن الطرق الطيفية التي ت  تقدير هذه المركبات بها طرق محةدودة وتقليديةة وأهميةة هةذا البحةث 

بةات فةي  التهةا النقيةة وفةي مركبةات هو بيجاد طرق طيفيةة سةريعة وبسةيطة لتقةدير هةذه المرك

 الدوائية .

  أهداف البحث:

يهدر البحةث بلة  اسةتحداث طةرق جديةدة وبسةيطة وسةريعة لتقةدير هةذه المركبةات  باسةتخدام 

طرق التحليل الطيفي وايتيار كوام  تستخدم للتفايل م  هذه المركبةات أو تكةوين متراكبةات 

المركبةةات وكةةذلك دراسةةة  ةةرور التفةةايحت معهةةا بنةةا ا يلةة  المجةةامي  الو يفيةةة فةةي هةةذه 

 ساسةةيتها مقبولةةة ودقيقةةة وكات مصةةداقية اةة  مقارنةةة النتةةائج ب صةةائيا بةةالطرق الدسةةتورية 

 وتطبيق الطرق المستحداة بدون تدايحت يل  المستحطرات الصيدلية لهذه المركبات .

 *منهج البحث:

-م1980المختةارة مةةن يةةام  مسةح مةةامل لحبحةاث التةةي سةبق نشةةرها فةةي تقةدير المركبةةات -1

 م .2003

تةةوفير المةةواد النقيةةة لهةةذه المركبةةات وتةةوفير الكوامةة  التةةي لةة  يسةةبق اسةةتخدامها مةة  هةةذه  -2

 المركبات بحيث تعطي نتائج دقيقة وصحيحة.

 توفير المستحطرات الصيدلية للمركبات  من األسواق المحلية . -3

 للعمل في البحث . توفير األدوات والزجاجيات واألجهزة الحزمة -4

يمل دراسة تحليله لتقدير هذه األدوية ويمل مقارنة نظرية وب صةائية للنتةائج مة  الطةرق  -5

 الدستورية 

 نجوان بنل  سن  سن السادات  اسم الباحث:

 ايتبارات جودة  المطابقة لبعل نماكج الحياة يل  أسا  ب صا ات مختلفة . عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم/ اإل صا  وبحوث العمليات  الكلية:

 هـ 1425 تاريخ البحث:



 

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

مةن مجتمعةات مةايوكه  تنظرا للتطور الهائل في يلوم المعلومات فقد يكون متوافر لةدينا بيانةا

المرتبةةة ، والقةةي   توصةة  ب صةةائي يةةاص بهةةا مثةةل البيانةةا تختلفةةة ، ولهةةذه البيانةةابطةةرق م

المجتمعةات المةايوكه  أماكات الرتش المختلفة ،  تالمسجلة  والبنات المبتورة تقدميا ، أو البيانا

ولكنها مجتمعات مختلطة ويمكةن تمثيةل هةذه  بسيطةفقد تكون مجتمعات غير  تمنها تلك البيانا

ايتبةةارات جةةودة المطابقةةة تمكةةن  بنبمةةا يعةةرر التوزيعةةات المختلطةةة .  ب صةةائياالمجتمعةةات 

لبيانةات المجتمة  تحةل الدراسةة وهةذا المناسةش  اإل صةائيالبا ث من التعةرر يلة  التوزية  

 بطريقة سليمة . تبدوره يسايد يل  تحليل البيانا

 *أهمية البحث : 

لةةةبعل توزيعةةةات الحيةةةاة . هةةةذا  يتعةةةرض هةةةذا البحةةةث لموضةةةوع ايتبةةةارات جةةةودة المطابقةةةة 

المهمةةة فةةي كثيةةر مةةن التطبيقةةات العمليةةة التةةي تتطلةةش تحليةةل  تالموضةةوع مةةن الموضةةويا

ب صةةائي لعينةةات مةةأيوكة مةةن المجتمعةةات تحةةل الدراسةةة والمبنيةةة يلةة  ب صةةا ات مختلفةةة . 

ومعرفةةةة النمةةةوكج اإل صةةةائي المناسةةةش لطبيعةةةة البنةةةات يسةةةايد كثيةةةرا فةةةي بيجةةةاد األسةةةلوب 

هو النمةوكج  ، فيكون هناك دائما س ال في كهن البا ث وهو : ما تصائي المناسش للبيانااإل 

 نات ؟ واإلجابة يل  هذا الس ال تتطلش ايتبارات جودة المطابقة ياالمناسش لهذه الب اإل صائي

  أهداف البحث:

 التعري  ببعل النظريات المهمة في ايتبارات توفيق الجودة . -1

 ر األبحاث والدراسات كات الصلة بموضوع البحث .الوقور يند أي -2

التركيةةز يلةة  اإل صةةا ات المختلفةةة مثةةل : اإل صةةا ات المرتبةةة ، والقةةي  المسةةجلة ، القةةي   -3

 المبتورة تقدميا ، والبيانات كات الرتش .

 تطوير ايتبارات يل  أسا  اإل صا ات في البند الثالث . -4

 ل بيانات يددية ونماكج من واق  الحياة .توضيح وتطبيق نتائج البحث من يح -5

 الخحصة والتوصيات ألبحاث مستقبلية . -6

 *منهج البحث:

التعري  باإل صا ات المختلفة المسةتخدمة فةي البحةث مثةل ، اإل صةا ات المرتبةة ، القةي   -1

 المبتورة تقدميا  . تالمسجلة ، البيانات كات الرتش والبيانا

مبنية يل  أسا  كل من اإل صا ات اآلن  ككرهةا واسةتخدامها تطوير ب صا ات مختلفة  -2

 في ايتبارات جودة المطابقة للنماكج تحل  الدراسة يل  أسا  يدة بدائل لنماكج مختلطة .

استخدام طرق المحاكة إليجاد القي  الحرجةة  لن صةا ات تحةل الدراسةة واسةتخدامها فةي  -3

 االيتبار للنماكج تحل الدراسة .

قوة االيتبار ضد البدائل المقتر ة  ومحاولةة تطبيةق النتةائج يلة  بيانةات فعليةة مةن دراسة  -4

 واق  الحياة .

 محاكاة يينات يشوائية من النماكج المقتر ة  كتوضيحات يددية للنتائج . -5

 تحليل بيانات من تطبيقات يملية من يحل الطرق المقتر ة بالبحث . -6 



 

 خياط سعاد  ميد يلي ال اسم الباحث:

تأاير السيانوبكتيريا كمحسن ومخصش  يوي للتربة يل  النمو وبعل التليرات البيوكيمائية  عنوان البحث:

 في بادرات الطماط  .

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 قيقة العلوم / النبات واأل يا  الد الكلية:

 

 هـ 1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

هةةو أن  جةةز  كبيةةر مةةن مسةةا ة الجزيةةرة العربيةةة يبةةارة يةةن أراضةةي صةةحراوية يصةةعش 

استلحلها واالستفادة منها وكلك  ت  تتمكن المنطقة من االكتفةا  الةذاتي ، والتقليةل مةن ايتمةاد 

يةةرى وكةةذلك لطةةمان  نوييةةة المحصةةول المنطقةةة يلةة  المحاصةةيل المسةةتوردة مةةن الةةدول األ

 يليها من أضرار . شالمنتج محليا ويلوه من المواد الكيمائية وما يترت

 *أهمية البحث : 

 استصحح األراضي الصحراوية .

  أهداف البحث:

يهةدر البحةث بلة  دراسةة تةأاير دمةج طحالةش السةيانوبكتيريا   كمحسةن ومخصةش طبيعةي  -1

 والكيمائية وكلك بالمقارنة بمحسنات أيرى طبيعية وصنايية . ةئيللتربة يل  يواصها الفيزيا

دراسة بعل معةايير النمةو  وااليةل فةي نبةات القمةح كنبةات تجريبةي لمعرفةة مةدى كفةا ة  -2

السانوبكتيريا والمحسنات الطبيعية والصنايية فةي تحسةين يةواص التربةة الرمليةة المسةتخدمة 

 وبالتالي التأاير يل  النبات .

 البحث:*منهج 

 أوال الدراسات المعملية : 

يزل وتعري  وتنقيةة بعةل  طحالةش  السةيانوبكتيريا  المثبتةة للنيتةروجين مةن التربةة وتحديةد 

أفطل المنابةل اللذائيةة والظةرور المثلة  إليطةا  أكبةر كتلةة منهةا وبجةرا  بعةل التحلةيحت 

 البيوكيميائية 

 ثانيا الدراسات الحقلية : 

أ ةد مةزارع مدينةة الريةاض وتعقيمهةا اة  تحليلهةا فةي بدايةة ب طار تربةة رمليةة مةن  - أ

 ونهاية التجربة لدراسة دور الطحالش كمحسن بيولوجي لتحسين يواص التربة .

اسةة التليةرات الناتجةةة فةي نمةةو  نبةات القمةح نتيجةةة التلقةيح بالطحالةةش وبضةافة محسةةن در -ب 

  كةل التةدايحت الممكنةة ومحسةن طبيعةي البنتونيةل . وكلةك بة جرا   Broadleaf-4صنايي 

 في المعامحت قبل الزراية .

 دراسة معايير النمو في نبات القمح وتشمل قياسات النمو والتحليحت البيوكيمائية . -ج

 ثالثا عمل التحاليل اإلحصائية المناسبة للنتائج المتحصل عليها .



 رانية يلي الجيزاني  اسم الباحث:

يند    Vancomycin & Aminoglucosidesلجريات الدوائية للدوائين متابعة وتقيي  ا عنوان البحث:

 األطبا  والصيادلة اإلكلينيكيين

 لاير  10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 كلينيكية الصيدلة / الصيدلة اإل الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث لبحث:ملخص ا

   مطةةاد  Vancomycin  مطةةاد للبكتريةةا ( و  Aminoglucosidesان كةةل مةةن  دوائةةين 

للبكتريا( لهما نافذة يحجية صةليرة ممةا ية دي بلة  أهميةة متابعةة تركيزهمةا فةي دم المرضة  

كمطةادة  Aminoglucosidesلمن  تعرض أي مريل الاارهمةا الجانبيةة . وتةرتبع قةوة ال 

بينما السمية ترتبع بقيمة أقل تركيةز للةدوا   Cpeak)يا بقيمة أيل  تركيز للدوا  في الدم للبكتير

(Ctrough)  والمدة التي يظل يليها كذلك في الدم . لذلك يسةتخدم أيلة  تركيةز للمطةاد فةي الةدم

عةدم كدليل للقيام بأكبر فعالية ممكنة ضد البكتيريا ا  يتبعة بعد كلك أقل تركيةز فةي الةدم كةدليل ل

اكبةر  (Dosing interval τ )وجود السمية ويل  هذا االسا  تعط  الجريات يل  فتةرات 

 األدويةةمةن  Aminoglucosides. فلذلك يعتبر  (t1/2)من مدة نص  العمر الحيوي للمطاد 

 بالنسبة ل أما(  واقل تركيز  أيل مراقبة ين طريق قيا  التراكيز في الدم    بل التي تحتاج 

Vancomycin  مةن اقةل تركيةز مةان  لنمةو البكتريةا  أيلة فان القوة المطةادة للبكتيريةا تكةون

(MIC)  العحجية بين المرضة  مةن  يةث االسةتجابة أو  تالفرو قافي الجس  . ونتيجة لوجود

التعرض للسمية ف ن مراقبة  أيل  وأقل تركيز للدوا  فةي الجسة  يكفةل الحفةا  يلة  المسةتوى 

 دم ين طريق ضبع الجرية الدوائية ومدتها .المطلوب للتراكيز في ال

 *أهمية البحث : 

الصةيادلة اإلكلينيكيةين لطةبع تقيي  وبابات أهمية بستخدام  ركية الدوا  اإلكلينيكية ين طريق 

  & Vancomycinالجرية الدوائية  سش ا تياجات كل مريل لكل من 

Aminoglucosides. 

  أهداف البحث:

 ية المناسبة لكل مريل ايتمادا يل   ركية الدوا  في الجس  .استخدام الجرية الدوائ -1

 تجنش اآلاار الجانبية للدوا  ين طريق استخدام الجرية المناسبة . -2

 تجنش تعرض المريل لسمية الدوا  في الجس  الدوا  في الجس  ين طريق زيادة الجرية  -3

 للير مناسبة البكتيريا للدوا  نتيجة استخدام الجرية ا ةتجنش مقاوم -4

التقليل من النقاط التي قد تكةون تاليةه للنقةاط السةابقة مثةل : زيةادة فتةرة تنةوي  المةريل فةي  -5

 المستشف  ، زيادة التكلفة المالية من غير  اجة لذلك .

 *منهج البحث:

 ينقس  المرض  في هذا البحث بل  مجمويتين : 

  األطبا  بمرارمجموية تحل  -1



 

 ين .دلة اإلكلينيكيالصي بمرارمجموية تحل   -2

 Vancomycin أي مةن الةدوائين  يأيةذيت  جم  المعلومات الحزمة ين كل  المريل الةذي 

& Aminoglucosides ، وتتطمن هذه المعلومات : اسة  المةريل ، الةرق  الطبةي ، الطةول

الوزن ، العمر ، الجنس ، وجود أمراض سابقة ، يطة العحج ، التحاليل المخبرية ، والكشة  

غيرها من المعلومات التي تخدم الموضوع ويلة   بل أيل  وأقل تركيز للدوا  في الجس   ين

كلك يت  متابعة المريل بل  أن يتوق  ين أيذ الدوا  . تجم  هةذه الموضةويات  وتحلةل يةن 

طريةةق برنةةامج متخصةة  لحركيةةة الةةدوا  وبرنةةامج ب صةةائي للكشةة  يةةن وجةةود أيةةة فةةروق 

 . معنوية بين كل من المجمويتين

 هند بنل يبد الر من بن يبد هللا الشويمان  اسم الباحث:

 المملكة العربية السعودية  –التقيي  البيئي لمخلفات الصرر الصحي من مدينة الرياض  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / النبات واأل يا  الدقيقة  الكلية:

 هـ1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

 التلوث البيئي الحاصل من مخلفات الصرر الصحي .

 *أهمية البحث : 

ضرورة االستفادة من مخلفات الصرر الصحي المعالجة وكلةك يةن طريةق بتبةاع الطةرق  -1

 دقيقة والعناصر المعدنية السامة ا من الكائنات الحية الالحديثة في هذا المجال والتأكد من يلوه

بلة  التقليةل مةن مخلفةات الصةرر الصةحي  يالتقليل من االستنزار الجائر للميةاه ومةا ية د -2

 ين طريق برامج ويطع التقيي  البيئي .

االستفادة من مخلفات الصرر الصحي المعالجةة فةي العديةد مةن المجةاالت المختلفةة ومنهةا  -3

 سبيل المثال بنتاج اللاز الحيوي .يل  

  أهداف البحث:

 ييهدر البحث أساسا بل  بيداد دراسة يلمية تطبيقية ياصة بالتقيي  والتأهيل واالستثمار البيئة

لمخلفات الصرر الصحي وكلك ين طريق الكش  ين التلوث البكتيري والفطةري والمعةدني 

تقدي  التوصةيات الخاصةة للحةد مةن هةذا باإلضافة بل  االمتصاص الحيوي الميكروبي ومن ا  

 الخطير . يالتلوث البيئ

 *منهج البحث:

لمحطةات المعالجةة المنتشةرة فةي المدينةة ومةن اة  يةت  ايتيةار تقسي  مدينة الريةاض اسةتنادا  -1

 تين بلرض التطبيق العملي .يمحطتين نموكج

دا بل  األسس العلمية فةي بجرا  التحليل البكتيري والفطري للعينات التي سيت  جمعها استنا -2

  يوي (.لمجال   التوصي  الظاهري والكيموهذا ا



 

 . (AASP)بجرا  التحليل المعدني للعينات التي سيت  جمعها بجهاز  -3

بيادة ايتبار نمو بعل الكائنات الحية الدقيقة المعزولة من مخلفات الصرر الصحي يل   -4

 ة .تراكيز مختلفة لبعل العناصر المعدنية الثقيل

 

 أسما  بنل سليمان بن يبد هللا المويشير  اسم الباحث:

 استقرا ات ب صائية يل  أسا  توزيعات مختلطة محدودة . عنوان البحث:

 لاير  10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 مليات العلوم / اإل صا  وبحوث الع الكلية:

 هـ 1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

نظرا ألهمية توزي  ويبل العكسي وكذلك توزي  جةاو  العكسةي فةي ايتبةارات الحيةاة فسةور 

جةةاو   –ويبةةل العكسةةي ( و   يبةةل العكسةةي  –نقتةةرح ممزوجةةات جديةةدة مثةةل   ويبةةل العكسةةي 

ا " تقةدير معةال  النمةاكج المقتر ةة ( ، العكسي ( وسةنحاول اسةتنباط اسةتقرا ات ب صةائية منهة

ايتبار وتقدير مركبات النماكج المقتر ة " وأيطا محاولة تطبيةق النتةائج النظريةة يلة  بينةات 

 فعلية من واق  الحياة .

 *أهمية البحث : 

تلعةةش النمةةاكج المختلطةةة دورا  يويةةا فةةي كثيةةر مةةن التطبيقةةات العمليةةة ، يلةة  سةةبيل المثةةال 

 األدويةة، االقتصةاد ،  األسةماكمرة لنماكج الخليع المحدودة تتمثل في   بحوث التطبيقات المبا

بولوجيا " يل  يبحث في أصول اإلنسان القدي  " ، النبات ، الزراية ، يل  النفس ، الباليوانثرو

 الحيوان ( ، وايتبارات الحياة والمواوقية .

، تحليل المجموية ، تأيير بنا   التطبيقات اللير مبامرة تتطمن   القاصيات ، مجامي  جاو 

لةةـحمعلمي للكثافةةة تقريةةش ابيةةة والتقةةدير يالنمةةاكج ، نمذجةةة الكثافةةة القبليةةة ، طريقةةة بيةةز التجر

 أننماكج الخليع بواسةطة نمةاكج غيةر ممزوجةة وتوليةد نمةاكج لمتليةرات يشةوائية ( ، و يةث 

وط لةنةات مةن مجتمة  مخابي نهةاأيل   بليهايمكن النظر  نات المتوافرة ين  اهرة ماامعظ  البي

..." وهذه الفكرة تتيح لنا يمليةة يلةع التوزيعةات  أكثر أومن أكثر من توزي  ب صائي " اانين 

 يل  توزي  جديد يحمل يواص مركباته بنسش معينة . ةاإل صائي

 أهداف البحث:

 نلخ  األهدار في النقع اآلتيه :

 أووزيعين ويكونةان بمةا مةن نفةس العائلةة اقتراح نماكج جديدة وهي يبارة ين يلةيع مةن تة -1

جةةاو   –ويبةةل العكسةةي ( و   يبةةل العكسةةي  –مةةن يةةائلتين مختلفتةةين مثةةل   ويبةةل العكسةةي 

 العكسي (.

طريقةة  –تقدير معال  النماكج المقتر ة باسةتخدام الطةرق المعروفةة مثةل   طريقةة العةزوم  -2



 

 طرق بيز ( . –اإلمكان األكبر 

 ت في نماكج الخليع المقتر ة .ايتبار يدد المركبا -3

 البحث ين يواص نستطي  من يحلها تمييز نماكج الخليع المقتر ة . -4

 تطبيق النتائج النظرية يل  بيانات فعلية  -5

 *منهج البحث:

 سور نتب  األساليش التالية للوصول األهدار البحث : 

 العملية في الحياة  االتعري  بمفهوم النماكج المختلطة ، واستخداماته -1

يملية تقدير للمعال  المجهولة في النماكج المقتر ة وكلةك تحليليةا أو باسةتخدام طةرق  -2

يددية منها  ل  أنظمة من المعةادالت غيةر الخطيةة باسةتخدام مكتبةة الحاسةش اآللةي 

(IMSL) . أو  أي يوارزمية مناسبة للحل ، 

تر ةة  مثةل   نسةبة المختلطةة المق جاستخدام طرق اليتبار يدد المركبات فةي النمةاك -3

 المكان األيظ  و ايتبارات التجانس بمعلومية االوزان ( 

 استخدام نظ  المحاكاة لتوضيح كفا ة النتائج ومحاولة تطبيق بيانات فعلية  -4

 مري  محمد يبد هللا السيد الهام   اسم الباحث:

تطبيقاتها في التخطيع و (Eclipse) ساب جرية الفوتونات في نظام التخطيع العحجي  عنوان البحث:

 العحجي لمرض  السرطان 

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / الفيزيا  والفلك  الكلية:

 هـ 1425 تاريخ البحث:

 ) فكرة ( البحث :  *مشكلة ملخص البحث:

أمد األمراض الشائعة فتكا وتهديةدا لحيةاة البشةر ، لةذا فقةد تركةزت  يعتبر مرض السرطان من

جهود العلما  والبا ثين يلة  يحجةه ، وكةان مةن الطةروري مرايةاة اآلاةار المترتبةة للعةحج 

يلةة  صةةةحة المةةةريل ، ومةةن أهةةة  أنةةةواع العةةحج المةةة ار يلةةة  الخحيةةا السةةةرطانية العةةةحج 

 اإلمعايي .

 *أهمية البحث : 

كورة سابقا تساريل الشركات الكبرى لتصني  المعجحت الخطية العحجية ، كما ل سباب المذ

تنافسل في ابتكار نظ  التخطةيع العحجيةة ، ولمةا كانةل دقةة جريةة الفوتونةات اإلمةعايية فةي 

غاية األهمية من  يث تقليل اآلاار الرجعية للعحج اإلمعايي من جهة ، ولزيادة فعالية العحج 

 اج األمر بل  استخدام كافة الوسائل الفيزيائية المتا ة .من جهة أيرى ا ت

  أهداف البحث:

أن الهدر الذي نسع  لتحقيقه من هذه الدراسة هو التأكد من دقة  ساب جرية الفوتونةات فةي 

 نظام التخطيع العحجي ومن ا  تطبيقها في يحج مرض  السرطان .

 *منهج البحث:



 

 تنحتاج الة  مجمويةة مةاملة مةن البيانةا (Eclipse)جي لتحقق من دقة نظام التخطيع العح -

 المقاسة والتي تستخرج من يحل  االت االيتبار المختلفة .

للتوجيهةات المنبثقةة يةن الجمعيةة  (Eclipse)التخطيع العحجي التحقق من مدى مطابقة نظام 

 مناقشة النتائج ووض  التوصيات -الطبيين  ناألمريكية للفيزيائيي

 هدى يمر الخطيش  حث:اسم البا

استخدام الموت المبرمج للخحيا والتليرات الفسيولوجية في أصنار الطماط  كعامحت  عنوان البحث:

 مسايدة مميزة للمقاومة المستحثة بفيرو  موزيك الطماط  

 لاير 10000 الميزانية:

 ية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطب جهة الصدور:

 العلوم / النبات واأل يا  الدقيقة  الكلية:

 

 1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

تر فةةي بنتاجيةةة محصةةول الطمةةاط  المشةةكحت التةةي تةةو أهةة الفيروسةةية مةةن  األمةةراضتعتبةةر 

وياصة في قطاع البيوت المحمية . ومن األهمية التأكد من درجةة مقاومةة الصةن  الفيروسةية 

متعةةارر يليهةةا سةةابقا نظةةرا للتطةةور السةةري  فةةي السةةحالت الفيروسةةية أيطةةا يةةدم تةةوفر الليةر 

 واألجهزة المواد الكيماوية . ةالصوبة النموكجي

 *أهمية البحث : 

يعتبر فيرو  موزيك الطماط  من أه  الفيروسات التي تصيش أصةنار الطمةاط  نظةرا لثبةات 

استجابتها للفيرو  فهناك أصةنار متحملةة  يارج الخلية الحية . وتختل  أصنار الطماط  في

وأصنار تستجيش لنوع المقومة المسةتحثة ويمكةن االسةتدالل يليهةا نتيجةة للفعةل المتبةادل بةين 

الجينات الخاصة بالمقومة للعائةل ويمكةن االسةتفادة مةن   المقومةة المسةتحثة المكتسةبة ( لتقليةل 

ايتيار يحمات المميةزة مسةايدة تةدل االصابة الفيروسية ين طريق ايتيار أصنار الطماط  ب

أو الجينات التةي يمكنهةا أن تسةتحث   TOMVيل  وجود الجينات الطبيعية المقاومة لفيرو  

 المقومة لدى النبات وتكسبها درجة مقاومة .

  أهداف البحث:

 دراسة مقارنة لمستويات مقومة أصنار الطماط  . -1

ام جريةات مةن  مةل الساليسةيلك فةي مرا ةل استحثاث جينات المقومة في النبات باستخد -2

لمحاولة تحسين صفة المقومة ل صنار المتحملة  باإلصابةمبكرة من النبات ا  بجرا  التحدي 

 لنصابة بالفيرو  .

تةةأاير درجةةة المقومةةة الطبيعيةةة والمسةةتحثة بفيةةرو  فقةةع والمسةةتحثة بةةالفيرو  و مةةل  -3

 الساليسيليك يل  القياسات الحيوية للبذور .

 استخدام قياسات بيولوجية وتشريحية وسيرولوجية وفسيولوجية . -4

 *منهج البحث:

 تحديد نويية أصنار الطماط   -1



 

 بجرا  اإلصابة الفيروسية يل  نباتات الطماط  وتحديد درجة االستجابة والمقاومة . -2

  مقةدار استحثاث المقاومة باستخدام  مل سالسليك اة  بجةرا  التحةدي بةالفيرو  . وقيةا -3

 االستجابة والمقاومة  ل صنار المختبرة لتحقيق العحمات المميزة لكل أصنار الطماط 

 مشايل يلي صالح اللامدي  اسم الباحث:

المحطرة   ZnTeالكلور يل  الخواص الطوئية ل غشية الرقيقة لمادة تيلورايد الزنك  تأاير عنوان البحث:

 بالتبخير الحراري 

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 العلوم / الفيزيا  والفلك  الكلية:

 هـ 1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

من العمودين الثاني والراب  من الجدول الدوري من أمةباه    ZnTeيعتبر مادة تيلورايد الزنك 

ويةةادة تتةةوفر هةةذه المةةادة  Ev 2.26صةةحت المركبةةة كات فجةةوة طاقةةة مبامةةرة قةةدرها المو

فقةةع . أن ةليةةة التبخيةةر الحةةراري هةةي المعتمةةدة فةةي المشةةروع  p-typeبتوصةةيلية مةةن النةةوع 

الحةةالي للحصةةول يلةة  أغشةةية رقيقةةة مةةن هةةذه المةةواد . كمةةا سةةيت  تعيةةين تةةأاير الكلةةور يلةة  

 د بمابة هذه المواد المحطرة يل  مكل األغشية الرقيقة .الخواص الطوئية المتوقعة لتحدي

 *أهمية البحث : 

تتب  أهمية مةواد تيلورايةد الزنةك المشةوب بةالكلور مةن تطبيقاتهةا المختلفةة فةي مجةال الثنائيةات 

المشعة للطو  األيطر والخحيا الشمسية والدالئل الموجية والمنظمات الكترونيةة . بن  كميةة 

من تركيز  امحت الشحنة ستسايد يل  ايتيار اإلمابة المحئمة مةن الكلةور  الكلور التي تلير

 للحصول يل  يصائ  جيدة في التطبيقات االلكتروضوئية .

  أهداف البحث:

اللرض الرئيسي للمشروع الحةالي هةو تحطةير يينةات جديةدة مةن أغشةية تيلورايةد الزنةك  أن

تةةأاير بمةةابة الكلةةور يلةة  الخصةةائ   باسةةتخدام طريقةةة التبخيةةر الحةةراري ، ومةةن اةة  دراسةةة

 الطوئية في هذه المواد .

 *منهج البحث:

 والمراج  الحديثة المرتبطة  تتجمي  البيانا -1

 تأمين المواد الكيمائية الحزمة في المشروع  -2

ور يلةة  الزجةةاج بةةالتبخير : كلةة تحطةةير األغشةةية الرقيقةةة كات التركيةةش  تيلورايةةد الزنةةك -3

 الحراري 

تيلورايةد الزنةك والتاكةد مةن البنيةة  ة الخواص البنيويةة ل غشةية المحطةرة مةن مةادة دراس -4

البلورية الناتجة ومن ا  التأكةد مةن وجةود الكلةور فيهةا ، كمةا سةيت  قيةا  الخةواص الكهربائيةة 

 أيطا في العينات المحطرة 

ريقةةة قيةةا  الخةةواص الطةةوئية الناتجةةة وتحديةةد الشةةروط المثلةة  ل غشةةية المحطةةرة بط -5



 

 التبخير الحراري .

 لبن  يوس  محمد يشري  اسم الباحث:

 غشا  المترونيدازول الشدقي الحصق لعحج أمراض اللثة واألنسجة الدايمة . عنوان البحث:

 لاير  10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 / صيدالنيات  الصيدلة الكلية:

 

 هـ 1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

تعرر أمةراض اللثةة واألنسةجة الدايمةة بأنهةا مجمويةه مةن االلتهابةات الموضةعية التةي تة ار 

يل  األنسجة الدايمة ل سنان . تظهر أمراض اللثة واألنسجة الدايمة يلة  مةكل التهةاب فةي 

يعية مما ي دي بالتالي بلة  سةقوط األسةنان . بكا لة  يةت  يةحج اللثة وتراجعها ين  دود ها الطب

هذه األمراض ف نها قد ت دي بل  العديد من األمراض البدنية في أنحا  مختلفة من الجسة  مثةل 

مةرض تجةةرا  الةةدم ، التهةاب بطانةةة القلةةش ، الخةةراج الةدماغي ، اإلصةةابات البوليةةة التناسةةلية ، 

 .وبصابات الجلد واألغشية اللينة 

تعالج أمراض اللثة واألنسجة الدايمة بواسطة استخدام المطادات الحيوية سوا  الموضعية أو 

البدنيةةة . االسةةتخدام الموضةةعي للمطةةادات الحيويةةة يجنبنةةا يطةةر  هةةور األيةةراض الجانبيةةة 

الصةعوبة تكمةن فةي الحاجةة للتةديل الجرا ةي ستخدامها بدنيا وبجرية اقل ولكةن المصا بة ال

 زالتها من المكان المصاب لوضعها في وب

 *أهمية البحث : 

تحطير غشا  الصق يحتةوي يلة  المترونيةدازول بحيةث يمكةن للمةريل وضةعه فةي الشةدق 

بدون الحاجة إلجرا  يملية جرا ية وفي نفةس الوقةل يةوفر هةذا اللشةا  انطةحق طويةل األمةد 

 للدوا  .

  أهداف البحث:

ج أمةةراض اللثةة واألنسةةجة الدايمةة والةةذي تحطةير نظةام توصةةيل دوائةي للمترونيةةدازول لعةح

 يتميز بالمواصفات التالية :

 يلتصق في اللشا  المخاطي للف  . -1

 يقوم بتوصيل الدوا  موضعيا في الف  . -2

 يوفر انطحق طويل األمد للدوا  . -3

 *منهج البحث:

لكيتةوزان تحطير غشا   المترونيةدازول الحصةق المكةون مةن بةوليمر الكيتةوزان فقةع أو ا -1

 وبعل البوليمرات األيرى التي تحلل  يويا .

تقيي  تأاير يوامةل التحطةير المختلفةة يلة  الخصةائ  الطبيعيةة الكيمائيةة لللشةا  وكةذلك  -2



 

 

 يل  انطحق  المترونيدازول من اللشا  .

 تقيي  مفعول اللشا  المختار ضد البكتيريا المسببة ألمراض اللثة واألنسجة الدايمة . -3

 تقيي  أدا  اللشا  المختار  يويا  -4

 من   سين محمد الراضي  اسم الباحث:

 تأاير أمعة جاما يل  الخواص البيوفيزائية والشكلية للطماط   عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 

 الفيزيا  والفلك العلوم /  الكلية:

 

 هـ 1425 تاريخ البحث:

 :*مشكلة البحث ملخص البحث:

األمن اللذائي هو من أه  المتطلبات الطرورية لمعيشة األم  ، لذلك فهي تسع  بل  تحسةينه . 

لةةذلك وضةةعل معظةة  منظمةةات الصةةحة واألغذيةةة فةةي دول العةةال  مواصةةفات ياصةةة ل غذيةةة 

لدول الكبرى استخدام األغذية اللير معالجةة بمةواد كيمائيةة المعالجة كيمائيا كما فطلل معظ  ا

 يحل مر لة الن  .

 *أهمية البحث : 

ل سباب المذكورة سةابقا تسةاريل أبحةاث العلمةا  نحةو اسةتخدام اإلمةعايات الم بنةة لتحسةين 

المحيطةة . وتنامةل فةي العديةد مةن المجةاالت الزراييةة  ةاللذا  دون اإلضرار بالنبات أو البيئة

لةةرض زيةةادة اإلنتاجيةةة واسةةتنباط محاصةةيل  جديةةدة كات قيمةةة غذائيةةة ياليةةة وأيةةرى مقاومةةة ب

 . ةللتقلبات البيئي

  أهداف البحث:

 يث بن الطماط  كو أهمية اقتصادية وغذائية يالية فقد وضعل يطة هذا البحث يل  دراسةة 

النبات . كما سيت  دراسة وفيل بتأاير أمعة جاما يل  الخواص الفيزيائية والحيوية لمادة الكلور

الخواص التركيبية للنبات وسيت  قيا  نسبة البروتينةات والكربوهيةدارات قبةل وبعةد التشةعي  . 

 ومن ا  مناقشة النتائج .

 *منهج البحث:

 متابعة مرا ل النمو واإلنبات لحبوب الطماط  وقيا  الخواص الفسيولوجية للنبات . -1

 البروتينات .قيا  كمية الكربوهيدرات وبعل  -2

دراسةةة الخةةواص البيوفيزيائيةةة  للكلورفيةةل المسةةتخل  مثةةل قيةةا  االمتصةةاص والفلةةورة  -3

 الطوئية وكذلك الخواص الكهربية . وبالتالي مناقشة النتائج ووض  التوصيات.


