
 

 

 د. نهلة صالح الدين بركات  اسم الباحث:

 تحضير وتقييم كاربامازبين جيل لالستخدام الموضعي عن طريق األنف  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 الصيدلة / صيدالنيات الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشككةلة البحككم   مككن المعككروء أل دواا الةاربامككازبين يسككتخدم جككي عككال  التشكك   العصككبي  ملخص البحث:

والصرع، وقد وجد أنه يعطي اختالء جي االمتصاص والةفااة الحيوية . لهذا ي صح بتحضير 

ا هذا العقار جي شةل دوائي يؤخذ عن طريق أخر غير الفم لتج ب عدم االمتصاص التام للكدوا

لتحسين معاناة المريض والحصول على مستوى الدواا ثابت ووصوله بسهولة إلكى المكب بلقكل 

 األعراض الجانبية 

أهميككة البحككم   يمةككن أل يحسككن هككذا البحككم اسككتخدام المككريض لككدواا الةاربامككازبين ألل هككذا 

 الككدواا يسككتخدم لفتككرات طويلككة قككد تمتككد لسكك وات طويلككة والمككريض يجككد صككعوبة جككي االلتككزام

بتعليمكككات الطبيكككب بتعكككاطي الكككدواا جكككي المواعيكككد المحكككددة كمكككا يمةكككن ككككذلك تحسكككين صكككور 

امتصككاص الككدواا مككن الجسككم والمحاجسككة علككى مسككتوى الككدواا الم اسككب جككي المككب وتج ككب 

 األعراض الجانبية ال اتجة عن وصول الدواا للدم بتركيزات مختلفة. 

جيل من الدواا يسهل استخدامه عن طريق أهداء البحم    اختيار تة ولوجيا م اسبة لتحضير 

 األنف، دراسة التةاجؤ الحيوي ألحسن الصياغات ومعرجة مدى وصول الدواا للمب. 

هكذ   رم ه  البحم  استخدام بعض البوليمرات ذات خاصية االلتصاق الغشائي باألنف وال تؤث

وبال جي الماا وتتحلل بسهولة المواد على ثبات الدواا كيميائيا أو طبيعيا . وهذ  المواد قابلة للذ

 وآمال جي الجسم .

 د. مها عبدالرحمن سلطال  اسم الباحث:

طرق اختيارية لفصل وتعيين األشةال الفراغية لبعض األدوية المتداولة باستخدام  عنوان البحث:

 ال. كروماتوجراجيا السائل ذات الةفااة العالية جي األشةال الصيدالنية المختلفة وبالزما اإلنس

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 الصيدلة / الةيمياا الصيدلية  الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

وط مشةلة البحم  كثير من األدوية المتداولة جي األسواق وبخاصة أدوية القلب عبارة عن مخل ملخص البحث:

من األشةال الفراغية ل فس الدواا ولم يتم جصلها إلى اآلل على الرغم مكن أنكه يمةكن أل يةكول 

ألحد هذ  األشةال آثار جانبية أخرى غير المرغوب جيها. جكي حكين أل الشكةل الفراغكي اآلخكر 



 

هو الذي يعطي ال تائ  المرجوة من الدواا. ولذلك وجد أنه من الضروري وجود طرق لفصكل 

 شةال وتعيي ها كميا حتى يمةن تج ب اآلثار الجانبية لهذ  األدوية. هذ  األ

أهميككة البحككم   محاولككة وجككود طريقككة لفصككل وتعيككين هككذ  األدويككة تعيي ككا كميككا جككي األشككةال 

 الصيدالنية المختلفة وبالزما اإلنسال حتى يمةن تج ب اآلثار الجانبية لهذ  األدوية .

الوصول إلكى طريقكة أو أكثكر باسكتخدام كروماتوجراجيكا أهداء البحم   الهدء من البحم هو 

السائل ذات الةفااة العالية لفصل هذ  المتشابهات عن طريق استخدام أطوار ثابتكة أو متحرككة 

 كيرالية مختلفة وتعيي ها كميا جي األشةال الصيدالنية المختلفة وبالزما اإلنسال.

عمكود جصكل كيرالكي كرومكاتوجراجي م ه  البحم  سوء تجرى الدراسكة باسكتخدام أكثكر مكن 

واستخدام أنواع مختلفة من األطوار المتحركة الةيرالية حتى يتم جصل هذ  األدوية المستخدمة 

)االروتي ولول،البيزوبرولككككول، الةابتوبريككككل و البيتاكسككككولولم وتعيي هككككا كميككككا جككككي األشككككةال 

 الصيدالنية المختلفة وجي بالزما اإلنسال.

 جميل جطاني  د. أمل اسم الباحث:

التلثير الفعال لبعض األدوية وال باتات الطبيعية على التلثيرات الجانبية لمرضى أو داا  عنوان البحث:

 السةري المحدث للجرذال.

 لاير 40000 الميزانية:

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

 

  دويةاألالصيدلة / علم  الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشةلة البحم  داا السةري من أخطر األمراض لمكا يحكدث مكن تغييكرات واسكعة جكي األوعيكة  ملخص البحث:

الدموية )الصغيرة والةبيرةم. وما تحدثه هذ  التغييرات من مضاعفات مثل التهابكات الشكبةية . 

ذ  التغييكرات والمضكاعفات الةلى كذلك األعصاب. لذلك هكذا البحكم سكوء يبحكم جكي تقكدم هك

 وتلجيل حدوثها وذلك من خالل التحةم جي مستوى الجلوكوز جي الدم .

أهميككة البحككم  تقيككيم بعككض األدويككة الجديككدة وال باتككات الطبيعيككة ودورهككا جككي التقليككل مككن هككذ  

 المضاعفات 

 أهداء البحم  

-يميةاربازيدقككد لككوحي حككديثا أل مرضككى داا السككةري يوجككد لككديهم نشككاط عككالي إلنككزيم سكك

س سيتيف أمين اوكسيداز بالمقارنة باإلنسكال السكليم. هكذا اإلنكزيم لديكه تكلثير سكام علكى الخاليكا 

المبط ة لجدار األوعيكة الدمويكة )صكغيرة وكبيكرة م وبكذلك يكؤدي إلكى تغييكرات كبيكرة وإجكراز 

دال البصكر مواد سامة م ها الشقوق الحرة. هذ  التغييرات تحدث جي الشبةية وقد تكؤدي إلكى جقك

وجي الةلى تؤدي إلى الفشل الةلكوي وككذلك التهكاب األعصكاب وقكد يكؤدي إلكى تكلثيرات سكلبية 

على حركة المريض والجهاز العصبي المركزي. وقد يهتم هذا البحكم بتحديكد إمةانيكة حكدوث 

هكذ  التغييكرات الوعائيكة  األوديكة للتقليكل أو م كد حكدوثهذ  التغييرات وكذلك اسكتخدام بعكض 

 يرة.الخط

م ه  البحم  سوء يتضمن البحم خمس مجموعات من الفئرال، المجموعة األولى مجموعكة 



 

ضككابطة، المجموعككة الثانيككة سككوء تحقككن جركتككوز إلحككداث الككداا السككةري، المجموعككة الثالثككة 

سكوء تحقككن جركتككوز وكروميككوم، المجموعككة الرابعككة سككوء تحقككن جركتككوز و تروجليتككازول، 

قكن جركتكوز ومسكتخلب نبكات الحبكق. ككل المجموعكات سكوء والمجموعة الخامسكة سكوء تح

سكاعة ثكم يكتم قتكل الفئكرال 24أسابيد وجي أث اا ذلك سكوء يجمكد بكول الكـ  6تتلقى العال  لمدة 

 والحصول على عي ات البالزما إلجراا القياسات التالية 

 قياس مستوى السةر جي الدم والبول. -

هرمكككول، مسكككتوى إنكككزيم إلنكككزيم قيكككاس مسكككتوى األنسكككولين، معمكككل ال خكككر، لبتكككين  -

 س سيتيف أمين اوكسيداز جي الدم. -سيميةاربازيد

 د. خيرية محمد يوسف اسم الباحث:

 تلثير المركبات الفي ولية الجديدة على وظائف الةبد والةلى والقلب جي جئرال التجارب عنوان البحث:

 لاير 40000 الميزانية:

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

 

 الصيدلة الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشككةلة البحككم من المعككروء أل الجككذور الحككرة لمجموعككة الهيدروكسككيل ال اتجككة مككن بعككض  ملخص البحث:

العمليككات الةيميائيككة الحيويككة جككي الخليككة يمةككن أل تهككاجم جزيئككات أخككرى مثككل الككدهول غيككر 

تككبطن الخاليككا وبعككض األعضككاا الحيويككة. وي ككت  مككن هككذا التفاعككل سلسككلة مككن  المشككبعة التككي

 الدهول جوق المؤكسدة التي تؤدي إلى تدمير المستقبالت الحيوية والبروتي ات واإلنزيمات.

أهمية البحم  ولقد ثبت علميكا أل الكدهول جكوق المؤكسكدة عامكل مكن العوامكل المؤديكة لمكرض 

. ومككن المعتقكد أنهككا تلعكب دورا مهمككا جككي DNAخيككوط الكـ السكرطال جهككي تتسكبب جككي تحطكيم 

أكسككدة بعككض المككواد لت ككت  المككواد المسككرط ة . هككذا باإلضككاجة إلككى دورهككا الحيككوي جككي تككدمير 

ال سام اإلنزيمي الكذي يعمكل علكى الوقايكة مكن المكواد المسكرط ة. ويقكاوم الجسكم هكذ  العمليكات 

 التدميرية بواسطة مضادات األكسدة الطبيعية.

هداء البحم  سيتم تحضير سلسكلة مكن المشكتقات والتكي تتشكابه بدرجكة كبيكرة لكبعض المكواد أ

الطبيعيككة مثككل الةركككومين وبيتاكككاروتين وجيتككامين هككـ والجلوتككاثيول المختككزل وكككذلك بعككض 

مركبات الهيدروكسي جي ايل يوريا التي تشابه التركيب الب ائي لبعض المواد الطبيعية المضكادة 

 دة للسرطال.لألكسدة ومضا

وقد ثبت أل لهذ  المواد الطبيعية جعاليكة كبيكرة جكي عكال  كثيكر مكن األمكراض السكرطانية مثكل 

 سرطال الثدي وسرطال البروستاتا

 م ه  البحم 

 تحضير بعض مستبدالت الفي ايل التي تحتوي مجموعة الهيدروكسيل العطرية -1

 ية. التعرء على العالقة بين الب اا الةيميائي والفعال -2

اختبار جعالية هكذ  المركبكات جكي تثبكيض بعكض الخاليكا السكرطانية المسكتحدثة جكي حيوانكات  -3



 

 

 التجارب مثل خاليا الثدي وخاليا القولول السرطانية 

سككوء يككتم أخككذ عي ككات مككن بعككض أعضككاا حيوانككات التجككارب التككي أجككرى عليهككا البحككم  -4

 رها الجانبية .وتشريحها لمعرجة مدى سمية هذ  المركبات وكذلك أثا

   Ikappa,PkC,EGFاختبار تلثير هذ  المركبات على إنزيمات -5

 مركبات الجديدة وكذلك مدى سميتهاسوء تقدم إحصائية تبين مدى جعالية ال -6

 د. آمال عبدهللا الهزاع اسم الباحث:

 اليا سرطال الثدي تلثير المركبات الفي ولية )الجديدةم على موت الخاليا المبرم  جي خ عنوان البحث:

 لاير 40000 الميزانية:

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

 

 العلوم / علم الحيوال الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

م مشةلة البحم  يعتبر سرطال الثدي من أكثر أمراض السرطال شكيوعا لكدى ال سكاا جكي معسك ملخص البحث:

دول العالم، وقد أثبتت اإلحصائيات بال سرطال الثدي يعد أكثر أنواع السرطال شكيوعا وسكببا 

 للوجاة بين السيدات جي المملةة العربية السعودية

أهميككة البحككم   تعتبككر المككواد الطبيعيككة التككي تحتككوي علككى الحلقككات الفي وليككة كمككواد مضككادة 

قدرتها على إعاقة نمكو الخاليكا السكرطانية لألكسدة ومضادة للسرطال وخاصة سرطال الثدي ل

، وتعمل هذ  المواد علكى االنتحكار الكذاتي للخاليكا الخبيثكة ، وقكد أظهكرت قكدرتها علكى تةسكير 

وإعاقككة برمجكة اإلشككارات الخلويككة ممككا يشكير إلككى عمليككة االنتحككار  DNAالمكواد الوراثيككة الككـ 

 الذاتي

 أهداء البحم  

 كمواد مثبطة ل مو خاليا سرطال الثدي . دراسة تلثير المركبات الفي ولية -1

دراسة استحداث موت الخاليا المبرم  جي خاليا سرطال الثدي باسكتخدام المركبكات  -2

 الفي ولية. 

 م ه  البحم   

 تحضير مشتقات الةركومين. -1

 دراسة موت الخاليا المبرم . -2

 دراسة بعض الجي ات وعالقتها بموت الخاليا المبرم   -3

 BCL-2 ,BRCAI , BRCA , P53 ,و

 جي الخاليا  DNAدراسة محتوى الـ  -4

 د . جيروز اتشير اسم الباحث:

 عالقة المدخالت والمخرجات للرسومات التخطيطية المركبة بواسطة الرواسب  عنوان البحث:



 

 لاير 25000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الرياضيات ية:الكل

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشككةلة البحم تصكك يف البككرام  الغيككر تعيي يككة وكثيككرة المخرجككات عككن طريككق علككم إدخككال  ملخص البحث:

  نوإخرا  دالالت األلفاظ بفرض أل سلوك البرام  تةول أسوأ ما يمة

 ""Demonic semantics وصككف  ممةككن اسككتخدام طككرق جبريككة وتحليليككة للحصككول علككى

موحد النسياب التحةم وكذلك خطوات وحيد  للبرنام  مما يؤدي إليجاد صيغة تعريفيكة مهمكة. 

 جي الرياضيات وعلم الحاسب.

أهمية البحم  باستخدام طرق جبرية ومفهوم الرسوم ممةكن إيجكاد هكذا التعريكف لجميكد أنكواع 

ذلك يمةكن اختصكار البرام  وإعطاا صيغة تعريفية مهمة جي الرياضكيات وعلكم الحاسكب . وبك

الوقككت حيككم أل بككدال مككن أخككذ كككل برنككام  بطريقككة م فصككلة لدراسككة إدخككال وإخككرا  دالالت 

" ديمونيكك سكيمونتيك"  ناأللفاظ ع دما نلخذ جي االعتبار أل سلوك البرام  تةول أسوأ مكا يمةك

 ممةن تجميد كل الحاالت جي حالة وحدة باستخدام التعريف الموحد.

وتسكتمر جكي الكدورال  نأل البكرام  الغيكر تعيي يكه تسكلك أسكوأ مكا يمةكأهداء البحكم  ل فكرض 

الكدالالت اللفسيككة للبككرام   (DEMONIC)الالنهكائي مككا أمة هكا عمككل ذلكك، هككذ  هكي طريقككة 

الغير تعيي يه، وللحصول على تعريفات أكثكر مرونكة تسكمح بالتالعبكات الجبريكة البسكيطة البكد 

وات وحيكدة للبرنكام ، ونسكتطيد الحصكول علكى أل يعطى وصف موحد النسياب التحةم وخطك

ذلك باستخدام دالالت التخطيض العالقية، و س وضح كيف أل دالالت التخطيض العالقية تستخدم 

إلعطاا تعريف وحيد لمجموعة واسعة من التركيبات البرمجية. ونوضح من خاللها أل عالقة 

لرسومات التخطيطيكة الفرعيكة المدخالت والمخرجات للرسومات التخطيطية المركبة تساوي ا

باسككتبدال عالقككات مككدخالتها ومخرجاتهككا وهككذ  العمليككة تعككاد حتككى نحصككل علككى الرسككومات 

 التخطيطية األولية والتي نستخدم جيها نتائ  األبحاث السابقة.

م ه  البحم  باستخدام معلومات رياضية بحتة مكثال اسكتخدام الكدوال هكدج ا تعمكيم هكذ  ال تكائ  

وذلكك باسكتخدام العالقكات   (nondeterministic programs )رة المخرجكات للبكرام  كثيك

 م.  graphsومفهوم الرسومات )  (binary relations )الث ائية 

 د. إيمال سعد جهمي إبراهيم  اسم الباحث:

 حلول تحليلية لبعض المعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية عنوان البحث:

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الرياضيات  الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:



 

مشةلة البحم  عدم وجود حل تحليلي لبعض ال ماذ  الرياضكية التكي توصكف بداللكة معكادالت  ملخص البحث:

ل مككاذ  تلككك التككي تسهككر جككي علككم البيولككوجي هككذ  ا أهككمتفاضككلية جزئيككة غيككر الخطيككة ومككن 

 والفسيولوجي واالتصاالت كذلك االقتصاد.

 أهمية البحم 

تةمن أهمية البحم جي إيجاد الحلول لبعض ال ماذ  الرياضكية بطكرق تحليليكة تامكة خكالء لمكا 

 كال يحدث من قبل حيم كانت الحلول تعطى بطرائق تقريبية.

هككو اسكتخدام الطرائكق الحديثككة إليجكاد الحلكول لككبعض البحكم  أهكداءأهكداء البحكم  مكن أهككم 

ال ماذ  ذات االنتشكار مثكل حرائكق الغابكات وانتشكار األمكراض مثكل السكرطال وككذلك انتشكار 

المعلومككات وانتشككار جيروسككات الحاسككب. يككتم دراسككة هككذ  ال مككاذ  وذلككك بعمككل محاكككاة علككى 

 الحاسب. 

المسككتخدمة جككي إيجككاد الحلككول لل مككاذ  مكك ه  البحككم  جككي السككابق كانككت الطككرق العدديككة هككي 

المككذكورة واآلل يوجككد طككرق تحليليككة إليجككاد الحلككول التامككة سككوء نقككوم معمككل تعككديل لككبعض 

 الطرق وحل بعض ال ماذ . من الطرائق المستخدمة نذكر 

 طريقة الدالة الذائدية. -1

 طريقة دالة جاكوب ال اقصية.  -2

 ه اا ب ت عبدالعزيز التويجري  اسم الباحث:

المدرسة جي مدي ة الرياض وقياس مستوى الةولسترول  لتقييم الحالة التغذوية ألطفال ما قب عنوان البحث:

 الةلى والجلسريدات الثالثية والهيموجلوبين. 

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 لوم األغذية والتغذية الزراعة/ ع الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشةلة البحم  إل مشةلة سوا التغذية ع د األطفكال وخاصكة جكي السك وات الخمكس األولكى مكن  ملخص البحث:

العمر من أهم المشاكل الغذائية وقد يرجد ذلكك بصكورة كبيكرة إلكى التغيكر السكريد الكذي حكدث 

 ككي أنمككاط معيشككية مختلفككة وخاصككة بككين األجيككال جككي الكك مض الغككذائي لألسككرة ممككا أدى إلككى تب

الصغيرة، كاإلقبال على ت اول األغذية ذات المحتوى العالي مكن الكدهول وت كاول األغذيكة ذات 

سكككعرات حراريكككة عاليكككة. يكككؤثر المت كككاول الغكككذائي مكككن الكككدهول علكككى مسكككتوى الةلسكككترول 

صكة كولسكترول البروتي كات والجليسريدات الثالثية جي الدم. إل ارتفكاع مسكتوى دهكول الكدم خا

الشحمية م خفضة الةثاجكة والجليسكريدات الثالثيكة يكؤدي إلكى اإلصكابة بتصكلب الشكرايين وهكو 

 السبب الرئيسي ألمراض الشرايين التاجية. 

أهمية البحم  إل الطفل خالل الخمس س وات األولى من عمر  قكد يةتسكب عكادات وسكلوكيات 

المدرسككة م ل مككو  لسككرا ألهميككة هككذ  المرحلككة )مككا قبككغذائيككة قككد تسككتمر معككه طككوال العمككر. ون

وتطور الطفل وتةوين العادات السليمة والتغذية الصحيحة ل مو الجسم نموا سليما. ولمكا لكوحي 

من انتشار بعكض العكادات الغذائيكة غيكر السكليمة وتفشكي السكم ة وجقكر الكدم. لكذا سكيتم جكي هكذا 



 

 

 المرحلة العمرية. البحم تقييم الحالة التغذوية لألطفال جي تلك

 أهداء البحم  

 المدرسة جي مدي ة الرياض.  لتقييم المت اول من الع اصر الغذائية ألطفال ما قب 

 االنثروبومترية وبعض القياسات الةيموحيوية. ساخذ المقايي 

  دراسة الحالة االجتماعيكة واالقتصكادية ونكوع الجك س وتلثيرهكا علكى الحالكة الغذائيكة

 لألطفال.

 والهيماتوكريت –الهيموجلوبين  –الجلسريدات الثالثية  –يز الةوليستيرول تقدير ترك

 جي الدم.

 منهج البحث: 

 لطفكل )ذككور وإنكاثم مكن مرحلكة مكا قبك 250-200عي ة البحم  يشمل البحكم عي كه عكددها 

 س واتم 5-3المدرسة من )

 24ة التكذكر خكالل التقييم التغذوي  سكيتم تقيكيم المت كاول مكن الع اصكر الغذائيكة بواسكطة طريقك

 م   Food processorساعة بمساعدة الوالدين، وسيتم تحليل المت اول باستخدام برنام  )

 القياسات الةيموحيوية 

سككيتم أخككذ عي ككة دم مككن أجككراد العي ككة وسككيتم تقككدير  الةولسككترول الةلككي والجلسككريدات الثالثيككة 

 Reflotronم جهاز والهيموجلوبين والهيماتوكريت بالطريقة اإلنزيمية باستخدا

 

 م. جاطمة عبدالعزيز العمري  اسم الباحث:

التشييد والتقييم الحيوي لمضادات الفوالت غير ال مطية كمثبطات لث ائي هيدروجوالت  عنوان البحث:

 المختزل

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 الصيدلة / كيمياا صيدلية  الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشةلة البحم  يعد اإلنزيم ث ائي هيدروجوالت المختزل هدجا للبحم العلمي ألهميته البيولوجيكة  ملخص البحث:

للحصككول علككى مثبطككات لككه كعقككار جعككال ضككد العككدوى البةتيريككة والطفيليككة وكككذلك أمككراض 

 السرطال 

يد مركبات ذات جاعليكة كمثبطكات إلنكزيم ث كائي هيكدروجوالت المختكزل أمكال أهمية البحم  تشي

جي الحد من انتشار األمراض البةتيرية والطفيلية المعدية وإلى إمةانية الحصول على مركبات 

 ذات جاعلية ضد أمراض السرطال.

ة دراسكة تصميم عدد من المرادجات من نواة الةي ازولين وذلةهسترشادا بتق ي -1أهداء البحم 

 ال ماذ  الجزيئية للمركبات كي تةول مثبطات جديدة لإلنزيم المذكور.

لهذا اإلنكزيم باسكتخدام طريقكة قيكاس سكرعة  اختبار جاعلية تلك المركبات الجديدة كمثبطات -2



 

 اإلنزيم كطريقة علمية لتحديد قوة جاعلية المركبات المشيدة.

الةيككازولين باضككاجة مجموعككات كيميائيككة  تصككميم عككدد مككن المرادجككات ل ككواة -1مكك ه  البحككم  

 مختلفة والمعروجة بقدرتها على زيادة جاعلية التثبيض لهذا اإلنزيم.

تشككييد هككذ  المركبككات عككن طريككق التفككاعالت الةيميائيككة باسككتخدام عككدد مككن المككواد البادئككة  -2

 للحصول على المركبات المطلوب تشييدها.

ي سككيتم تشككييدها باسككتخدام التحليككل الةمككي للع اصككر إثبككات التركيككب الب ككائي للمركبككات التكك -3

 والرنين ال ووي المغ اطيسي ومطياء الةتلة.

 التقييم الحيوي للمركبات كمثبطات لإلنزيم ضد األمراض البةتيرية والطفيلية والسرطانية.  -4

 وصال مهدي علي العياشي  اسم الباحث:

واص الضوئية والةهربية لألغشية الرقيقة لةبريتيد الةادميوم تلثير المعالجة الحرارية على الخ عنوان البحث:

 المشوب بالةلور وتطبيقاتها.

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / جيزياا الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

البحم األساسي يتعلق بمادة كبريتيد الةكادميوم الموجكودة جكي العمكود الثكاني  مشةلة البحم  إل ملخص البحث:

والسادس من الجدول الدوري ألشبا  الموصالت المركبة باستخدام تق ية التبخير الحراري جكي 

جو مفرغ )إحدى طرق الحصول على األغشية الرقيقة م. وقد أجريكت أبحكاث قليلكة جكدا علكى 

الرقيقة المشوبة بالةلور والتي تعتبر تركيبكات واعكدة بال سكبة للخاليكا أغشية كبريتيد الةادميوم 

الشمسككية بفضكككل طاقكككة ججوتهكككا الم اسكككبة ومعامككل امتصاصكككها الضكككوئي وككككذلك اسكككتقرارها 

 الواضح.

أهمية البحم  أغشية  كبريتيد الةادميوم هو أحد أهم المواد مكن أجكل التطبيقكات الةهروضكوئية 

، المحسسكات الضكوئية ، خاليكا الموصكلية الضكوئية ، الموجكات  والتي تشمل محكوالت الطاقكة

 الضوئية الموجهة وكذلك جي التطبيقات الضوئية المتةاملة الالخطية .

أهككداء البحككم  تحضككير عي ككات جديككدة مككن أغشككية كبريتيككد الةككادميوم ال قيككة باسككتخدام طريقككة 

ودراسككة تككلثير المعالجككة التبخيككر الحككراري ومككن ثككم اشككابتها بتركيككزات مختلفككة مككن الةلككور 

الحرارية على الخصائب الضوئية والةهربية لهذ  األغشكية وتحقيكق اثكر المتغيكرات األخكرى 

مثل درجة حرارة العي ة وسمةها على هكذ  الخكواص ومكن ثكم تحقيكق وتحديكد الشكروط المثلكى 

 للقياسات الضوئية والةهربية الممة ة جي التطبيقات الةهروضوئية 

 م ه  البحم   

 جميد البيانات والمراجد الحديثة من الةتب والمجالت العلمية.ت 

 .تلمين المواد الةيميائية الالزمة جي المشروع 

   تحضككير األغشككية الرقيقككة ذات التركيككب كبريتيككد الةككادميوم  الةلككور علككى الزجككا

 بالتبخير الحراري.



 

 

 التلككد مكن دراسة الخواص الب يوية لألغشية المحضرة من مكادة كبريتيكد الةكادميوم و

الب ية البلورية باستخدام جهاز حيود األشعة السي ية ومن ثم التلككد مكن وجكود الةلكور 

 جيها 

 .قياس الخواص الةهربية لهذ  العي ات 

 .قياس الخواص الضوئية ال اتجة 

  تحديككد الشككروط المثلككى لألغشككية المحضككرة بطريقككة التبخيككر الحككراري للتطبيقككات

 الةهروضوئية الممة ة

 أ.د. محاسن رضوال  باحث:اسم ال

جصل وتعيين األشةال الفراغية لعقار الميببفيرين جي المستحضرات الصيدلية والسوائل  عنوان البحث:

 البيولوجية باستخدام كروماتوجراجيا السائل ذات الةفااة العالية

 لاير 30000 الميزانية:

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

 

 الصيدلة/ الصيدلة اإلكلي يةية  الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشككةلة البحككم يؤثر الشككةل الفراغككي لألدويككة علككى جاعليتهككا داخككل الجسككم )سككواا مككن ال احيككة  ملخص البحث:

علككى حككد علم ككا أي بحككم م شككور يت ككاول وسككيلة  دو الفارماكولوجيككةم وال يوجكك –الحركيككة أو 

 وتعيين األشةال الفراغية لهذا العقار.لفصل 

أهميككة البحككم  األشككةال الفراغيككة لهككا تككلثير عالجككي مختلككف وذلككك يتطلككب جصككلها ودراسككة 

 حركيتها وتلثيرها الفارماكولوجي ألي عقار بما جي ذلك الميببفيرين.

 أهداء البحم  

ميببفيكرين باسكتخدام أوال  التوصل إلى طريقة سهلة وحساسة لفصل األشةال الفراغيكة لعقكار ال

 كروماتوجراجيا السائل ذات الةفااة العالية باستخدام أعمدة خاصة لذلك.

 ثانيا   تحديد نوعية كل شةل جراغي .

 ثالثا   تعيين األشةال الفراغية لعقار الميببفيرين جي المستحضرات الصيدلية 

 رابعا   تعيين العقار جي السوائل البيولوجية 

 ي دراسة حركية األشةال الفراغية لعقار الميببفيرين جي الجرذال  خامسا   هدء مستقبل

 م ه  البحم  

سيتم الفصل والتعيين باستخدام أعمد  خاصة لذلك جي وجود عوامكل مختلفكة الختيكار أجضكلها. 

 كما سيتم اختبار أجضل الطرق جي تعيين العقار جي المستحضرات الصيدلية المختلفة. 

  ت سليمال العبدهللا  ابتهال ب اسم الباحث:

 ادمانتايل جديدة  -1تشييد واختبار الفعالية الحيوية لمشتقات  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:



 

 

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

 

 الصيدلة / الةيمياا الصيدلية  الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

 مشةلة البحم  البحث: ملخص

تشةل األمكراض الفيروسكية مثكل االلتهكاب الةبكدي الوبكائي ونقكب الم اعكة المةتسكبة )اإليكدزم 

واألنفلككونزا وكككذلك ال اتجككة عككن اإلصككابات البةتيريككة والفطريككة مشككةالت صككحية كبيككرة جككي 

م ككة مككن العقككدين األخيككرين. كمككا تعتبككر األمككراض الروماتيزميككة ال اتجككة عككن االلتهابككات المز

 التحديات الصحية الةبيرة. 

أهميككة البحككم  المسككاهمة جككي تطككوير مركبككات جديككدة مككن الممةككن أل تةككول ذات تككلثير جعككال 

 كمضادات للفيروسات والبةتيريا والفطريات المسببة لألمراض وكذلك كمضادات لاللتهابات. 

ترايازول  – 4،2،1 أهداء البحم  تشييد عدة سالسل من مشتقات االدمانتال المتصلة بحلقات

ثياديككازول إضككاجة إلككى مشككتقاتها ث ائيككة الحلقككات المدمجككة ذات الصككلة بالمركبككات  – 4،3،1و

المعروجككة كمضككادات للفيروسككات والميةروبككات ومضككادات االلتهابككات بهككدء الوصككول إلككى 

 مركبات جديدة أكثر جاعلية وذات أعراض جانبية اقل.  

 م ه  البحم 

 لصككلة بموضككوع البحككم للوقككوء علككى أجضككل الطككرق عمككل مسككح للمراجككد ذات ا

 المستهدجة. تلتحضير المركبا

  تشككييد المركبككات وجصككلها جككي صككورة نقيككة والتلكككد مككن تراكيبهككا الجزيئيككة باسككتخدام

التحليل الدقيق لع اصرها وكذلك عن طريق التحاليل الطيفية باألشعة تحكت الحمكراا 

 والرنين ال ووي المغ اطيسي وطيف الةتلة.

 فحب البيولكوجي للمركبكات الجديكدة ويشكمل دراسكة تلثيرهكا جكي وقكف نمكو بعكض ال

أنكككواع مكككن البةتيريكككا والفطريكككات المسكككببة لألمكككراض وككككذلك بدراسكككة تكككلثير هكككذ  

المركبات كمضادات لاللتهابكات جكي جئكرال التجكارب. ككذلك إمةانيكة دراسكة تلثيرهكا 

ائي ونقب الم اعة المةتسكبة المضاد للفيروسات مثل جيروسات االلتهاب الةبدي الوب

 ) اإليدز م واألنفلونزا.

 نورا عيد الرجاعي  اسم الباحث:

 وعالقته بدهول الدم جي مرضى القلب بالمدي ة الم ورة  3-المت اول الغذائي من اوميجا  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 الزراعة/ علوم األغذية والتغذية الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:



 

مشةلة البحم  تعتبر أمراض القلب الوعائية من أهم األمراض المرتبطة بالتغذية حيم سجلت  ملخص البحث:

م و 1997أمراض القلب الوعائية السبب الثاني للوجاة لمملةة العربية السعودية خكالل العكامين 

م وجد أل ه الك عالقة طردية بين ارتفكاع مسكتوى دهكول واإلصكابة بكامراض شكرايين 1998

 القلب التاجية 

أهمية البحم  وتلعب األحماض الده ية المشبعة دورا جي ارتفاع مسكتوى دهكول الكدم وبالتكالي 

ارتفككاع خطككورة اإلصككابة بككلمراض القلككب و تلعككب األحمككاض الده يككة الغيككر مشككبعة مككن نككوع 

دورا هاما جكي الحمايكة مكن أمكراض القلكب وتصكلب الشكرايين . ممكا سكبق يتضكح  3-االوميجا 

الثالثيكة والةولسكترولم  توعالقته بدهول الدم )والجليسريدا 3أهمية تقييم الت اول من االوميجا

 واألحماض الده ية لدى مرضى القلب 

 أهداء البحم   

 وعالقتككه  3- يككة مككن نككوع االوميجككادراسككة العالقككة بككين المت ككاول مككن األحمككاض الده

 بلبيدات الدم لدى مرضى القلب واألصحاا 

 وعالقته بتركيز األحماض الده ية بالكدم لكدى مرضكى  3-تقييم المت اول من االوميجا

 القلب جي المدي ة الم ورة 

 م ه  البحم 

سك ة  60إلكى  40امرأة سكعودية تتكراوح أعمكارهم بكين  80عي ة البحم   تشمل عي ة الدراسة 

 غير مصابة بلمراض القلب م 40امرأة مصابة بلمراض القلب مقابل 40)

 تقييم المت اول من األحماض الده ية  

يككتم تقككدير المت ككاول مككن األحمككاض الده يككة بواسككطة تسككجيل الغككذاا لثالثككة أيككام . ويككتم تحليككل 

   Food processorالمت اول باستخدام برنام  

سكاعة تكم اخكذ عي كة دم مكن أجكراد العي كة وتقكدير تركيكز  12م القياسات الةيموحيوية  بعكد صكيا

كولسككترول البروتي ككات  –الثالثيككة والةولسككترول الةلككي  تدهككول الككدم ) وتشككمل الجليسككريدا

كوليسككترول البروتي ككات الشككحمية الم خفضككة الةثاجككةم  كمككا سككيتم  –الشككحمية المرتفعككة الةثاجككة 

 Gas-liquidباسكتخدام جهكاز   Omega3 Fatty acidتقكدير تركيكز األحمكاض الده يكة 

Chromatograph 

 عروب ب ت عبد العزيز ال اصر  اسم الباحث:

 تقييم حالة الفوالت للسعوديات البالغات بمدي ة الرياض عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 الزراعة / علوم األغذية والزراعة  لية:الك

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشةلة البحم   حمض الفوليك هو أحد جيتامي ات ب القابلة للكذوبال جكي المكاا ، يلعكب الفكوالت  ملخص البحث:

دورا هاما جي الحفاظ علكى الصكحة والوقايكة مكن األمكراض المزم كة م هكا   جقكر الكدم وارتفكاع 



 

لقلككب واألوعيككة للشككرايين التاجيككة والمخيككة وخطككورة اإلصككابة بسككرطال اإلصككابة بككلمراض ا

القولككول والمسككتقيم وع ككق الككرحم باإلضككاجة إلككى أل المت ككاول الةككاجي مككن الفككوالت قبككل وأث ككاا 

م  NTDsاألسكككابيد األولكككى مكككن الحمكككل يم كككد بكككاذل هللا حكككدوث عيكككوب األنبكككوب العصكككبي ) 

(Neural Tube Defects لكدى األج كة ، ويرجكد ذلكك إلكى أهميكة  70م ب سبة تصكل إلكى %

الفوالت وضرورته النقسام وتةاثر الج ين ع د تةوين خاليا الجهاز العصكبي المرككزي خكالل 

 الثمانية والعشرين يوما األولى بعد اإلخصاب 

أهمية البحم  إل عيوب األنبوب العصبي شائعة جي مجتمع ا كما هو الحال جي بقية دول العالم 

حالة  1000/ 1،6دل اإلجمالي لعيوب األنبوب العصبي جي الم طقة الشرقية بلغ حيم أل المع

وقكد بلغكت نسكبة السهكر  NTDs 0،82/1000والدة أما جكي م طقكة عسكير جبلكغ معكدل وقكوع 

على التوالي وجي المدي ة الم كورة جكال  1000/  0،4و 1،1المشقوق جي خميس مشيض وتبوك 

  1000/ 1،09 نسبة اإلصابة بالسهر المشقوق بلغت

تتضح أهمية تقييم حالة الفوالت لدى السعوديات نسرا لعدم توجر دراسكات سكابقة مكن  قمما سب

 هذا ال وع جي المملةة

 تقدير تركيز الفوالت جي كريات الدم الحمراا والبالزما -1أهداء البحم   

والتككي حسككاب معككدل المت ككاول الغككذائي مككن الفككوالت والع اصككر التغذويككة ذات العالقككة -2

 واأللياء الغذائية 12وجيتامين ب 6وجيتامين ب 2تشمل جيتامين ب

 م ه  البحم   

سكك ة ، غيككر  50 – 18عي ككة البحككم   متبرعككات سككعوديات بالغككات تتككراوح أعمككارهن مككابين 

 نحوامل ، غير مرضعات ، غيكر مسكتخدمات للمكدعمات التغذويكة . يتكراوح حجكم العي كة مكابي

 لرياضامرأة من مدي ة ا 100-150

التقييم التغذوي  استخدام السجل الغذائي لثالثة أيام لتقدير معدل المت اول الغكذائي مكن الفكوالت 

والع اصر التغذوية ذات العالقة بحالة الفكوالت . تكتم المقارنكة بالمت كاوالت المرجعيكة التغذويكة 

(DRI(  م ويتم تحليل السجل الغذائي باستخدام برنامFood processorب اآللي. م بالحاس 

مكل م مكن ككل متبرعكة جكي حالكة صكيام ومكن ثكم 20القياسات الةيموحيوية  سيتم اخذ عي ة دم )

-Highيقككككدر مسككككتوى الفككككوالت جككككي كريككككات الككككدم الحمككككراا والبالزمككككا باسككككتخدام جهككككاز 

performance liquid chromatography(HPLC) 

 هبة عبدهللا ال محسن  اسم الباحث:

الطبقة األساس والطبقة الوسيطة على الخواص الضوئية والتركيبية ألغشية نيتريد  عوتلثير ن عنوان البحث:

 الجاليوم الرقيقة

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / جيزياا الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

البحككم  علككى الككرغم مككن التقككدم الحككديم جككي تق يككات ال مككو البلككوري وتصكك يد األدوات مشككةلة  ملخص البحث:



 

الحصكول علكى البلكورة الموجبكة والتواجكق  لااللةترونية المعتمكدة علكى نيتريكد الجكاليوم ال يكزا

الشبيةي يحتاجال إلى المزيد من الفهم والتطوير، وحيم أنه مكن المعكروء جيكدا أل التقكدم جكي 

االلةترونية يعتمد على ال جكاح جكي الكتحةم جكي خكواص المكواد المسكتخدمة جكي تص يد األدوات 

صورة أغشية رقيقة متبلكورة جلكذا جكال الهكدء مكن هكذا المشكروع هكو بحكم تكلثير نكوع الطبقكة 

الرقيقكة  ماألساس والطبقة الفاصلة على الخكواص الضكوئية والتركيبيكة ألغشكية نيتريكد الجكاليو

بككة لككبعض األجهككزة والمككواد الغيككر متككوجرة لككدى الجامعككة مثككل   المتبلكورة وسككوء تحتككا  الطال

 وحدة قياس االنعةاسية الضوئية ، ماكي ة صقل ، مواد وألواح للصقل

أهمية البحم   من بين أشبا  موصكالت المجموعكة الثالثكة والخامسكة للجكدول الكدوري نجكد أل 

يوم . نيتريكد األلم يكوم م هكي أكثكر نيتريدات المجموعة الثالثكة ) نيتريكد االنكديوم ، نيتريكد الجكال

أشبا  الموصكالت الواعكدة جكي المسكتقبل وذلكك بسكبب اسكتخدامها جكي تصك يد أدوات الةترونيكة 

ضوئية عديدة على مدى واسد من األطوال الموجية. ويعزى اسكتخدامها ) جكي هكذ  االجهكز  م 

ل جولكت ل يتريداالنكديوم إلةتكرو 1،9إلى خواصها الفريدة مثل ججوة الطاقة الواسعة المباشكرة )

الةتكرول جولككت ل يتريكد االلم يككوم م جضكال عككن  6،2إلةتكرول جولككت ل يتريكد الجككاليوم ،  3،4، 

 استقرارها الحراري .

 اهداء البحم  

  دراسة الخواص التركيبة الجالم الجاليوم نيتريد الرقيقة 

  دراسة الخواص الضوئية الجالم الجاليوم نيتريد الرقيقة 

  الثوابت والمتغيرات ودراسة تلثيرها على الةفااة المثالية لتشغيل ال سام قياس بعض 

 .طرق التحضير المثالية للحصول على جودة عالية 

   م ه  البحم

  ت فيكذ القياسكات المتعلقكة بقيكاس معامكل االنعةكاس ومعامكل ال فاذيكة باسكتخدام مقيكاس

 طيفي ث ائي الحزمة مزود بالةمبيوتر.

 م  سوجت وير لحساب الثوابت الضوئية الجكالم الجكاليوم نيتريكد إعداد واستخدام برا

 الرقيقة

 .تطبيق قياس حيود األشعة السي ية باستخدام جهاز قياس الحيود مزود بالةمبيوتر 

  تخمين وتحليل المعلومات ال اتجة من حيكود األشكعة السكي ية للبحكم جكي الخصكائب

 التركيبية للعي ة

 لكى الخصكائب الضكوئية والتركيبيكة وذلكك نكوعين دراسة اثر نوع المادة األساس ع

 من المواد األساس هما ) الياقوت األزرق والسيلةولم 

  دراسككة اثككر الطبقككة المخفضككة علككى الخصككائب الضككوئية والتركيبيككة لفككيلم الجككاليوم

 نيتريد.

 ح ال جواز محمد اخضر  اسم الباحث:

عض اختبارات األشعة السي ية الروتي ية باستخدام تقييم جرعات الجلد والجرعات المؤثرة لب عنوان البحث:

 الطرق الحسابية 

 لاير 10000 الميزانية:



 

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

 

 العلوم / جيزياا الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

ل التشخيب والعكال  إال أل لهكا الةثيكر مكن المخكاطر بالرغم من أهمية األشعة السي ية جي مجا ملخص البحث:

واألضرار التي يمةن أل ت شل بسبب سوا استخدام االجهز  أو لعيوب جيها. يهكدء البحكم إلكى 

تقييم دقكة الطكرق الحسكابية المتاحكة لحسكاب جرعكات المرضكى ومكن ثكم اسكتخدام أدق الطكرق 

 عية لتقييم جرعات المرضى ال اتجة عن بعض الفحوصات اإلشعا

مشةلة البحم  استخدام الطرق الحسابية لتقيكيم جرعكات المرضكى الداخليكة والخارجيكة وتقيكيم 

 مدى خطورة االختبارات اإلشعاعية على المرضى جي مستشفى قوى األمن.

أهمية البحم   ازدياد استخدام االشعه السي ية التشخيصية الغير الزمكة قكد يكؤدي إلكى أمكراض 

د يسككتغ ى ع هككا وتةمككن أهميككة البحككم بقيككاس الجرعككات للمرضككى خطيككرة وتككلثيرات سككلبية قكك

المتعرضين لألشعة السي ية وبذلك توضيح مدى ضررها ومحاولة إيجاد اقتراحات لتقليكل هكذ  

 األضرار بلجضل شةل ممةن.

 أهداء البحم  

 استعراض المعادالت الم شورة لحساب جرعات الجلد 

 نسالمقارنه المعادالت باستخدام شبيهات جسم اإل 

  اسككتعراض التق يككات المتككوجرة لحسككاب جرعككات األعضككاا ومقارنككه كككل م هككا عمليككا

 ونسريا 

  اقتراح أجضل الطرق لحساب جرعات الجلد وجرعات األعضاا 

 تقييم جرعة الجلد وجرعات األعضاا لبعض المرضى جي مستشفى قوى األمن 

 م ه  البحم  

 يتم البحم على ثالث مراحل  

لمختلفكة ومقارنكه الطكرق نسريكا وعمليكا دراسة جميد الطرق ا -1

 واقتراح أدق طريقة 

استخدام أدق الطرق لكبعض البكالغين لتقيكيم جرعكاتهم الداخليكة  -2

والخارجيككة وسككتتم الدراسككة بتوزيككد ال مككاذ  تتضككمن جميككد 

 المتغيرات وتعبل لةل مريض 

عمل مسح مرجعي للطكرق المسكتخدمة ومقارنتهكا مكد بعضكها  -3

 البعض

 

 ه اا محمد باعبدهللا  اسم الباحث:

 تقييم المخاطر الصحية لهجرة االستيرين من عبوات األغذية المص عة من عديدات االستيرين عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:



 

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

 

 الزراعة/ علوم األغذية والتغذية الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشككةلة البحككم  يعتبككر هككذا العصككر مككن أزهككى عصككور تطككور العبككوات ومككواد التعبئككة ، هككذا  ملخص البحث:

التطور المتالحق بهذ  التق ية ادخل إلى م سومات ا الغذائية مكواد جديكدة تراكمهكا اليكومي داخكل 

مسكتويات تلكك المكواد جكي  أجسام ا يمثكل خطكورة حقيقيكة بالغكة ممكا يكدجع ا باسكتمرار إلكى تتبكد

أغككذيت ا ومككن أمثلككة ذلككك هجككرة االسككتيرين مككن مككادة العبككوة المصكك عة مككن عديككدات االسككيترين 

 للغذاا وذلك تحت تلثير الخصائب الطبيعية والةيميائية لعديد االسيترين والغذاا المعبل به  

ت المسكاعدة علكى أهمية البحم  تستخدم العبوات المص عة مكن عديكدات االسكيترين والبكوليمرا

نطاق واسد وقد تم ذكر قدرة وحدات االسيترين األحادية على الهجرة من العبوات إلكى الغكذاا 

جي عديد من ال شرات العلمية واعتبرت من اكبر ملوثات األغذية التي ارتبطت بمواد التعبئكة . 

ات التكي وقد أظهرت التجارب أيضكا أل االسكتيرين تكلثيرات حكادة علكى المكب وتعكددت الدراسك

اختصت بتقدير دور االستيرين كمادة مسرط ة وقد أوضح مرككز تقيكيم المخكاطر التكابد للهيئكه 

األمريةية لحماية البيئة أل التعرض لالستيرين بالفم يؤثر على خاليكا الكدم الحمكراا والةبكد أمكا 

 م جقد وضعت االستيرين كمادة مسرط ة (IARCالوكالة الدولية 

 أهداء البحم   

  االسككتيرين جككي كككل مككن بعككض عبككوات األغذيككة واألغذيككة ومقارنتهككا بمعككدل  تقككدير

 )Accepted Daily Intake(ADI))     االستهالك اليومي المقبول م ها

 تقدير االستيرين جي خاليا الةبد لفئرال التجارب 

  تقككدير معككدل توزيككد وتككراكم االسككتيرين جككي كككل مككن الةبككد والةلككى والمككب لفئككرال

 التجارب 

استخالص االستيرين جي  -2استخالص االستيرين من العبوات وتقدير كميته  -1لبحم م ه  ا

 تقدير كمية االستيرين جي بعض أعضاا الفئرال -3المواد الغذائية  

 عبير عبدالمعطي عليال المصري اسم الباحث:

البروتي ات  جي عملية إنتا  (NF-KB)دور مستقلبات حمض االراكيدونك وعامل ال واة  عنوان البحث:

 م من عضلة القلب ناقصة التروية(IL-8الجاذبة لةرات الدم المتعادلة 

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 الطب البشري / علم وظائف األعضاا الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

لبحم ال نقصال التروية الحاصل لعضلة القلب وال ات  عن نقكب األكسكجين الواصكل مشةلة ا ملخص البحث:

للقلب يؤدي إلى تغييرات سريعة وعديدة جي عمليكة االسكتقالب وال نسكبة هكذا التغييكر تت اسكب 

 طرديا مد درجة نقصال التروية إما جزئيا أو كليا أو إما ناحيا أو كرويا  



 

 

يعتبكر عمليكة دي ميكة إل تمكت ترويتهكا بسكرعة يحكدث شكفاا أهمية البحم   إل نقصال الترويكة 

سريد لعملية االستقالب ولةن استمرار عملية نقصال التروية يؤدي إلى اإلصابة بالتلف القلبي 

الحاد والذي يؤدي بدور  إلى تبدل عضلة القلب التالفة بخاليا ليفية غير قكادرة علكى االنقبكاض 

 قلبية المحيطة بها تغيير عمل الخاليا ال إلىوبالتالي 

أهداء البحم  إل الهكدء الرئيسكي واألساسكي لهكذا البحكم هكو دراسكة دور مسكتقلبات حمكض 

جككي عمليككة إنتككا  البروتي ككات الجاذبككة لةككرات الككدم  (NF-KB)االراكيككدونك وعامككل ال ككواة 

ة م والتي يعتبر لها دورا مهما وقد يةول أساسيا جي إتالء عضلة القلكب ناقصكIL-8المتعادلة )

 التروية 

م ه  البحم نقوم بزرع لعضلة القلب الملخوذة من الفئرال ومكن ثكم بانقكاص الترويكة ع هكا ثكم 

نقوم بترويتها على جترات مختلفة وبالتالي نقوم بدراسة تلثيرهكا علكى عمليكة االسكتقالب وعلكى 

 عضلة القلب المروية

 قويت محمد القباني اسم الباحث:

 Leishmania major يثل استر حمض الةاجيك )الةيبمعلى اإلصابة بطفيل تلثيرعقار جي عنوان البحث:

 مخبريا وجي الفئرال

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم/ علم الحيوال الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

ريككاال  2687عككدم تككوجر الككدواا مككد ارتفككاع قيمتككه حيككم سككعر الجككرام الواحككد مشككةلة البحم  ملخص البحث:

 رياال  16122ونحتا  إلى ستة جرام 

أهمية البحم   يعتبر مرض اللشمانيا من اإلمراض الوبائية التي تعمل م سمة الصحة العالميكة 

اللشمانيا  –لدية جاهدة للقضاا عليها . يسبب مرض اللشمانيا أشةال مختلفة م ها   اللشمانيا الج

اللشمانيا الحشوية . والةيب مركب مستخلب من شمد نحل العسكل واثبكت  –الجلدية المخاطية 

جعاليته ضد نمو الخاليا السرطانية ومضاد لألكسدة ونمو البةتيريا والفطريكات ونسكرا لفعاليتكه 

 سوء يتم دراسته على الفئرال المصابة بطفيل اللشمانيا  

تقيكيم اثكر الةيكب كعكال   -2يكد الطريقكة المثلكى إلعطكاا العكال  للفئكرال تح -1أهداء البحكم  

 للشمانيا الجلدية

مك ه  البحكم حقن الفئكرال المتطابقككة جكي الكوزل والجك س والعمككر بطفيكل اللشكمانيا جكي م طقككة 

 العجز ثم دراسة تلثير الةيب. 

 سبل محمد علوال احمد اسم الباحث:

 عتمد  على متغير تفسيري من الرتبة األولى أو رتب أعلىنماذ  ماركوء الم عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:



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

 

 العلوم / اإلحصاا وبحوث العمليات الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

ى إمكداد نمكاذ  مكاركوء والمعتمكدة علكى متغيكر تفسكيري مشةلة البحم تهدء هذ  الدراسكة إلك ملخص البحث:

بتعمككيم ألكثككر مككن حككالتين متصككلتين تبادليككا لرتككب أعلككى . وسككوء نلخككذ جككي االعتبككار أسككاليب 

االستدالل المبثقة مكن هكذا التعمكيم مثكل تطكوير إجكرااات التقكدير واالختبكار المالئمكة الموسكعة 

بيق لبيانات من واقكد الحيكاة بمرونكة اكبكر مقارنكه األمر الذي يجعل ال موذ  المقترح قابال للتط

 بال ماذ  الموجودة

أهمية البحم   إل ه اك تطبيق واسد لهذ  اآلليكة جكي مختلكف مسكاهر الحيكاة وبالتكالي جانكه مكن 

المهم إل يةول ه اك نموذجا عاما يالئم مختلف مساهر الحياة وهذا ماتسعى إليكة هكذ  الدراسكة 

واالختبككار المالئمككة سككتةول موسككعة األمككر الككذي يجعككل ال مككوذ   وحيككم أل إجككرااات التقككدير

المقترح قابال للتطبيق لبيانات من واقد الحياة بمرونة اكبكر مقارنكه بال مكاذ  الموجكودة كمكا أل 

ه كاك اهتمكام متجكدد بهكذ  المسكاحة مكن البحككم مكن اجكل ربكض نمكاذ  مكاركوء المعتمكدة علككى 

نتقكال مكن الرتبكة األولكى أو رتكب أعلكى ممةكن أل تفسكر متغير تفسكيري وبالتكالي احتمكاالت اال

 كدالة جي المتغيرات التفسيرية أو مخاطرة محتملة أو عوامل ت بؤية 

 أهداء البحم 

استعراض اآلليكات الموجكودة جكي تحليكل قياسكات متةكررة ب مكاذ  سالسكل مكاركوء  -1

 والمعتمد  على متغير تفسيري وتحديد اوجة القوة والضعف جيها

ماذ  سالسل ماركوء والمعتمدة على متغيكر تفسكيري لتحليكل بيانكات ألكثكر توسيد ن -2

من حالتين متصلتين تبادليا وتطوير ما يتعلق بذلك مكن إجكرااات اسكتداللية واقتكراح 

 معيار ضروري لالختبار

توسيد الم هجية أو المعالجة لألخكذ جكي االعتبكار االختالجكات الم بثقكة لحكاالت نمكاذ   -3

 تعددة سالسل ماركوء الم

اقتراح صيغة تعميم ل ماذ  سالسل ماركوء والمعتمكدة علكى متغيكر تفسكيري بحيكم  -4

أل كل االعتبارات ممةكن أل تؤخكذ بعكين االعتبكار مكن خكالل ال مكوذ  المقتكرح دول 

 جقد أي خاصية مطلوبة من نماذ  سالسل ماركوء 

 المميزات والمرونة لل موذ  المقترح ستةول مثبتة من خالل التطبيق -5

ه  البحككم طرق إحصككائية ورياضككية ستسككتخدم إليجككاد ال تككائ  المطلوبككة . وجيمككا يلككي مكك 

 قائمة بهذ  الطرق

 صيغة االحتمال لحدوث تاريب بيانات من استطالعات عرضية  -1

 تعسيم دالة االمةال  -2

 معلومات جيشر والخطل المعياري للتقديرات  -3

 ى ورتب أعلىتقدير احتماالت االنتقال ل ماذ  ماركوء من الرتبة األول -4

 استخدام إجرااات اختبار موجودة ومن ثم توسيعها لرتب أعلى ... الب -5



 

اسككتخدام نمككوذ  لوجسككتي لصككياغة العالقككة بككين متغيككر االسككتجابة والمتغيككرات  -6

 التفسيرية 

تقدير باراميترات االنحدار المرتبطة ب ماذ  ماركوء من الرتبة األولكى ورتكب  -7

 أعلى 

ة الختبكككار العالقكككة بكككين احتمكككاالت االنتقكككال تطكككوير إجكككرااات اختبكككار م اسكككب -8

 والمتغيرات التفسيرية

 إيجاد مقدرات للباراميترات -ب اا برنام  حاسوبي لةي يستخدم جي أ -9

 مقدر االمةال األعسم لمعالم ال موذ  -ب

 الختيار ال موذ  االمثل AIC,BICاختبار االمةال األعسم ، اختبار ووالد واختبار  - 

 يسة ب ت احمد الشهريرئ اسم الباحث:

 تلثير بعض مضاجات األغذية على تلكل أوعية الطبب المص وعة من األلمونيوم عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياا الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشةلة البحكم  لقكد أثبتكت كثيكر مكن األبحكاث خطكورة التسكمم بكاأللم يوم وانكه يتسكبب جكي  حث:ملخص الب

عصبية لمرضى الةلى و ارتباطكه بكبعض األعكراض الخطيكرة مثكل هشاشكة  تاضطرا با

العسام وجقر الدم وذلك ع د دخوله وتراكمه جي الجسم لس وات طويلة وقد اعتبر األلم يوم 

العصككبية مككن م سمككة الصككحة العالميككة ولةككن الزال كثيككر مككن  م ككذ الثماني ككات مككن السككموم

ال اس يستخدم أوعية الطكبب المصك وعة مكن األلم يكوم المصك وعة جكي دول عربيكة وغيكر 

 عربية  

أهميكككة البحكككم   لكككم تتضكككح أي دراسكككة سكككابقة عكككن تلككككل سكككبائك األلم يكككوم جكككي وجكككود 

ثير بعكض مستخلصكات مستخلصات مضاجات األطعمة لذلك يهدء هذا البحكم لدراسكة تكل

مضككاجات االطعمككه علككى تلكككل بعككض سككبائك األلم يككوم المسككتخدمة جككي أوعيككة الطككبب جككي 

 أوساط مائية ع د ظروء قريبة من ظروء الطبب العربي 

 أهداء البحم 

معرجككة مقككدار مككا يت كككل مككن بعككض سككبائك األلم يككوم جككي وجككود بعككض مستخلصككات  -1

ب باسكتخدام طكرق تحليكل كيميائيكة مضاجات الطعام ع د ظروء شبيهة بلوسكاط الطكب

 مختلفة ةوكهر وكيميائي

معرجة تركيب بعض سبائك األلم يوم قيل وبعد عملية الت ككل بواسكطة طكرق التحليكل  -2

السككطحية والتعككرء علككى تككلثير تركيككب السككبيةة علككى معككدل الت كككل بوجككود بعككض 

 المضاجات المستخدمة جي الطبب

 م ه  البحم  



 

من أواني األلم يوم من السوق من دول مختلفة واختيار بعضكها  أوال  توجير أوعية مختلفة

 ثم قصها إلى قطد م اسبة 

 ثانيا  اختيار الطريقة الم اسبة الستخالص المةونات الفعالة لبعض مضاجات الطعام

ثالثا   إجراا القياسات السطحية وتجارب جقكد الكوزل والقياسكات الةهروكيميائيكة وحسكاب 

 معدل الت كل

  اقشة ال تائ  وتفسيرها على ضوا ما سبق.رابعا  م

 ايمال سالم األحمدي  اسم الباحث:

 ستوكس   طريقة الفرق الم تهي الخاصمة  –الحلول العددية لمعادالت نيفر  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الرياضيات  لية:الك

 هـ1426 تاريخ البحث:

الم تهككي الخاصككة م إليجككاد الحلككول العدديككة  -مشككةلة البحككم   اسككتخدام طريقككة عدديككة ) الفككرق ملخص البحث:

 ستوكس والتي تمثل تدجق المائد جي م اطقة الخارجية والداخلية –لمعادالت نيفر 

عرجكة يسكمى ميةانيةكا الموائكد . جكي هكذا العلكم أهمية البحم   تدرس الموائد ضمن جرع من الم

 يقوم الرياضيول بمهمة الشرح ال سري جي حين يقوم المه دسول بالتحقق من ال تائ  تجريبيا .

ه اك الةثير من الحقول جي مجال تطبيقات المبادئ األساسية جي ميةانيةا الموائكد مثكل تصكميم 

راوح ،آالت الضكغض ، محرككات الصكواريب جميد اآلالت المتعلقكة بكالموائد كالمضكخات ، المك

والتربي ككة . وجككي حيات ككا اليوميككة جككال التشككحيم أنسمككة التدجئككة والتهويككة جككي م ازل ككا الخاصككة 

والمباني المةتبية الةبيرة شبةة الصرء الصحي تصميم شبةة خض األنابيب تعتبر مشاكل تق ية 

 الموائد . اتتطلب معرجة بميةانية

الموائد تحةم كثيرا من السواهر الطبيعية جطيرال الطكائر  انين ميةانيةعالوة على ذلك جال قوا

حرككة السكمةة جكي المكاا وثكورال البرككال كلهككا أمثلكة علكى التكدجق الكذي ي بكد قكوانين ميةانيةككا 

 الموائد .

دراسة مسائل التدجق المستقر الخكارجي / الكداخلي للموائكد اللزجكة وإيجكاد  -1أهداء البحم   

سككتوكس باسككتخدام طرائككق عدديككة م اسككبة .حيككم نبككدأ باسككتخدام طريقككة –نيفككر حككل لمعككادالت 

الم تهككي الخاصككة مككن المرتبككة الرابعككة لتقريككب المعككادالت التفاضككلية الجزئيككة المحككددة  -الفكرق

الم تهكي، ومكن ثكم نوجكد حكل ال سكام باسكتخدام طريقكة  -للحركة آلة نسام من المعكادالت الفكرق

SOR    

تي تكم الحصكول عليهكا باسكتخدام طريقكة اسكتةمال ريتشاردسكول الخكارجي تحسين ال تائ  ال-2

 .تبعا لذلك جال إجرااات ا تعطي حلوال من المرتبة السادسة جي الدقة .

التحقق من هذ  الدقة بمقارنه الحلول ال اتجة عن استخدام مقاييس شبةة مختلفكة كمكا نقكارل  -3

 حلول ا بحلول سابقة إل أمةن



 

 م ه  البحم  

 سة المادة ذات الصلة بموضوع البحم .درا -1

 -كتابة برنام  حاسوبي بلغة الفورترال لحكل المسكللة عكدديا باسكتخدام طريقكة الفكرق -2

م وغيرهككا مككن الطككرق SORالم تهككي الخاصككة وطريقككة زيككادات اإلرخككاا المتتاليككة )

 العددية الم اسبة 

 تقديم وعرض محاضرات أث اا إعداد البحم. -3

مقككاييس شككبةة مختلفككة وذلككك للتلكككد مككن دقككة ال تككائ  ومككن ثككم تحسككي ها  إيجككاد الحلككول باسككتخدام

باستخدام استةمال ريتشاردسول الخارجي للتحقكق مكن دقكة ال تكائ  ، تقكارل ب تكائ  سكابقة ) إل 

 أمةن

 محمد آل إسماعيل  موجيهة عبدا لةري اسم الباحث:

اصة أيشير شيا كوالي ونمض مقاومتها للمضادات البةتيريا المسببة اللتهاب المجاري البولية خ عنوان البحث:

 الحيوية جي المملةة العربية السعودية 

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / ال بات واإلحياا الدقيقة  الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

جي جميد الفئات العمرية من ككال  UTIsةلة البحم   انتشار حاالت التهاب المسالك البولية مش ملخص البحث:

الج سين وتسكببه عكن مجموعكة مكن اإلصكابات المرضكية المتمثلكة جكي التهكاب المثانكة والتهكاب 

 الةلي والتهاب الحالب وغير ذلك .

ب عككن مجموعككة مككن جككي انككه يتسككب UTIsأهميككة البحككم   أهميككة التهابككات المجككاري البوليككة 

اإلصكابات المرضكية يضكاء إلكى ذلككك انتشكار  جكي جميكد الفئككات العمريكة مكن ككال الج سككين ، 

عالوة على التةاليف الباهسة التي تصرء مكن قبكل المرضكى والمستشكفيات جكي العكال  . كمكا 

إلى أل االسكتخفاء بكالعال  يكؤدي إلكى أمكراض أكثكر ضكراوة تصكل  UTIsترجد خطورة الـ 

 سةتة الدماغية والوجاةإلى حد ال

أهداء البحم   ويهدء البحم دراسة مدى انتشار حاالت التهاب المسالك البولية جي المملةكة  

بكين الفئكات العمريكة  ةالعربية السعودية متمثلة جي الم طقة الوسطى وذلكك عكن طريكق درا سكت

البةتيكرات المختلفة من الج سين وحصر األمراض المتسببة جي الوصكول إليكة عكزل وتعريكف 

بصكفة خاصكة مكن حيكم حملهكا للبالزميكدات المسكؤلة  E.coliالمصاحبة له مد دراسة بةتيكر  

عكككن المقاومكككة للمضكككادات الحيويكككة وإنتكككا  البةتيريوسكككين باإلضكككاجة إلكككى إمةانيكككة نقكككل هكككذ  

أو أج ككاس بةتيككرة أخككرى ت تمككي لكك فس عائلككة  E.coliالبالزميككدات إلككى سككالالت حساسككة مككن

E.coli  وهيEnterobacteriaceae   

 م ه  البحم 

 دراسة الحاالت المرضية  -1

عزل وتعريف البةتيرات المصاحبة للمرض وحصر السالالت المقاومكة للمضكادات  -2



 

 

 الحيوية 

 colicinمن ناحية المقاومة للمضادات الحيوية وإنتا   E.coliدراسة بةتيرة  -3

المقاومككة  E.coliدراسككة جي يككة للةشككف عككن تواجككد البالزميككدات جككي سككالالت     -4

إلككى سككالالت  E.coliللمضككادات الحيويككة وإمةانيككة نقككل البالزميككدات مككن سككالالت 

 E.coliأو أج اس بةتيرة أخرى ت تمي ل فس عائلة  E.coliحساسة من 

 م ال علي مةي آل عيد  اسم الباحث:

 التقدير الطيفي لل يوكتين  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياا  الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشككةلة البحككم   إيجككاد طريقككة م اسككبة لتقككدير ال يككوكتين تضككاء إلككى الطككرق القليلككة نسككبيا  ملخص البحث:

 والمتوجرة حاليا 

ل يميل لونه للصفرة وهو مادة سامه وي تمي إلكى أهمية البحم   ال يوكتين وهو عبارة عن سائ 

القلويدات وقد تم تقدير  بطريقة عديدة لما له من أهمية حيم قدر جي البالزما والتربة والكدخال 

 والبول ومن ه ا تسهر أهمية الدراسات والتطبيقات التحليلية لتقدير  

 أهداء البحم  

ال يككوكتين بحيككم ذات حساسككية يهككدء هككذا البحككم إلككى إيجككاد طريقككة طيفيككة لتقككدير  -1

 معقولة ومصداقية عالية 

 إل تةول الطريقة سهلة وبسيطة وتحتا  اقل عدد من الةواشف. -2

 محاولة تطبيق طريقة التحليل بالحق السرياني على الطريقة المطورة  -3

 م ه  البحم   

 دراسة عملية لتقدير ال يوكتين ببعض الةواشف الطيفية  -1

 قدير  جي بعض العي ات .إمةانية تطبيق الطريقة لت -2

 مقارنة ال تائ  بطرق معروجه -3

 المعالجة اإلحصائية لل تائ   -4

 د. إيمال سعد جهمي إبراهيم  اسم الباحث:

 حلول تحليلية لبعض المعادالت التفاضلية الجزئية غير الخطية  عنوان البحث:

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الرياضيات  الكلية:



 

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشةلة البحم   عدم وجود حل تحليلي لبعض ال ماذ  الرياضية التي توصكف بداللكة معكادالت  ملخص البحث:

تفاضككلية جزئيككة غيككر الخطيككة ومككن أهككم هككذ  ال مككاذ  تلككك التككي تسهككر جككي علككم البيولككوجي 

 سيولوجي واالتصاالت كذلك االقتصاد.والف

أهمية البحم   تةمن أهمية البحم جي إيجكاد الحلكول لكبعض ال مكاذ  الرياضكية بطكرق تحليليكة 

 تامة خالء لما كال يحدث من قبل حيم كانت الحلول تعطى بطرائق تقريبية 

ل لكبعض أهداء البحم   من أهم أهكداء البحكم  هكو اسكتخدام الطرائكق الحديثكة إليجكاد الحلكو

ال ماذ  ذات االنتشكار مثكل حرائكق الغابكات وانتشكار األمكراض مثكل السكرطال وككذلك انتشكار 

المعلومككات وانتشككار جيروسككات الحاسككب . يككتم دراسككة هككذ  ال مككاذ  وذلككك بعمككل محاكككاة علككى 

 الحاسب

 م ه  البحم   

كورة و اآلل جي السابق كانكت الطكرق العدديكة هكي المسكتخدمة جكي إيجكاد الحلكول لل مكاذ  المكذ

يوجد طرق تحليلية إليجاد الحلول التامة سوء نقوم معمكل تعكديل لكبعض الطكرق وحكل بعكض 

 ال ماذ  . من الطرائق المستخدمة نذكر.

 طريقة الدالة الذائدية -1

 طريقة دالة جاكوب ال اقصية -2

 ريم ب ت خالد محمد حفسي عسيري اسم الباحث:

 جورادل ونسرية جروث دايك تحليل العوامل جي ثالثيات  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الرياضيات  الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

جكي  Grothendieck's theoremمشةلة البحم   دراسة براهين مختلفة ل سرية جروث كدايك  ملخص البحث:

سياقات مختلفة ثم تعميم ال سرية إلكى جضكااات الجكي بكي سكتار الجبريكة وجضكااات الجكي بكي 

 دابليو ستار الجبرية ومحاولة الحصول على أجضل قيمة لثابت جروث دايك .

 أهمية البحم   

 Grothendieck's تةمن أهمية هكذا البحكم جكي دراسكة بكراهين مختلفكة ل سريكة جروث كدايك 

theorem ياقات مختلفككة وكككذلك دراسككة نتككائ  بيزيككر جككي سككPisier  المتعلقككة بتحليككل العوامككل

محكدد . كمكا  cotypeالم طلقة من جضااات جي بي ستار الثالثية إلى جضااات ب اخ لها صكفة 

سيتم تعميم نسرية جروث دايك إلى جضااات الجي بي ستار الجبرية وجضااات الجي بي دابليكو 

لحصكول علكى أجضكل قيمكة لثبكات جروث كدايك هكذا باإلضكاجة إلكى ستار الجبرية كمكا سك حاول ا

 م اقشة العديد من التطبيقات المختلفة 



 

 أهككككداء البحككككم   يهككككدء هككككذا البحككككم إلككككى دراسككككة نسريككككة )متبانيككككةم جروث ككككدايك 

Grothendieck's theorem  جي جضااات السكي سكتار الجبريكة وجضكااات الجكي بكي سكتار

الخككاص بتحليككل  Pisierيلككو سككتار الثالثيككة ودراسككة تعمككيم الثالثيككة وجضككااات الجككي بككي داب

العوامككل مككن جضككااات الجككي بككي سككتار الثالثيككة إلككى جضككااات ب ككاخ والتككي لهككا صككفة كوتايككب 

cotype .المحددة 

كمككا يهككدء إلككى تعمككيم نسريككة )متباي ككة م جروث ككدايك إلككى جضككااات الجككي بككي سككتار الجبريككة 

ة وسكوء نحكاول الحصكول علكى أجضكل قيمكة للثابكت وجضااات الجي بكي دابليكو سكتار الجبريك

 المرتبض بمتباي ة جروث دايك هذا باإلضاجة إلى م اقشة تطبيقات مختلفة لهذ  المتباي ة

 م ه  البحم   

لفضكااات السكي سكتار  Grothendieck's theorem دراسكة نسريكة جروث كدايك  -1

 ليو ستار الجبرية الجبرية وجضااات الجي بي ستار الجبرية وجضااات الجي بي داب

لفضكااات الجكي  Grothendieck's theorem محاولكة تعمكيم نسريكة جروث كدايك  -2

 بي ستار الجبرية وجضااات الجي بي دابليو ستار الجبرية .

محاولككة وضككد نتككائ  مشككابهة لل تككائ  المثبتككة علككى جضككااات السككي سككتار الجبريككة  -3

 ليو ستار الثالثية .وجضااات الجي بي ستار الثالثية وجضااات الجي بي داب

 م اقشة تطبيقات مختلفة لمتباي ة جروث دايك   -4

 

 بن محمد الهزاني  زأمل ب ت عبدا لعزي اسم الباحث:

ال واحي الجزيئية على مسببات ومضادات السرطانات لبعض المركبات الطبيعية من كائ ات  عنوان البحث:

 مختلفة

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / علم ال بات الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشككةلة البحككم   يعتقككد أل تككلثير المككواد الةيميككائي المسككتخرجة طبيعيككا مككن كائ ككات حيككة ) مثككل  ملخص البحث:

تغيكرات جكي دورة الخليكة زيكادة السيانوبةتيريا م مد ع اصر وراثية تسبب حدوث سلسلة مكن ال

تقلككيب المككواد السككامة جككي ال شككاط االيضككي للخليككة كككل هككذ   DNAمعككدل اإلصككالح جككي الككـ 

العوامل تقود إلى م د أو التقليل أو إحداث السرطال . وس قوم جي هذا البحم بتحديد خصائب 

 علكى المسكتوى المركبات الطبيعية مد اختبار قدرتها كمسببات للسكرطال كمكا سكيتم بمشكيئة هللا

ألجزيئككي تقيككيم لهككذ  المركبككات الطبيعيككة والككذي سككيقودنا إلككى وضككد أسككس للجهككود المسككتقبلية 

 لعال  السرطال.

أهمية البحم   باستخدام التق يات الحديثة جي الوراثة الجزيئية يمةن دراسكة الصكفات الجزيئيكة 

تخلصكة م هكا ومعرجكة دورهكا ألنواع من السيانوبةتيريا وتلثير بعكض المركبكات الطبيعيكة المس

 جي عال  أو إحداث السرطال.



 

 أهداء البحم   

اختبكار مركبكات طبيعيكة مكن كائ ككات مختلفكة ) أنكواع مكن السكيانوبةتيريا م كمسككببات  -1

 للسرطال.

 Polymerase chainاسككككتخدام تق يككككة جديككككدة بواسككككطة سلسككككلة تفاعككككل الككككـ  -2

Reaction(PCR)  وهكي(WGA) Whoie Genome Amplification  علكى

 األنواع المختلفة للسيانوبةتيريا وجهم بيولوجيا هذ  األنواع 

من عزالت السيانوبةتيريا محل الدراسة للتعرء علكى  Sub-typing DNAتطبيد  -3

 العزالت المختلفة 

   DNAمعرجة تلثير سمية المركبات الطبيعية من السيانوبةتيريا على هدم الـ -4

 م ه  البحم  

عمليككة ألنككواع السككيانوبةتيريا والمركبككات المستخلصككة دراسككة بعككض الخصككائب الم -1

 م ها محل الدراسة 

 دراسة تلثير المركبات محل الدراسة على السمية الوراثية  -2

 اختبار السمية باستخدام اقل جرعه للتلثير السام  -3

ألنككواع DNAلمعرجككة تتككابد جككزئ  WGA,PCRتطبيككق التق يككات الوراثيككة مثككل  -4

 .  السيانوبةتيريا تحت الدراسة

 

 مريم حسن السحيباني اسم الباحث:

 تلثير ال قد واإلنبات والطهي على بعض مضادات التغذية والقيمة التغذوية لبذور حلبة الخيل  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 وم األغذية والتغذيةالزراعة / عل الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشككةلة البحككم   دراسككة تككلثير ال قككد واإلنبككات والطهككي علككى بعككض مضككادات التغذيككة والقيمككة   ملخص البحث:

 التغذوية لبذور حلبة الخيل  

أهمية البحم  نسرا لالستخدام الشائد لبذور حلبة الخيكل وإقبكال عامكة ال كاس عليهكا توجكب ل كا 

ى تلثير المعكامالت ككال قد واإلنبكات والطهكي علكى بعكض مضكادات التغذيكة والقيمكة معرجة مد

 التغذوية لبذور حلبة الخيل 

 أهداء البحم 

 التقدير الةيميائي للع اصر الغذائية لبذور حلبة الخيل  -1

 تقدير األحماض األمي ة لبذور حلبة الخيل  -2

 االلفا امليزتقدير ال شاط مثبض أنزيمات التربسين والةيموتر بسين و -3

 الفايتات –تقدير كمي للتاي ي ات  -4



 

 قياس القيمة الغذائية لبروتين بذور حلبة الخيل باستخدام جئرال التجارب  -5

سككوء يككتم الحصككول علككى بككذور حلبككة الخيككل مككن السككوق المحلككي وإجككراا  -1مكك ه  البحككم   

 التجارب عليها 

 ماجدة جواد عبدهللا آل ث يال اسم الباحث:

 أسلوب المعلمي لتقدير دوال البقاا لألخطار الت اجسية ألنواع مختلفة من االنتقاالت ث:عنوان البح

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / اإلحصاا وبحوث العمليات  الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشةلة البحم   جي هذ  الدراسة س حاول تعميم وتبسكيض التق يكات الحاليكة ونقتكرح امتكدادات قكد  ملخص البحث:

تةول مفيدة جي تفسير احتماالت االنتقكال باإلضكاجة إلكى مقارنكة احتمكال البقكاا تخكت جرضكيات 

 مختلفة وستبذل محاولة لتطبيق ال تائ  ال سرية على بيانات الحياة الحقيقية 

ةل التحليل اإلحصائي لبيانات الحياة مساحة مهمة من البحم جكي العديكد مكن أهمية البحم   يش

مجاالت البحم وخصوصا جي اله دسة والطب والعلوم الحيويكة. ويصكبح التحليكل أكثكر تعقيكدا 

ع د اخذ عدة مشاهدات علكى المفكردة نفسكها طوليكا بسكبب نشكؤ ارتبكاط بكين مشكاهدات المتغيكر 

لمختلفككة . باإلضككاجة لككذلك تشككةل عمليتككا االنقطككاع والبتككر جككي التككابد المهككم جككي نقككاط الوقككت ا

المشاهدات صكعوبة مؤرقكة ويمةكن تصك يف ال مكاذ  المسكتخدمة لتحليكل البيانكات الطوليكة إلكى 

طرق معلمية . للطكرق  -3طرق شبة معلمية  -2المعلمية طرق -1ثالثة أص اء واسعة طرق 

. وتتصكف هكذ  الطكرق بالمرونكة والم اعكة  الالمعلمية تطبيقكات واسكعة جكي حقكل تحليكل البقكاا

جداا احد األمثلكة الشكائعة االسكتخدام جكي تقكدير –تحت جرضيات مختلفة . وتعتبر طريقة نهاية 

دوال البقكاا وبككالرغم مككن ذلكك تحتككا  طككرق تقككدير دالكة البقككاا جككي حكاالت االنتقككال البي يككة إلككى 

 ة م اسبة تعديل أو تعميم لتواجق بيانات المسائل الحقيقية بصور

 أهداء البحم  

مراجعه التق يات الحالية الالمعلمية لتقدير دالة البقاا ومقارنتهم وتميز المقكدر األكثكر  -1

 مالئمة تحت الفرضيات المختلفة.

 مقارنة الخواص اإلحصائية للمقدرات    -2

 توسيد مفهوم األسلوب الالمعلمي لتقدير دالة البقاا إلى أكثر من حالتين انتقاليتين. -3

ارنة خواص مقدرات دالة البقاا للعي ة الصغيرة واعتدال العي كة الةبيكرة باإلضكاجة مق -4

 لل وع األول وال وع الثاني من المبتورات

اقتراح تعميم األسلوب لتقكدير دالكة البقكاا لتغطيكة ككال مكن الخطكر الت اجسكي وارتبكاط  -5

 الحاالت الداخلية لمخاطبة حاالت الحياة الحقيقية .

 م ه  البحم  

ادة تعريف تاريب الحدث لدالة اإلمةانية الالمعلمية وتعمكيم صكياغة دالكة اإلمةانيكة إع -1



 

 ألنواع مختلفة من المبتورات المقترحة 

 صياغة دالة اإلمةانية ألنواع مختلفة من االنتقاالت . -2

تقدير دالة البقاا للحاالت المختلفة على أساس صكياغة دوال اإلمةانيكة المالئمكة التكي  -3

 ار الفرضيات التحتية تلخذ باالعتب

 الحصول على األخطاا المعيارية لةل تقدير دالة بقاا -4

تطككوير إجككرااات االختبككار باسككتعمال اختبككار )لككوق رانكككم المعمككم وتطبيككق أسككلوب  -5

 اإلمةانية الالمعلمية المختلفة . 

 زهراا احمد حسن آل زرع  اسم الباحث:

 لطح لعوائل من التوزيعات المحددة مقارنة بعض مقاييس االلتواا والتف عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / اإلحصاا وبحوث العمليات   الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

ييس المختلفككة لاللتككواا وعمككل مشككةلة البحككم   ن ككوي جككي هككذا البحككم دراسككة خككواص المقككا ملخص البحث:

مقارنكات جيمكا بي هككا لعكدة أعضكاا مككن عوائكل التوزيعككات مثكل عائلكة بككور ، أو عائلكة بيرسككول 

 .....الب 

وهةذا جال البحم ي طوي على هدجين همكا   أوال اإللمكام بكبعض عوائكل التوزيعكات االحتماليكة 

 ثانيا دراسة االلتواا والتفلطح 

بحاث السابقة تعاريف مختلفة لاللتواا وقد اقترحت عكدة مقكاييس لكه أهمية البحم  يوجد جي األ

. االهتمام الحديم جي االلتواا اتجه إلى جصل وجهين للمفهوم . توزيعال قد يقارنال جيما يتعلق 

 بالتوائهما أو أل توزيعا قد يقارل ذاتيا .

ر الالتماثكل جكي التوزيكد من بين الخواص المختلفة لتوزيد ما جال التواا التوزيد يشير الى مقدا

وباإلضاجة إلى مقياس االلتواا جال مقياس التفلطح يعطي جةكرة عكن شكةل التوزيكد وهكذا يحفكز 

 لدراسة خواص المقاييس المختلفة لاللتواا ودراسة بعض مقاييس التفلطح.

 أهداء البحم   

 جحب خواص الشةل لبعض التوزيعات العائلية مثل عائلة بور-1

م لاللتواا والتفلطح للمقاييس المختلفكة بواسكطة المحاككاة ونسريكا مكا أمةكن الحصول على قي-2

 ذلك 

 دراسة مقاييس مختلفة لاللتواا-3

 جحب قيم االلتواا المعطاة بمقاييس مختلفة لاللتواا لمجموعة توزيعات م وعة  -4

 إيضاح خواص االلتواا لبعض التوزيعات العائلية  -5

 أجضل مقياس لاللتواا تطوير المعيار ألجل تحةيم  -6

 تحري إمةانية اقتراح مقياس جديد للتفلطح. -7



 

 م ه  البحم 

 مسح أدبي   سيبدأ البحم بمسح لألعمال السابقة على االلتواا  -1

 دراسة محاكاة  لتوضيح كفااة المقاييس المختلفة  -2

 استخدام بر نام  )م يتابم   للحصول على قيم لاللتواا معطاة بالمقاييس المختلفة -3

 االشتقاق ال سري لقيم االلتواا ما أمةن ذلك  -4

 تهاني محمد أمين الرهبي ي اسم الباحث:

 السمية العصبية لمادة االكريالميد جي الجرذال   دور اإلجهاد التاكسدي وموت الخاليا الم سم عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

  الكلية:

 الصيدلة / علم األدوية

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشككةلة البحككم  دلككت األبحككاث الحديثككة جككي عككدة دول إلككى أل مككادة االكريالميككد تتةككول جككي  ملخص البحث:

الملكوالت ال شوية المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة . أثارت هكذ  المعلومكات الهلكد حيكم أل 

كريالميد والتي تستخدم جكي مصكاند تحليكة الميكا  وجكي المختبكرات قكد تسكبب السكرطال مادة اال

ولهككا تككلثيرات علككى الجهككاز العصككبي وألهميككة اآلثككار الجانبيككة لهككذ  المككادة علككى هككذا الجهككاز 

الحيوي جقد تقرر القيام بدراسة مستفيضة لمعرجة ماهية تلثيرات مادة االكريالميد على الجهكاز 

 رذال .العصبي جي الج

كبكاقي شكعوب العكالم للمكلكوالت ال شكوية المحمكرة  نأهمية البحم  نسرا لةثرة ت اول السعوديي

بدرجات حرارة مرتفعة ج ه مكن الضكروري القيكام بدراسكات توضكح بالتفصكيل اآلثكار ال اجمكة 

عن مادة االكريالميد والتي أتضح أنها تتةول جكي هكذ  المقليكات . وقكد دلكت الدراسكات أل أثكار 

الكريالميد على الجهاز العصبي هي التي تسهر بشةل واضح على األجكراد المتعرضكين لهكذ  ا

المادة لذا كال لزاما حقن الجرذال بها ودراسة ميةانيةية حدوث هذ  اآلثار السلبية على الجهاز 

 العصبي وبالذات دور التاكسدي وموت الخاليا الم سم.  

حكدوث اآلثكار السكلبية علكى الجهكاز العصكبي جكي  دراسة دور التاكسدي جي -1أهداء البحم  

جككرذال التجككارب وذلككك عككن طريككق قيككاس المؤشككرات الحيويككة الدالككة علككى تةككول الجككذور 

 جي حماية الجرذال  N-acetyl-Lcysteineالتاكسدية وعن قابلية مادة مضادة مثل 

وإمةانية تقليلها  دراسة دور موت الخاليا الم سم جي أثار االكريالميد على الجهاز العصبي -2

 بمضادات الةالبي ز والتي أثبتت دورها جي موت الخاليا الم سم. 

حيم أل مادة التاورين تعمل كمضاد لةل من اإلجهاد التاكسكدي ومكوت الخاليكا المك سم لكذا  -3

سوء يتم ايضا دراسة مدى جكدوى اسكتخدامها كوقايكة للحيوانكات مكن اآلثكار العصكبية السكلبية 

 ميد.لمادة االكريال

سكوء تقكاوم تجكارب علكى الجكرذال لكإلدالل علكى أداا الجهكاز العصكبي جكي  -1م ه  البحم  

وجككود مككادة االكريالميككد لوحككدها أو مككد المضككادات المختلفككة. ومككن تلككك التجككارب قيككاس مككدى 



 

 

 تفلطح األقدام جي الجرذال ومدى قدرتهم على التمسك.

وث اإلجهكاد التاكسكدي أو مكوت الخاليكا سوء يتم قياس المؤشرات الحيوية الدالة علكى حكد -2

 الم سم وذلك مرة أخرى بعد حقن الحيوانات باالكريالميد لوحد  أو مد المضادات الم اسبة 

 شروق حسن عبدهللا العيثال اسم الباحث:

 اقترال الطور الضوئي من التحول الطاقي لليزر الصبغات عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / جيزياا الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشةلة البحم  نحن نخطض إلنتا  حزمة ليزرية عريضة باستخدام محاليل صبغية مختلفة مثل  ملخص البحث:

Rh 6G    وRh B التكردد التكواجقي الثكاني  مذابكة جكي الةحكول حيكم سك قوم بضكخها بواسكطة

لليزر ال يادوميوم ياغ مد اختيار تراكيز م اسكبة وه دسكة ضكب م اسكبة ... الكب للحصكول علكى 

انبعاث ليكزري جكائق جكي االتجكاهين األمكامي والخلفكي ومكن ثكم سك قوم بضكبض جميكد متغيكرات 

 نانومتر700-550التشغيل للحصول على حزمة ليزرية عريضة من 

إمةانيكة الحصكول علكى اقتكرال الطكور مكن التشكتت الخلفكي لإلشكعاع  نحن نخطكض للةشكف عكن

 الفائق

أهمية البحم  خالل العقود الثالثة الماضية اقتكرال الطكور البصكري إحكدى مواضكيد األبحكاث 

الرئيسية جي مجال البصريات غير الخطية والةترنيات الةم وهي تستخدم جي تطبيقكات مختلفكة 

مضخم الليزر ، أجهزة الليزر دول حجرة رنين تصكحيح تشكو  مثل   السطوع العالي لمرنال و

 اإلشعاع المتطاور الذي يعبر وسض مشو  ... الب

 أهداء البحم  

 الحصول على حزمه عريضة من اإلشعاع الفائق باستخدام محاليل صبغية معي ة -1

 الحصول على ازدواجية الطور باستخدام المحاليل السابقة -2

 م ه  البحم 

م مذابككة جككي Rh 6G,Rh B,CVر مككن محاليككل صككبغية مثككل )مككوال 3-2تحضككير  -1

 الةحول

 نانومتر من ليزر ال يادميوم ياغ530يتم استثارة الصبغة طوليا باستخدام طول موجي  -2

 يتم الحصول على اإلشعاع الفائق جي االتجاهين األمامي والخلفي -3

ل تعديل وضبض جميكد متغيكرات التشكغيل للحصكول علكى ازدواجيكة الطكور ع كد أطكوا -4

 موجية مختلفة 

 مها جيصل الذويبي  اسم الباحث:



 

بعقار الديفيروكسامين جي ت قية الدم من الحديد لدى مرضى  DMSAمقارنه جاعلية عقار  عنوان البحث:

 الثالسيميا

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 الصيدلة / الصيدلة اإلكلي يةية  الكلية:

 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشةلة البحم   مرضى الثالسيميا يعانول مكن عجكز نخكاع العسكام لكديهم مكن إنتكا  دم طبيعكي  ملخص البحث:

مما يؤدي إلى ضرورة نقل الدم لهكم بشكةل متةكرر شكهريا لضكمال حيكاتهم وذلكك يتطلكب ت قيكة 

لديسككفر الم وإال جككال تككراكم الحديككد جككي الككدم يككؤدي إلككى دمككائهم مككن الحديككد يوميككا بمضككخة )ا

 مضاعفات خطيرة ومن ثم جشل أجهزتهم الحيوية بالجسم كالقلب والةلى ومن ثم الوجاة

 أهمية البحم 

يتطلب عال  المرض جهودا عضلية مكن المكريض باعطائكه حق كا بصكفة مسكتمرة مكن عقكار ) 

بغرز مضخة تحت الجلد بواسكطة إبكرة تبقكي  الديفيروكسامينم وهو بحاجة لجهاز يزيل الحديد

 ساعة يوميا غير قادر على الحركة وهي طريقة مةلفة ومؤلمة  12المريض لمدة 

 أهداء البحم  

الذي يمةن ت اولكه عكن طريكق الفكم للتقليكل مكن  DMSAاختبار الفاعلية القصيرة المدى لعقار 

 يات نقل الدم المستمرة تراكم الحديد جي الجسم خالل خضوع مريض الثالسيميا لعمل

 م ه  البحم  

سوء نقوم باختبار خمسول مريضا من مرضى الثالسيميا عشكوائيا ممكن يتلقكول عمليكات نقكل 

دم مستمرة ألكثر من عشرين مرة وس خضعهم للعال  بحسب جدول معين ويتم تحليكل عي كات 

 ساعة لقياس تركيز الحديد 24البول التي تم الحصول عليها خالل 

 د. هيلة محمد العودال  الباحث:اسم 

 الغمر المتقايس لعديد الطيات اليماني المتراص جي جضاا اقليدي   عنوان البحث:

 لاير35000   الميزانية:

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

 

 العلوم / الرياضيات الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

 مشةلة البحم   ص البحث:ملخ

من المسائل المعروجة جي اله دسة التفاضلية هي إيجاد شروط بحيم اليمةن غمر عديكد طيكات 

ريماني متراص ذو بعد ل داخل جضاا اقليدي ذو بعد م ) م< ل م غمرا متقايسا ، اإلجابة على 

ي هذا السؤال هذا السؤال معروجة ع د وضد شروط على االنح اا المقطعي لعديد طيات ريمان

مازال بدول إجابكة ع كدما تةكول الشكروط علكى االنح كاا الريتشكي أو االنح كاا السكلمي مكا عكدا 

 نتيجة واحدة 



 

 أهمية البحم   

تةمن أهمية البحم جي اإلجابة على هذا السؤال جي إيجاد نتائ  مفيدة عن ه دسة عديكد الطيكات 

 ود. الريماني الجزئي من جضاا اقليدي بانح اا ريتشي محد

 أهداء البحم  

جي هذا المشروع نهدء إلى اسكتبدال الشكروط علكى االنح كاا المقطعكي بشكروط علكى االنح كاا 

الريتشي واثبات أل عديد الطيات الريماني المتراص ذو البعكد ل اليمةكن غمكرة غمكرا متقايسكا 

 داخل جضاا اقليدي ذو بعد م )م<لم 

 م ه  البحم  

 ل هللا  سوء نتبد الم هجية التالية باذ

 تجميد المراجد المطلوبة من جميد المصادر الممة ة  -1

 دراسة البحوث المتواجدة حول هذا الموضوع وتص يف المفيد م ها لمشروع ا. -2

 العمل على تطوير أدوات م اسبة لالستخدام جي بحث ا . -3

 تحليل المعلومات عن األدوات ومحاولة تطبيقها جي إيجاد ال تائ  . -4

 ةل بحم .كتابة المشروع على ش -5

 الجابر زد. نبيلة ب ت عبدا لعزي اسم الباحث:

 دراسة كيميائية وميةروبية لعي ات من العسل السعودي  عنوان البحث:

 لاير35000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الةيمياا الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشككةلة البحككم   يعككد العسككل مككن المعجككزات التككي خلقهككا هللا ، وهككو علككى ثككالث مسككتويات مككن  ملخص البحث:

الجودة ، وجي هذا البحم سيتم دراسة المةونات الةيميائية ألنواع مختلفة مكن العسكل السكعودي 

رنكة ذلكك بغرض جصل أي من المةونات ، وبالتالي التعرء على التركيب الةيميائي لها ، ومقا

 بالمةونات الةيميائية لبعض األشجار التي ج ي م ها العسل .

 أهمية البحم  

يرجد أهمية هذا البحم إلى أل معسم األبحاث التي أجريت على العسكل السكعودي لكم يتطكرق  

إلى دراسة كيميائية بحتكة لدراسكة أو جصكل المةونكات الةيميائيكة ، واقتصكرت الدراسكات علكى 

بية والقيم الغذائية ألنواع العسل . وسوء يتم جي هكذا البحكم محاولكة لفصكل التلثيرات الميةرو

 بعض المةونات الةيميائية التي نعتقد أل لها أهمية من ال احية الةيميائية .

 أهداء البحم  

يهدء البحم إلى دراسكة مةونكات بعكض أنكواع مكن العسكل السكعودي مكن ال احيكة الةيميائيكة ، 

ومقارنتها مد بعضها ، وكذا مد مةونات األشجار التي ج كي م هكا وجصل بعض هذ  المةونات 

 العسل .



 

 م ه  البحم  

 جمد عي ات من العسل من م اطق مختلفة من السعودية وعمل مسح كيميائيا لها.  -1

 )اسككتخالص لككبعض المةونككات بككالطرق الةيميائيككة وعمككل تحليككل كرومككاتوجراجي  -2

HPLC.GC-Mass)   

 )علكى التركيكب الةيميكائي لهكا بكالطرق الطيفيكة .جصكل بعكض المةونكات والتعكرء  -3

NMR.IR, UV,MASS) 

 إجراا اختبارات ميةروبية للعي ات المختارة . -4

 د. جاطمة ب ت بةر جمجوم اسم الباحث:

  Colocality and Twisted Sums Of Banach Spaces عنوان البحث:

 التطابق المحلي المصاحب والمجاميد الملتوية لفضااات ب اخ

 لاير30000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الرياضيات الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

 مشةلة البحم   ملخص البحث:

باسككتخدام العالقككة بككين الفضككااات الجزئيككة والفضككااات المزدوجككة لفضككااات خككار  القسككمة  

ت ب اخ نقدم جي هذا البحم تعريف جديد هو تعريف التطابق المحلي المصاحب والكذي لفضااا

تلعب جيه جضااات خار  القسمة لفضكااات ب كاخ دورا أساسكيا ، كمكا أل هكذا التعريكف يعطي كا 

آلية سهلة تضمن الحصول على مجاميد ملتوية جديدة من مجاميد أخرى معروجة بدول وضكد 

 . وسوء نقدم عدد من التطبيقات على ذلك . قيود على الفضاا المستهدء

 أهمية البحم  

تةمن أهمية البحكم جكي إدخكال تعريكف جديكد هكو تعريكف التطكابق المحلكي المصكاحب والكذي  

تلعككب جيككه جضككااات خككار  القسككمة لفضككااات ب ككاخ دورا أساسككيا ويب ككي علككى العالقككة بككين 

قسكمة لفضكااات ب كاخ . ويعطكي الفضااات الجزئية والفضااات المزدوجة لفضكااات خكار  ال

هككذا التعريككف آليككة سككهلة تضككمن الحصككول علككى مجككاميد ملتويككة جديككدة مككن مجككاميد أخككرى 

 معروجة بدول وضد قيود على الفضاا المستهدء . وسوء نقدم عدد من التطبيقات على ذلك

 أهداء البحم  

قكة وضد تعريف جديكد هكو تعريكف التطكابق المحلكي المصكاحب والمب كي  علكى العال -1

بين الفضكااات الجزئيكة والفضكااات المزدوجكة لفضكااات خكار  القسكمة لفضكااات 

 ب اخ.

اسككتخدام هككذا التعريككف للحصككول علككى مجككاميد ملتويككة جديككدة مككن مجككاميد أخككرى  -2

 معروجة بدول وضد قيود على الفضاا المستهدء

إثبككات بككلل جميككد المجككاميد الملتويككة لفضككااات ب ككاخ التككي تتمتككد بخاصككية التطككابق  -3

 المحلي أو التطابق المحلي المصاحب لعائالت معي ة تةول بديهية .



 

 تقديم عدد من التطبيقات على ذلك . -4

 م ه  البحم  

تقككديم مفهككوم التطككابق المحلككي المصككاحب لفضككااات ب ككاخ مككد العككائالت المةونككة مككن  -1

 جضااات ب اخ نهائية البعد واستخدام هذا المفهوم بما يخدم أهداء البحم .

ال سريات باستخدام هذا التعريف للحصكول علكى مجكاميد ملتويكة جديكدة  إثبات بعض -2

 من مجاميد أخرى معروجة بدول وضد قيود على الفضاا المستهدء

 تقديم عدد من التطبيقات جي إطار هذا المفهوم الجديد . -3

 خلود ب ت احمد دهلوس  اسم الباحث:

أوكسو / ثيو حمض  -2 –آيل  –يتريداي ول تشييد بعض مشتقات الةي ازولي ول أو الب عنوان البحث:

 الباربيتيوريك ذات أهمية بيولوجية 

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الةيمياا العامة الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

 مشةلة البحم    ملخص البحث:

ن خالل المسح الةيميائي انه قد تكم تشكييد العديكد مكن مركبكات الةي كازولين الملتحمكة مكد وجد م

حلقات أخكرى مثكل حلقكة أوكسكازول والثياديكازول وككذلك مشكتقات البتكر يكدين والباربتيوريكك 

الثايوباربتيوريكككك التكككي لهكككا تكككلثيرات بيولوجيكككة ولةكككن ه كككا س سكككتعين بكككالطرق الحديثكككة مكككن 

ئية من خالل التفاعالت المختلفة والتي يتوقد الحصول م ها علكى مكردود المستخلصات الةيميا

 م اسب والتي قد يةول لها تلثير بيولوجي .

 أهمية البحم  

أو   (Quinazolinonw)تحضكككير مركبكككات الحلقيكككة غيكككر المتجانسكككة مثكككل الةي كككازولين 

جية متعددة حيكم تبكين ومشتقاتها التي لها تاثيرات طبية وبيولو (Pteridinone )البيترادي ول 

أل لها تلثير مضاد لاللتهاب والبةتيريكا والفطريكات ، كمكا أل حلقكة البترادي كول لهكا تكلثير مكدر 

 للبول . وكذلك جال وجود حلقة الباربيتيوريك والثايوباربيتيوريك لها دور جعال ضد التش جات.

 أهداء البحم  

 Pteridinone )) أو (Quinazolinonw)تشكككييد بعكككض مركبكككات الةي كككازولين  -1

 الجديدة ، الملتحمة مد حلقات أخرى .

إجراا تفاعالت كيميائية مختلفكة ، وبالتكالي دراسكة التكلثير البيولكوجي المحتمكل لهكذ   -2

 المركبات كلما أمةن 

دراسة التركيكب الب كائي للمركبكات المشكيدة والتلككد مكن ذلكك بواسكطة طكرق التحليكل  -3

   (IR,NMR,MS )الطيفي المختلفة 

 البحم   م ه 

تحضير بعض المركبات البادئة واألولية والوسطية وغير المتاحة مد المفاضكلة بكين  -1



 الطرق المختلفة .

ال اتجككة  Pteridinone )أو ) (Quinazolinonw)تحضككير االسككترات لمركبككات  -2

ثكم  Halo acid esterمكد  Pteridinone )أو ) (Quinazolinonw)مكن تفاعكل 

دروجين حمضككككككية مثككككككل الباربتيوريككككككك مفاعلتهككككككا مككككككد مركبككككككات تحككككككوي هيكككككك

 والثايوباربيتيوريك وسيةلوهةسال.

 )دراسة خواص هذ  المركبات المشيدة والتلكد من ب ائها بالطرق الطيفية المختلفكة   -3

IR,NMR,MS) 

 م اقشة ماتم التوصل إلية من نتائ . -4

 

  

 جاطمة محفوظ يوسف الهاشم  اسم الباحث:

 ة على دم مرضى السرطال قبل وبعد العال  دراسة بيوجيزيائي عنوان البحث:

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الفيزياا والفلك الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

 مشةلة البحم   ملخص البحث:

م 1985ل الجديدة جي العكالم كمكا خم كت لعكام إعداد وجيات السرطال وحاالت أمراض السرطا

 3مليكول م وجكي الكدول ال اميكة )  4مليول والحاالت الجديدة  2جي الدول المتطورة ) األموات 

مليكول حكاالت  9مليكول أمكوات و 5مليول م وباقي الدول )  5مليول أموات والحاالت الجديدة 

مليككول حككاالت  5ليككول أمككوات وم 3م جككي الككدول المتطككورة ) 2015جديككدة م وتوقعككت لعككام 

 5مليككول حككاالت جديككدة م وبككاقي الككدول  10مليككول أمككوات و 6جديككدةم وجككي الككدول ال اميككة ) 

 مليول حاالت جديدة  15مليول أموات و

 أهمية البحم  

العدد الةلي لحاالت السرطال الجديدة المشخصة جي س ة واحدة من البلدال المختلفة قد يتفكاوت 

اب عديدة ومختلفة حيم أل نتائ  معالجة معسم أشةال السرطال تتكلثر بفتكرة إلى حد كبير ألسب

الوقت التي ت قضي مابين التةوين وتشخيب السكرطال وهكذا يكؤدي إلكى االعتقكاد الراسكب بكال 

السلوك الوقائي والتشخيب المبةر للسرطال مكن العوامكل الهامكة جكي تقليكل المخكاطر المكؤثرة 

 . وبالتالي الوجاة بسبب المرض

 أهداء البحم  

دراسة الخواص البيوجيزيائيه لدم مرضى السكرطال قبكل وبعكد العكال  وسكت جز هكذ  الخكواص 

 خالل المقاييس التالية 

  ( Hb)الطيف الماص للهيموغلوبين   -1



 

 الخواص الةهربية للهيموغلوبين . -2

 (RBCs)قابلية التةسر من غشاا خاليا الدم الحمراا  -3

 حيوي .عمل عادي من تحليل كيمياوي  -4

 وستقارل الخواص المدروسة لمرضى الدم قبل وبعد المعالجة .

 م ه  البحم  

 جمد عي ات الدم من مختلف المرضى . -1

 تص يف كل عي ة حسب أنواع السرطال . -2

نزع البالزما من خاليا الدم الحمراا وإضاجة نفس الةمية من المحلول الملحي لحفكي  -3

 عي ة الدم السليمة .

جموعتين ، المجموعة األولى تلخذ لدراسة الخواص االسموزية كل عي ة تقسم إلى م -4

 لقابلية تةسر الدم ، والثانية تلخذ لدراسة الخواص الفيزيائية 

 جمد عي ات الدم مرة أخرى من نفس المرضى بعد اخذ بعض العال  . -5

 تمثل ال تائ  المحصلة  -6

 م اقشة ومقارنة ال تائ  المحصلة .    -7

 الزومال  نورة زومال اسم الباحث:

طريقة إليجاد الوضد االمثل لفصل األشةال الفراغية الةايريلية لبعض المركبات الصيدلية  عنوان البحث:

 وتقديرها كميا باستخدام كروماتوجراجيا السائل المباشرة وغير المباشرة

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 الصيدلة / الةيمياا الصيدلية   الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

 مشةلة البحم   ملخص البحث:

إل الشةل الفراغي لألدوية يؤثر على جاعليتها حيم أل من الممةن أل يةول لةل شكةل جراغكي 

تككلثير عالجككي مختلككف عككن اآلخككر ولككذالك يجككب جصككل وتعككين  األشككةال الفراغيككة سككواا جككي 

 المستحضرات الصيدلية أو جي البالزما

 أهمية البحم  

جصككل األشككةال الفراغيككة لككبعض األدويككة وتعي هككا جككي المستحضككرات الصككيدلية المختلفككة وجككي 

 البالزما مد معرجة الشةل الفراغي الذي له تلثير عالجي

 أهداء البحم  

ت الصككيدلية مثككل ) إيجككاد الوضككد األمثككل لفصككل األشككةال الفراغيككة الةايرليككة لككبعض المركبككا

الفلككوبروجين ، االيتككودالك، أروتي ولككول و الميةسككلتين م وتقككديرها باسككتخدام كروماتوجراجيككا 

 السائل ذات الةفااة العالية 

 م ه  البحم  

استخدام كروماتوجراجيكا السكائل المباشكر وغيكر المباشكر لفصكل األشكةال الفراغيكة للمتشكبهات 



 

 

 كيميائيا  

 مال سعد الع زي عيد  سل اسم الباحث:

 تشييد وتوصيف معقدات جديدة للري يوم جي حاالت أكسدة مختلفة للتطبيقات الطبية والصيدلية  عنوان البحث:

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 العلوم /كيمياا عامة  الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

 مشةلة البحم    ملخص البحث:

إيجاد أجضل الطرق لتحضير معقدات لع صر الري يوم ذات التطبيقات الطبية جي مجال عكال   

األورام السرطانية ، حيم أل ه اك مشاكل كثيرة تتعلق بةيفية تحضير المعقكد الم اسكب للكورم 

 السرطاني .

 أهمية البحم  

تطبيقيكة مهمكة نسكرا السكتخدام معقكدات الري يكوم جكي مجكال  تعتبر كيمياا الري يكوم ذات أهميكة 

األشككعة العالجيككة وحاليككا التشككخيب اإلشككعاعي لككألورام السككرطانية . وتعتمككد األهميككة الطبيككة 

والصيدلية لمعقدات الري يوم على عدة عوامل أهمها نوعية الليجانكدات المسكتعملة جكي الت اسكق 

 كال المعقد المحضر متعادل الشح ة أو أيوني . وحالة األكسدة للري يوم وأيضا عما إذا 

 أهداء البحم  

 دراسة تشييد معقدات جديدة للري يوم جي حاالت أكسدة مختلفة . -1

توصيف المعقدات الجديدة كيميائيا وجيزيائيا باستخدام تق يكات مت وعكة مثكل القياسكات  -2

ل الكككدقيق الطيفيكككة ، الةروماتوجراجيكككة ، التحليكككل الحكككراري ، حيكككود اككككس والتحليككك

 للع اصر .

نقل طريقة التحضير من الحالة الباردة إلى الحالكة السكاخ ة باسكتخدام نسيكر الري يكوم  -3

Re 
186

 . 

 إجراا اختبارات إشعاعية صيدلية بالتعاول مد مستشفى الملك جيصل التخصصي . -4

 م ه  البحم  

 تها .مسح أدبي شامل على معقدات الري يوم ذات األهمية الطبية التي سبق دراس  -1

اختبار أنواع الليجاندات المستعملة جي الدراسات بمواصفات طبية معي ة مثل الكوزل  -2

 الجزيئي الصغير . سهولة الذوبال جي الماا والثباتية ع د أوساط كيميائية مختلفة .

 جي وجود عوامل مختزلة خاصة .  NH4 ReO4تشييد المعقدات الجديدة باستخدام  -3

 يائيا وجيزيائيا باستخدام تق يات التحليل المختلفة.  توصيف المعقدات الجديدة كيم -4

 تهاني ب ت محمد بن احمد الموسى  اسم الباحث:



 

تركيز غاز الرادول جي مدارس رياض األطفال والتمهيدي واالبتدائي جي محاجسة الزلفي  عنوان البحث:

 بالم طقة الوسطى من المملةة العربية السعودية

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الفيزياا والفلك الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

 مشةلة البحم    ملخص البحث:

اليورانيوم والثوريوم الموجودال طبيعيا جي قشرة األرض يتحلالل جي سلسكلتين إلكى ع اصكر  

المشككد الككذي ي تشككر جككي الجككو بتراكيككز مختلفككة أعالهككا نسككبة  222رادولمختلفككة م هككا غككاز الكك

ماي تشر داخل المباني المغلقة مسكببا سكرطال الرئكة والمكرئ بسكبب انبعكاث جسكيمات ألفكا ع كد 

 تحلله ، ويمةن الةشف ع ة باستخدام كواشف اآلثار ال ووية الصلبة .

 أهمية البحم  

التي تكؤثر علكى     ]ض األطفال والتمهيدي واالبتدائيمثل مدارس ريا [  اختيار أماكن حيوية 

لمعرجة تركيز الرادول  ]كاألطفال [شريحة مهمة جي المجتمد شديدي الحساسية للتلوث البيئي 

 جيها لتحقيق أهداء البحم .

 أهداء البحم  

 تحديد مستوى تركيز الرادول جي الم طقة المختارة يمةن من  

 تحديد مدى امن هذ  المباني . -1

 توصيات بخفض مستويات الرادول جي المباني ) إل كال ذلك ضروريا م -2

 مقارنة مستوى الرادول جي هذ  الم طقة مد م اطق المملةة األخرى . -3

 م ه  البحم  

 تحديد المواقد وانتقاا المدارس جي الم طقة  -1

 تحضير الةواشف ثم توزيعها جي الفصول وغرء األلعاب . -2

ويككتم إظهككار التراكيككز علككى الةواشككف كيميائيككا ثككم بعككد مككدة محككددة تجمككد الةواشككف  -3

يةشككف عككن أثككار الجسككيمات ال وويككة علككى الةواشككف باسككتخدام المجهككر الضككوئي ثككم 

 تحديد المستويات باستخدام معامل معياري . 

 نوال مشاري البصيب  اسم الباحث:

 هول البالزما جي الجرذال تلثير القهوة العربية وإضاجاتها على االستجابة الم اعية ود عنوان البحث:

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 الزراعة / علوم األغذية والتغذية  الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:



 

 مشةلة البحم   ملخص البحث:

عكة الجككرذال المحفكزة بةككرات الكدم الحمككراا دراسكة تكلثير القهككوة العربيكة وإضككاجاتها علكى م ا 

للككدجا  وعلككى دهككول البالزمككا ) الككدهول الةليككة والجليسككيريدات الثالثيككة والةولسككترول الةلككي 

 وكولسترول البروتي ات الشحمية م خفضة الةثاجة وكولسترول البروتي ات عالية الةثاجة م 

ه كاك دراسكتال جقكض عكن تكلثير  أهمية البحكم   الدراسكات علكى القهكوة العربيكة شكحيحة وربمكا

 (AL-Kanhal et al .,. 1999, El Shabrawy and Flimban 1993)القهكوة العربيكة 

إضككاجة إلككى أل طريقككة التحضككير وإعككداد القهككوة العربيككة تختلككف عككن القهككوة التككي تحضككر جككي 

الجكرذال  الغرب. لذا جال الهدء من هذ  الدراسة تقييم تلثير القهوة وإضاجاتها على الم اعة جي

المحفككزة بةككرات الككدم الحمككراا للككدجا  واثككر ذلككك علككى تةككاثر وانقسككام الخاليككا الم اعيككة كمككا 

سيدرس تلثير القهوة وإضاجاتها على الدهول البالزما _ الدهول الةليكة والجليسكريدات الثالثيكة 

ي ات والةولسترول الةلي وكولسترول البروتي ات الشحمية م خفضة الةثاجة وكولسترول البروت

 الشحمية عالية الةثاجة م.

 أهداء البحم  

  تقييم التجاوب الم اعي بعد استهالك مستخلب القهوة والمستخلصات األخرى وحقن

 الجرذال بةرات الدم الحمراا للدجا  خالل جترة التجربة 

  دراسكككككة التكككككلثير مسكككككتخلب القهكككككوة علكككككى تةكككككاثر الخاليكككككا اللمفاويكككككة الطرجيكككككة

Lymphocyte   

 ب القهوة على دهول البالزما جي الجرذال تلثير مستخل 

 .تلثير مستخلصات المواد مثل الهيل والزعفرال والقرنفل مد مستخلب القهوة 

 م ه  البحم   

جككرام وسككوء يككتم  80عي ككة البحككم   سككوء تسككتخدم جككرذال التجككارب مككن نككوع ويسككتر وزل 

جميعهككا  توزيككد الجككرذال علككى اث تككي عشككرة مجموعككة كككل مجموعككة سككتة جككرذال وسككتعطي

العليقهو يتم حق ها جميعا بةرات الدم الحمراا للدجا  عدا مجموعة الضكبض المجموعكة األولكى 

سككوء تككوزع لجككرذال إلككى مجموعككات تختلككف كككل مجموعككة جككي مشككروب القهككوة المعككد الككذي 

لةل جرذ وسوء تجرئ التحاليل واالختبارات  2،5سوء يعطي عن طريق الفم بمحقن بةمية 

 التالية 

لخاليا اللمفاوية الطرجية قبل انتهاا التجربة سوء تجمد خمس عي ات دم من تبرعم ا -1

مل لةل جرذ مكد مكاند للكتجلض ثكم تخفكف بمقكدار مسكاوي مكن  1كل مجموعة بمقدار 

المحلول الفسيولوجي . وبعد ذلك يكتم جصكل الخاليكا اللمفاويكة الطرجيكة طبقكا لطريقكة 

(Moataz et al .,2003) 2- ول جي الدم تقدير مةونات الده 

عياريه األجسام المضادة سيتم قياس عياريه األجسام الم اعية الةلية المضكادة لةكرات الكدم  -3 

ججكوة  96الحمراا للدجا  جي مصل الدم باسكتخدام اختبكار الكتالزل الكدموي جكي األطبكاق ذات 

 (AL-BISHER ET AL .,. 1998)حسب طريقة 

 مينمريم ب ت حسين إبراهيم الس اسم الباحث:



قياس تركيز الرادول جي عي ات من تربة مزارع ال خيل جي القطيف جي الم طقة الشرقية من  عنوان البحث:

 المملةة العربية السعودية

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الفيزياا والفلك الكلية:

 هـ1426 اريخ البحث:ت

 مشةلة البحم   ملخص البحث:

يوميا . والرادول هو ال كواة الوليكدة الفوريكة  3،8هو غاز مشد وعمر نصفه  222 –الرادول  

. وبمكا أل الكرادول هكو غكاز خامكل  238-ال ات  جي سلسلة انحالل اليورانيكوم  226-للراديوم 

ربكة ويصكل بسكهولة الكى سكطحها . وبمكا ال كيميائيا ، لذا جهو يتحرك من خكالل الصكخور والت

 222-والككرادول  226 –اليورانيككوم يوجككد اساسككا جككي القشككرة االرضككية ، لككذا جككال الراديككوم 

يوجدال جي معسم الصكخور والتربكة والمكاا . وتعتمكد كميكة الكرادول جكي التربكة علكى تركيبهكا 

جكي الهكواا هكو امكر البكد م كة .  الةيميائي ، لذا جال دراسة الرادول وساللتة جي التربكة وانبثاقكة

وقد بي ت البحوث بتميز الرادول من بين جميد المصادر المشكعة الطبيعيكة بتسكببة جكي تعكرض 

 االنسال الى جرعة اشعاعية عالية . 

 أهمية البحم  

الرادول هو ع صر غازي ي ت  من التحلل االشكعاعي لع صكر الراديكوم الكذي بكدورة ي كت  مكن 

وم طويلة العمر . والرادول هو ع صكر غيكر مسكتقر ويتحلكل معسمكة بعكد تحلل سلسلة اليوراني

عدة ايام من تةونة الى عدد مكن الع اصكر المشكعة قصكيرة العمكر . م هكا البولونيكوم ، المشكعال 

لجسيمات الفا. ومن المعروء ال جسيمات الفا هي من الجسيمات المشحونة الثقيلة التكي تتميكز 

لمدة ، لذا ع د دخولها الى الجسكم عكن طريكق االست شكاق او الطعكام بقدرتها العالية على تايين ا

والماا ، جانها يمةن ال تصبح من اكثكر انكواع االشكعة ال وويكة خطكورة علكى صكحة االنسكال ، 

حيككم يمةككن ال يتعككدى ضككررها مككايمةن ال تحدثككة االشككعة السككي يه او اشككعة جامككا . جع ككدما 

ت  تحللكة المشكعة ، التكي تطلكق عكادة جسكيمات الفكا يست شق االنسال غاز الرادول او احدى نوا

جككي اث ككاا تحللهككا ال ككووي داخككل انسككجة الرئككة والقصككبة الهوائيككة ، ممككا قككد يككؤدي علككى المككدى 

 الطويل الى ارتفاع احتمال االصابة بسرطال الرئة .  

 أهداء البحم  

ي تكدخل جكي اطكار ال التعرض السةاني للمصادر المشعة الطبيعية هكو مكن القضكايا الهامكة التك

الحماية االشعاعية . والمصدر الرئيسي للرادول جي البئية هكو تسكربه مكن مكواد الب كاا والتربكة 

والصخور من تحت سطح االرض ، لذا جال الغايكة مكن هكذا العمكل هكي قيكاس تركيكز الكرادول 

ةكة جي عي ات مختلفكة لتربكة وميكاة مكزارع ال خيكل جكي القطيكف جكي الم طقكة الشكرقية مكن الممل

 العربية السعودية .

 م ه  البحم  

تعتبر تق ية كاشفات االثر ال ووي الصلبة احدى الطرق المهمة جي قيكاس الجرعكات االشكعاعية 

، وقكد اسكتخدمت جكي كثيككر مكن التطبيقكات مثكل مقيككاس الجرعكة الشخصكي ، والبيئكي ، وقيككاس 



 

 

ن المجكاالت االخكرى . مستوى تركيز غاز الرادول جي الصكخور والميكاة وال باتكات والعديكد مك

كمككا ال كاشككفات االثككر ال ككووي الصككلبة تمتلككك مميككزات رائعككه مثككل رخككب ثم هككا وبسككاطة 

 استخدامها.

 زي ب محمد عبدهللا المرهول اسم الباحث:

 ثيول -2-تشييد وتفاعالت بعض مشتقات بيريميدين عنوان البحث:

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياا الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

 مشةلة البحم   ملخص البحث:

 Ethyl-1-bromo Ethanoateعدم توجر األجهزة والمواد الةيميائية الالزمة للبحم مثل  

3-bromo propionic , 2- bromo propionic , Ethyl -2- bromo propionate 

2- Naphthaldehyde , 2- Qunoline carboxaldehyde   الب .....  

 أهمية البحم  

إل المركبات الحلقية غيكر المتجانسكة لهكا تكلثيرات طبيكة وبيولوجيكة مت وعكة ومكن ثكم تطبيقكات 

كثيرة ، ولكذا جانهكا أظهكرت نشكاطها ضكد بعكض األمكراض الخبيثكة إضكاجة إلكى تكلثيرات طبيكة 

 . وبيولوجية أخرى

 أهداء البحم  

  ثيول  -2-تشييد مشتقات البيريميدين 

  مفاعلة الركبات الحلقية غير المتجانسة المشيدة مد العديد من الةواشف 

  التلكد من التركيب الب ائي لها ودراسة التلثير البيولوجي لهذ  المركبات 

 م ه  البحم  

 .مسح علمي شامل للدراسات السابقة على موضوع البحم 

  بعض المواد األولية الالزمة للدراسات.تحضير 

  تشييد بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة واختبار جعاليتها البيولوجية 

 

 العمري  زجاطمة عبدا لعزي اسم الباحث:

التشييد والتقييم الحيوي لمضادات الفوالت غير ال مطية كمثبطات لث ائي هيدروجوالت  عنوان البحث:

 المختزل 

 لاير10000 ية:الميزان

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

 

 الصيدلة / كيمياا صيدلية  الكلية:



 

 هـ1426 تاريخ البحث:

مشةلة البحم   يعد االنزيم ث ائي هيدرجوالت المختزل هدجا للبحكم العلمكي الهميكة البيولوجيكة  ملخص البحث:

طككات لككة عقككار جعككال ضككد العككدوى البةتيريككة والطفيليككة وكككذلك امككراض للحصككول علككى مثب

 السرطال .

 أهمية البحم  

تشييد مركبات ذات جاعلية كمثبطكات النكزيم ث كائي هيكدروجوالت المختكزل امكال جكي الحكد مكن  

انتشار االمكراض البةتيريكة والطفيليكة المعديكة باالضكاجه الكى امةانيكة الحصكول علكى مركبكات 

 امراض السرطال . ذات جاعلية

 أهداء البحم  

تصميم عدد من المرادجات من نواة الةي كازولين وذلكك عكن طريكق االسترشكاد بتق يكة  -1

 دراسة ال ماذ  الجزيئية للمركبات كي تةول مثبطات جديدة لالنزيم المذكور .

اختيار جاعلية تلك المركبكات الجديكدة كمثبطكات لهكذا االنكزيم باسكتخدام طريقكة قيكاس  -2

 االنزيم كطريقة عملية لتحديد قوة جاعلية المركبات المشيدة .سرعة 

 م ه  البحم  

تصككميم عككدد مككن المرادجككات ل ككواة الةي ككازولين باضككاجة مجموعككة كيميائيككة مختلفككة  -1

 والمعرجة بقدرتها على زيادة جاعلية الت شيض لهذا االنزيم .

ستخدام المواد البادئكة تشييد هذ  المركبات عن طريق عدد من التفاعالت الةيميائية با -2

 على خطوات متتالية حتى الحصول على المركبات المطلوب تشييدها .

اثبات التركيب الب ائي للمركبات التي سيتم تشييدها باستخدام التحليل الةمي للع اصر  -3

 والرنين ال ووي المغ اطيسي ومطياء الةتلة .

لبةتيريككة والطفيليككة التقيككيم الحيككوي للمركبككات كمثبطككات لالنككزيم ضككد االمككراض ا -4

 والسرطانية .

 جاطمة على مفرح الزهراني  اسم الباحث:

 تحضير بعض الفالجونويدات باستخدام حفازات مختلفة  عنوان البحث:

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياا  الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

، ال ه كاك العديكد  ]1-15 [مشةلة البحم   لقد تبين من المسح الةيميائي جي المقاالت الحديثكة  ملخص البحث:

من طرق تحضير الفالجونويدات ، وال هذ  الطرق اعتمدت جي عمليات التحضير على تةاثف 

ئ  جكي معسكم االبحكاث ذات مركب اورثوهيدروكسي اسيتوجي ول مد الب زالدهيد ، وكانكت ال تكا

مردود ضعيف او وقت تفاعل طويل ، كما ال بعضها ترككز علكى تحضكير الشكالةونات والتكي 

. وسوء نقوم باالستعانة بكبعض الطكرق الحديثكة  ]16-21 [بدورها تتحلق لتةول الفالجونوي 



 

راا من المستخلصات الةيميائية جكي تشكييد بعكض مشكتقات الفالجونيكدات الجديكدة مكن خكالل اجك

تفككاعالت مختلفككة ، والتككي يتوقككد ال نحصككل وجقككا لهككا علككى مككردودات م اسككبة مككن المركبككات 

 الم شودة .

 أهمية البحم  

تعد الفالجونويدات والمركبات قريبة الصلة بها مكن المركبكات الوسكطية المهمكة والتكي تسكتخدم 

ضككادات ، وم ]2[، االلتهابككات   ]1[جككي تحضككير مضككادات بعككض االمككراض مثككل السككرطال 

كمكا ذككرت مصكادر اخككرى انهكا مضكادة للتسككمم   ] AIDS ]5وادويكة االيكدز 3،4[البةتيريكا  

 (Therapeutic)، ولها تكاثيرات دوائيكة  ]7[وكذلك تةول من مضادات االكسدة الفعالة   ]6[

]8،9[. 

وجي هكذا البحكم سكوء نقكوم بتحضكير عكدد مكن المركبكات الفالجونيديكة المسكتبدلة عكن طريكق 

 )و / أو تةككاثف ريتشككارد ميلككور (Claisen-Schmidt)شككميدت  –م تةككاثف كليككزل اسككتخدا

Reiched- Muller)م 

 أهداء البحم  

 تشييد بعض مشتقات الفالجونويدات الجديدة باستخدام عوامل حفز مختلفة . -1

اجككراا تفككاعالت كيميائيككة متعككددة، ربمككا يةككول للمككواد ال اتجككة عككن بعضككها تككاثير  -2

 سيتم دراسة التاثير البيولوجي لهذ  المركبات حسب االمةال بيولوجي مهم ، حيم 

دراسة التركيب الب ائي للمركبات المحضر  ، والتاكد من ذلك بواسطة طرق التحليل  -3

 بصور  رئيسية  (IR,NMR,MS)الطيفي المختلفة 

 عمل دراسة مقارنة ل سبة مردود نوات  الطرق المستخدمة جي وجود عوامل مختلفة  -4

   م ه  البحم

تحضير بعض المركبات البادئة واالوليكة والوسكطية ، مكد عمكل مفاضكلة بكين طكرق  -1

 باستخدام العوامل المختلفة الختيار االنسب والذي يعطي مردودا اعلى .

 ت قية المركبات المحضر  وتحديد درجة االنصهار / الغليال والدورال ال وعي . -2

الةيميككائي بواسككطة الطككرق دراسككة خككواص المركبككات المحضككر  والتاكككد مككن ب ائهككا  -3

 (IR,NMR,MS)الطيقية المختلفة 

 م اقشة ماتم التوصل الية من نتائ   -4

 جواهر احمد الزهراني  اسم الباحث:

الخصائب الجزيئية لحاالت مختارة من التشوهات الخلقية بين السعوديين باستخدام تق ية  عنوان البحث:

 ة ال مض الةروموسومي الجزيئي والشرائح الدقيق

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / علم الحيوال  الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:



 

مشةلة البحم   تعد حاالت التشكوهات الخلقيكة ال اتجكة عكن الشكذوذ الةروموسكومي واحكدة مكن  ملخص البحث:

راثية التي لم تحسى بالبحم واالهتمام على المسكتوى الجزيئكي وذلكك يرجكد الكى الدراسات الو

 ضعف وصعوبة التشخيب كذلك الى الصعوبات التق ية 

 أهمية البحم  

جهم حاالت التشوهات الخلقيكة التكي ندرسكها مكن ال احيكة الجزيئيكة وربمكا سكوء نةكول قكادرين 

الكوراثي والك مض الشكةلي لهكذ  الحكاالت مكن  على تاسيس صلة بين التاثيرات المتبادلة بين نمض

التشككوهات الخلقيككة . هككذا ايضككا ربمككا يسككاعدنا اليجككاد وسككيلة وراثيككة هامككة يمةككن ال تسككتخدم 

كعالمككات لدراسككة العوائككل الممتككدة . والتككي يمةككن ال تسككتخدم للتشككخيب الككوراثي جككي الحمككل 

 المستقبلي .

جككي حككاالت تشككوهات خلقيككة مختككارة جحككب االخككتالالت الةروموسككومية  -1أهككداء البحككم   

جكي المرضكى الكذين  (Spectral Genomic BAC Based Microarray )باستخدام تق ية 

يمةككككن ال يةككككول لككككديهم خريطككككة كروموسككككومية طبيعيككككة وذلككككك ع ككككد اسككككتخدام الخريطككككة 

 الةروموسومية الميةروسةوبية .

ت كروموسككومية معرجككة التعبيككر الجي ككي ع ككد المرضككى الككذين تسهككر لككديهم اخككتالال -2

 لمعرجة تاثيرها على مستوى التعبير الجي ي .

تزويد االبكاا باالستشكارات الوراثيكة لالسكتفادة م هكا ع كد تشكخيب الحمكل المسكتقبلي  -3

 وذلك اعتمادا على ال تائ  ال هائية للبحم  

مكك ه  البحككم   سككوء تسككتخدم عي ككات الككدم مككن المرضككى السككتخالص الحمككض ال ككووي دنككا 

المحتكوي  (Human Genomic Microarray )معي ة ثم نقوم باجراا دراسة بواسطة مواد 

بمعدل طكول مليكول قاعكدة نيتروجي يكة وبواسكطة اسكتخدام مكواد   BACنسائل  3000حوالي 

للتعبيكككر الجي كككي الكككذي سيصككك د م كككه  Microarrayلدراسكككة  RNAمعي ككة سكككيتم اسكككتخالص 

يصك د الرنكا المكتمم وسكيتم بعكد ذلكك تهجي كة الشريض االول والثاني من الدنا المكتمم ومكن هكذا س

وذلككك بواسككطة  RwalTime RT-PCRعلككى الشككريحة وايضككا ستسككتخدم بعككد ذلككك تق يككة 

  استخدام مواد معي ة واجهزة معي ه 

 رقية عمر غالب آل درويش  اسم الباحث:

سي ية باستخدام تعيين مستويات الجرعات اإلشعاعية للمرضى أث اا التشخيب باألشعة ال عنوان البحث:

 مد مقارنتها بمستويات الجرعات اإلشعاعية الدولية  TLDجهاز قياس الجرعات 

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الفيزياا والفلك الكلية:

 هـ1426 تاريخ البحث:

 لبحم  مشةلة ا ملخص البحث:

اصبح التشخيب باالشعة السي ية اليوم من االمور المالوجة واالعتيادية جي تشخيب الةثير من 

االمككراض ، يشككةل هككذا المصككدر اكبرمصككدر للجرعككات االشككعاعية جككي العككالم ،كمككا ال عككدم 



التق ين وعدم تحديد الحد االدنى الذي قد يتلقكا  المكريض يعرضكة للخطكر ، اذ يتسكبب جكي رجكد 

 لجرعات التي تعرض لها المريض جوق المعدل المسموح به للفرد معدل ا

جي المملةة العربية السعودية بشةل خاص جال االهتمام بجرعكات المرضكى االشكعاعية مكازال 

يحتا  الى الةثير من االبحاث جي هذا المجال التي تؤسس الحدود القصوى لجرعات المرضى 

لمية توضح مستوى التباين جي جرعات المرضى االشعاعية ، جالتوجد حتى االل أي دراسة ع

االشعاعية كما ال الهيئات الحةومية المختصة لم تسن حتى االل أي حدود لجرعكات المرضكى 

 االشعاعية . 

 أهمية البحم  

هذا الدراسة تاتي للمساهمة جي تاسيس الحدود القصوى التي يمةن ال يتلقاها المريض دول ال 

لحد االدنى الذي يمةن ال يتلقاة المريض دول ال يؤثر ذلك على يتعرض للخطر ، كما ستبين ا

جودة الصور السي ية ،كمكا ستوضكح مسكتوى التبكاين جكي جرعكات المرضكى االشكعاعية محليكا 

 ودوليا .

 أهداء البحم  

دراسة او مسكح لجرعكات المرضكى االشكعاعية ال اتجكة عكن بعكض جحوصكات االشكعة السكي ية 

بية السعودية ) جي مستشفى الملك خالد ، قسم االشكعة التشخيصكية التشخيصية جي المملةة العر

كمككا سكيتم دراسككة  (ICRP,WHO,and ECO)م ومقارنتهكا بالمسكتويات العالميككة المقترحكة 

االسككباب المحتملككة الي ارتفككاع لجرعككات المرضككى واقتككراح الحلككول الالزمككة لخفككض هككذ  

دراسكة تكاثيرات جحوصكات   (ALARA)الجرعات الى مسكتوى الحكدود المسكموح بكه عالميكا 

االشعة السي ية على زيادة تعقيدات خطوات الشريال التكاجي واالوعيكة الدمويكة والقسكطر  مكد 

حساب وتسجيل ال تائ  من الخطوات التشخيصكية وبعكض الخطكوات االخكرى مسكتخدما قيكاس 

لمكريض زمن التعرض الحقيقكي اخكذا جكي االعتبكار ككل البكارامترات التكي لهكا عالقكة ب وعيكة ا

واالجهزة المستخدمة مثل تيار جهاز االشعة والجهد المطبق واتساع مجال التصوير والمسكاجة 

بين المريض وجهاز االشعة ووزل المريض وسمك الجكزا المصكور مكن جسكم المكريض . ثكم 

دراسة ومقارنة التغير جي جرعات التعرض االشعاعية بين قسمين لفحوصات االشكعة السكي ية 

 )Thermoluminescent Dosimeter )}دما جهكاز قيكاس الجرعكات التشخيصكية مسكتخ

TLD 3500 Harshaw)}   

 م ه  البحم  

على العضو المكراد  –س ة  25اكبر من  –وضد جهاز قياس الجرعات لةل مريض  -1

 تصوير  باالشعة السي يه ، حيم سيتم مسح الجرعات العضاا مختلفة .

از االشكعة والجهكد المطبكق واتسكاع تسجيل زمن التعرض لالشعة السكي ية وتيكار جهك -2

مجال التصوير والمساجة بين المريض وجهاز االشعة ووزل المريض وسمك الجزا 

 المصور من جسم المريض .

تحديد الجرعة االشعاعية لةل عضو على حدة ومقارنة ال تائ  المختلفة ااعضو نفسة  -3

 من مرضى عدة .

الدوليكة وتحديكد الحكدود الكدنيا مقارنة الجرعات االشعاعية لةل عضو من الجرعكات  -4



 

 

 والقصوى المسموح بها دول ال تخل بجودة الصور السي ية  

 عبير عبدهللا المدل   اسم الباحث:

 كتل ال يتري و وذبذباتها عنوان البحث:

 لاير10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:
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 هـ1426 تاريخ البحث:

 مشةلة البحم   ملخص البحث:

 كتل ال يترونات وذبذباتها  

 أهمية البحم  

ال عدم انعدام كتل ال يترونات يستلزم   استبدال ال سرية الحالية للعمليات الرئيسكية جكي  -1

 الطبيعة كال موذ  القياسي لفيزياا الجسيمات االولية .

  يترونات يعطي مفاهيم ضم ية عميقة جي علم الةونيات وب اا الةول .وجود كتل لل -2

 أهداء البحم  

 البحم جي كتل ال يترونات وذبذباتها  -1

 تحليل البيانات التجريبية الجديدة . -2

 تقديم ضم يات مفيدة عن كتل ال يترونات لل موذ  القياسي  -3

 م ه  البحم  

ض مجموعكة مكن المعلومكات الم اسكبة والمتصكلة ال هذا البحم جي الفيزياا ال سرية ، وهكو يكرب

بالبيانات التجريبية مد الدراسات التحليلية ال سريكة للكتمةن مكن الحصكول علكى دراسكة مقارنكة 

 عن هذا الموضوع ، وهو ايضا يعمل على تطوير اساليب وطرق الحسابات .


