
 

 

 شريفة بنت عايض سعيد األحمري   اسم الباحث:

حركية سلوك التحليل الحراري لبعض معقدات الروثينيوم ذات النشاط الحفزي قبل وبعد  عنوان البحث:

 التشعيع الغامي

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

     / كيمياءلعلوم  ا الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشكلة البحث : دراسة التفكك الحراري للروثينيوم اسيتايل نظراً ألهميته  الحفزيهة والاهناعية  ملخص البحث:

 وتتبع النواتج الالبة والغازية المتكونة.

ذات أهميهة  أهمية البحث : تعتبر دراسة التحلل الحراري لمعقد الروثينيهوم اسهيتايل اسهيتونات 

 من الناحية النظرية والتطبيقية نظراً للخواص الحفزية المهمة ل .

أهداف البحث : معرفة حركية سلوك التحلل الحراري لبعض معقدات الروثينيوم ذات النشهاط  

 الحفزي وخاصة معقدات األستيل أسيتونات قبل وبعد التشعيع الجامي

 ج حركي للتحللالتعرف على نواتج التحلل الحراري وصنع نموذ -

 معرفة تأثير التشعيع الجامي بجرعات إشعاعية مختلفة. -

 حساب الثرموديناميكية والحركية للتحلل الحراري قبل وبعد التشعيع الجامي -

 ربط نتائج التفكك الحراري بالنشاط الحفزي لهذه المعقدات -

 والتوصيات منهج البحث: المسح األدبي / جمع التجارب / النتائج والمناقشة / الخالصة 

 أسماء عبد هللا العثمان اسم الباحث:

 حركية تكوين كروميت المغنسيوم قبل وبعد التشعيع الجامي عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء عامة الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشكلة البحث : دراسة حركية تكوين كروميت المغنسهيوم باسهتخدام التحليهل الحهراري وحيهود  ملخص البحث:

األشعة السينية وأطياف األشهعة تحهت الحمهراء والمسهح الجههري اولكترونهي وذلهك قبهل وبعهد 

 التشعيع الجامي وتطبيق المركب المتكون على بعض الدراسات الحفزية 

: تعتبهههر األكاسههيد المختلطهههة ذات أهميههة حفزيهههة بالغههة فهههي مجهها  الاهههناعات أهميههة البحههث 

البتروكيميائيههة ويعتمههد النشههاط الحفههزي لهههذه األكاسههيد المختلطههة بدرجههة كبيههر  علههى طريقههة 

التحضير ونوع األكسيد المختلط من تفاعل كربونات الفلز وأكسيد الفلز في الحالة الاهلبة مهن 

عههرف علهى طبيعههة النههاتج المتكههون باوإهافة إلههى إسههتخدام تقنيههات أهه  الدراسههات المطلوبههة للت



 

أخهر  معروفههة مثههل حيههود األشهعة السههينية للمسههحو  وطيههح األشهعة تحههت الحمههراء والمسههح 

المجهههري اولكترونههي وقههد أوإههحت عديههد مههن الدراسههات السههابقة أن تعههر  البشههائر إلههى 

االسهبينا  وعلهى نشهاط  الحفهزي جرعات من أشعة جاما ل  تأثير ملحوظ على حركيهة تكهوين 

مما يدعونا إلى دراسة حركية تكوين كروميت المغنسيوم فهي ههذه الدراسهة قبهل وبعهد التشهعيع 

 الجامي للتعرف على النموذج الحر لعملية التكوين

دراسههة حركيههة تكههوين كروميههت المغنسههيوم ذات األهميههة التطبيقيههة فههي  -1أهههداف البحههث: 

 لتكنولوجية األخر .مجاالت الحفز والاناعات ا

وإع ميكانيكية حركية لعمليهة التكهوين وحسهاب الهدوا  الحركيهة والثرموديناميكيه  لعمليهة  -2

التكوين قبل وبعهد التشهعيع الجهامي ههذا باوإهافة إلهى تحديهد التركيهب البنهائي ووإهع نمهوذج 

 للتركيب البلوري لهذا المركب الناتج.

علههى بعههض الدراسههات الحفزيههة المعمليههة تمهيههدا  تطبيههق المركههب أو األسههبينا  المتكههون -3

 للتطبيق الاناعي.

خلط كربونات المغنسيوم وأكسيد الكروم في الحالة الالبة عن طريق عملية  -1منهج البحث: 

تسههمى التشههريب وتتبههع تكههوين كروميههت المغنسههيوم حركيهها باسههتخدام تقنيههة التحليههل الحههراري 

 عند درجات حرار  مختلفة باستخدام تقنيات التالية: والتعرف على النواتج الالبة المتكونة 

 حيود األشعة السينية ,طيح األشعة تحت الحمراء , والمسح المجهري اولكتروني

جمههع النتههائج وتحليلههها ومناقشههتها ووإههع ميكانيكيههة حركيههة لتكههوين كروميههت المغنسههيوم  -2

 لجاميوحساب الدوا  الحركية والثرموديناميكية قبل وبعد التشعيع ا

 التطبيقات الحفزية المعملية لألكسيد المختلط الناتج. -3

 فوزية فالح سال  البلوي اسم الباحث:

 تأثير المركبات النشطة سطحيا على التحلل المائي لبعض األدوية عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشكلة البحهث: يههت  ههذا البحهث بدراسهة تهأثير بعهض المركبهات النشهطة سهطحيا علهى التحلهل  ملخص البحث:

المائي لمجموعة من المركبهات الدوائيهة الشهائعة اوسهتعما  والتهي له  يسهبق أن خضهعت لمثهل 

 تلك الدراسة والبحث

لبحههث: اهتمههت مراكههز األبحههاث الطبيههة والاههيدالنية فههي األونههة األخيههر  بالمركبههات أهميههة ا

النشطة سطحيا لما لها من تطبيقات عديد  في مجا  التراكيهب والاهناعات الطبيهة فعنهد اتحهاد 

هههذه المركبههات مههع الههدواء أو إإههافتها تعطههي تههأثيرات متعههدده كتأثيرههها فههي توزيههع وإذابههة 

كلة من خال  إبط معد  ترسهيب الهدواء المسهتخدم كمحلهو  كمها انهها المركبات الالبة المتش

 تزيد من نفاذية الغشاء الخلوي مما يزيد من كفاء  امتااص الدواء بالجس 



 

دراسة تأثير المركبات النشطة على تفاعالت التحلل المائي لهبعض األدويهة  -1أهداف البحث: 

ات النشههطة سههطحياً علههى األقههل وهههي أنههواع مههن المركبهه 3التههي لهه  تههدرب مههن قبههل ب سههتخدام 

 األنيونية والكاتيونية وغير األيونية.

العمههل علههى معرفههة حركيههة وميكانكيههة هههذا التحلههل وذوبانيههة هههذه المركبههات وتههأثير درجههة  -2

 الحرار  على معد  سرعة التفاعل

 تحضير المركبات الدوائية التي سوف تستخدم في هذا البحث  -1منهج البحث : 

معد  سرعة التحلل المائي للمركبات الدوائية ب ستخدام جهاز األشعة فو  البنفسهجية قياب  -2

 والمرئية في غياب وفي وجود المركبات النشطة سطحيا

دراسههة تههأثير التراكيههز المختلفههة للمركبههات النشههطة سههطحيا علههى معههدالت التحلههل المههائي  -3

 متعاد  للمركبات الدوائية المختار  في وسط قاعدي او حامضي او

دراسة تاثير تغير درجهة الحهرار  علهى معهدالت التحلهل المهائي للمركبهات الدوائيهة وايجهاد  -4

  Eaالثوابت الفيزيائية ذات العالقة مثل قيمة طاقة التنشيط 

 بدور رسو  محمد آ  سيح اسم الباحث:

 ام اشعة الليزرتعديل الخاائص الضوئية والكهربائية لمحاليل الميالنين باستخد عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / فيزياء الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشهههكلة البحهههث: يشهههمل البحهههث دراسهههة الخهههواص الضهههوئية ت اطيهههاف االمتاهههاص والتشهههتت  ملخص البحث:

حاليههل جزيتههات صههبغة الميالنههين فههي منطقههة الطيههح المرئههي والفههو  بنفسههجي واالنبعههاث ل لم

ودراسة الخواص الكهربائية ت خواص العز  واالستجابة للتيار المستمر والترددات المختلفة ل 

لهههذه المحاليههل باسههتخدام ماههدري التيههار المسههتمر والمتههردد وذلههك قبههل وبعههد واثنههاء تعههريض 

كذلك دراسة اثهر التغييهر فهي الظهروف الكيميائيهة والفيزيائيهة مثهل المحاليل ألشعة الليزر وتت  

 درجة الحرار  واألب الهيدروجيني ونوع المذيب ودرجة الحرار  للمحاليل

أهمية البحهث: تسهتقطب صهبغة الميالنهين نشهاطا بحثيها متزايهدا ألهميتهها الفسهيولوجية والتقنيهة 

الحية من األشعة فو  البنفسهجية وتشهارك  حيث أنها الابغة التي تعمل على حماية المخلوقات

في االستجابة المناعية لها. كما ان لها استخدامات تقنية عديد  من إمنها زياد  مقاومهة المهواد 

البالسههتيكية لعشههعاع والحههرار  وكمهها أنههها اسههتخدمت حههديثا فههي بعههض األنههواع مههن الخاليهها 

 الشمسية

الخهواص الضهوئية والكهربائيهة لمحاليهل  أهداف البحهث: حيهث ان ههذه الدراسهة تشهمل دراسهة

جزيتههات الميالنههين ف نههها سههتقدم مفهههوم أفضههل للههدور الههذي تقدمهه  صههبغة الميالنههين مههن حمايههة 

مختلح األنسجة الحية التي ترتبط بتطبيقات الليزر في التشهخيص الطبهي واألسهاليب العالجيهة 

مهواد بالسهتيكية أفضهل وخاليها  للجلد والعين وكذلك في المجاالت التقنية الحديثهة مثهل صهناعة



 

 شمسية اقل تكلفة ويهدف البحث إلى زياد  المعرفة عن كيفية استجابة الميالنين إلى اوشعاع

 تجميع البيانات والمراجع الحديثة من الكتب والمجالت العلمية -1منهج البحث: 

 تامين المواد الكيميائية والمواد المعملية مثل أدوات زجاجية وأجهز  -2

 أقسام :  3يمكن تقسي  الجزء العملي على  -3

 القياسات قبل عملية التعر  لليزر -

 أثناء التعر  لليزر -

 بعد عملية التعر  لليزر -

 سار  سال  عائض القحطاني اسم الباحث:

 دراسة مقارنة –المكونات الكيميائية لبعض انواع نبات اكاسيا  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء عامة  الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشكلة البحث: نظرا لما تحتوي  البيتة السعودية من نباتهات طبيعيهة والتهي لهها أهميهة اقتاهادية  ملخص البحث:

ألكاسهيا مهن ههذه النباتهات الطبيعيهة الواسهعة االنتشهار ف ننها او غذائية او طبية وحيث ان نبات ا

 نرجو أن نتمكن من استخالص وفال بعض المكونات الكيميائية منها ودراستها 

أهمية البحث: لما لهذا النوع من النبات من أهمية اقتاادية وغذائية وطبية حيهث يحتهوي علهى 

طبيهة عديهد  مثهل الفالفونيهدات كمضهادات أنواع من المركبات الطبيعية والتي لها اسهتخدامات 

 أكسد  والتانينات كمواد قابضة

 أهداف البحث:

 الكشح المبدئي عن طوائح المركبات العضوية في خالصة اجزاء النباتات المختار   -1 

عز  بعض المكونات األساسية فهي الخالصهات المختلفهة والتهي يعتقهد أنهها موجهود  بكميهة  -2

 كافية للتحليل

سة التركيب البنائي للمركبات المفاولة والتأكد من ذلك بواسطة طر  التحليل الطيفهي درا -3

 المختلفة

عمل دراسة مقارنهة لنهوع وكميهة المكونهات المختلفهة فهي البهذور والفهروع وعلهى األخهص  -4

 الخالصات غير القطبية

ا ثهه  طحنههها جمههع النباتههات المختههار  مههن أمههاكن تواجههدها الطبيعيههة وتجفيفههه -1مههنهج البحههث: 

 ووزنها

 عمل كشح مبدئي للطوائح الكيميائية المختلفة على خالصة مما يتوفر من أنواع النباتات -2

دراسههههة كيميائيههههة ومقارنههههة علههههى مكونههههات خالصههههة النبههههات باسههههتخدام طههههر  الفاههههل  -3

 الكروماتوجرافية المتنوعة وباستخدام مذيبات ذات قطبية مختلفة

 ومن ث  التعرف على تركيبها الكيميائيتنقية المركبات المفاولة  -4



 

 

 مناقشة ما ت  التوصل إلي  من نتائج. -5

 

 بثينة محمد سعيد الشهراني اسم الباحث:

 التوصيح الجزيتي لعزالت بكتيرية ممرإ  عديد  المقاومة بالمملكة العربية السعودية عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / نبات الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مهن  Acinetobacter baumanniiمشكلة البحث : تعتبر البكتريا الممرإة عديد  المقاومهة  ملخص البحث:

نفسهي , غشهاء أخطر األجناب انتشارا بالمملكة العربية السعودية وحيث انها تايب الجهاز الت

القلب, الجروح والقروح لعديد من األشخاص , خاصهة المرإهى المنومهة بالمستشهفيات عقهب 

اجههراء العمليههات الجراحيههة لههذلك اتجهههت معظهه  األبحههاث الحديثههة لتوصههيح وتعريههح االنههواع 

المختلفة من هذه البكتيريا الممرإة وتركيز محور هذه الدراسهات حهو  ايجهاد طريقهة مناسهبة 

, تعريح مهد  انتشهار العهزالت البكتيريهة الممرإهة فهي المملكهة العربيهة السهعودية لتوصيح 

لههذلك تتضههمن هههذه الدراسههة تجميههع عههزالت مختلفههة مههن هههذه البكتيريهها مههن مرإههى منومههة 

بمستشفيات المملكة ث  توصيفها على المستو  الجزئي ب ستخدام عد  تقنيات للتعرف على هذه 

 Pulsed field gelالتفريههد الكهربههائي النبضههي لجزيهه   العههزالت ومههد  انتشههارها ومنههها

electrophoresis DNA ( PFGE), Random Amplified polymorphic DNA 

( RAPD) , Amplified rDNA restriction analysis( ARDRA) 

اهمية البحث:  التوصيح الجزيتي لعزالت بكتيرية ممرإ  عديهد  المقاومهة بالمملكهة العربيهة 

 السعودية

 Acinetobacter المختلفهة لتوصهيح بكتيريها   DNAتقهدير تقنيهات الــهـ  -1اهداف البحهث:

baumannii  المعزولة من مرإى منومة بمستشفيات المملكة العربية السعودية 

 التعرف على تباين والتقسي  الميكروبي لمثل هذه األنواع من البكتيريا -2

 بكتيريا بأفضل تقنية مستخدم  محل الدراسةوإع تقسيمي على مستو  الساللة لهذه ال -3

الحاههو  علههى معلومههات لمسههاعد  فههه  خاههائص وتقسههي  هههذه البكتيريهها إههمن األنههواع  -4

 األخر 

 منهج البحث: الدراسة الحالية تشمل اآلتي :

طر  ميكروبيولوجية تشمل عز  والتعرف على الخاائص القياسية للبكتيريا محهل  -1

 الدراسة

 اسية البكتيريا ب ستخدام عوامل مضاد  لهذه البكتيريااختبار مقاومة وحس -2

 تبعا لخطة البحث  DNAدراسة جزيتية تشمل التقنيات على مستو  الــ  -3



 

 ديما عو  التركي اسم الباحث:

التامي  والتشييد والنمذجة الجزيتية واالختبار الحيوي لمشتقات جديد  لثنائي اريل الحلقات  عنوان البحث:

  2-كمثبطات انتقالية للسيكلواوكسوجينيزغير متجانسة 

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء الكلية:
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ههدفا للبحهث العلمهي  2-مشكلة البحث : يعد المثبطات المتخااة النزي  سيكلو اوكسو جينهز  ملخص البحث:

 للحاو  على عقاقير فعالة إد االلتهابات المفالية 

امه  فهي  -2أهمية البحث : تشييد مركبات ذات فاعلية كمثبطات النزي  سهيكلو او كسهو جينيهز 

عالج أمرا  االلتهابات المفالية مهع الحهرص علهى تفهادي اآلثهار الجانبيهة المتعهارف عليهها 

 متخااةللعقاقير المثبطات الغير 

تامي  عدد من المرادفات من نوا  االيميدازو  والترايازو  بتقنيهة دراسهة  -1أهداف البحث: 

 2-النماذج الجزيتية للمركبات كي تكون مثبطات جديد  ونزي  سيكلواوكسوجينيز

وذلهههك  2-اختبهههار فاعليهههة تلهههك المركبهههات الجديهههد  كمثبطهههات النهههزي  سهههيكلو اوكسهههوجينيز -2

 ياب مد  فاعلية المركبات الجديد  في تخفيح االالم الناتجة عن االلتهاباتباستخدام طريقة ق

استخدام طريقهة القيهاب الطيفيهة الثبهات قهدر  المركبهات الجديهد  علهى التفرقهة بهين االنهزي   -3

رغبهة فهي تفهادي األثهار الجانبيهة  1-ونظير  االنهزي  سهيكلو اوكسهوجينيز 2-سيكلواوكسوجينيز

 المضر  لجس  االنسان

تاهههمي  عهههدد مهههن المرادفهههات لنهههوا  االيميهههدازو  والترايهههازو  ب إهههافة  -1مهههنهج البحهههث: 

مجموعههات كيميائيههة مختلفههة والمعروفههة بقههدرتها علههى زيههاد  فاعليههة التثبههيط ألنههزي   سههيكلو 

 1-دون نظير   سيكلو اوكسوجينيز 2-اوكسوجينيز

دام عههدد مههن المههواد البادئههة تشههييد هههذه المركبههات عههن طريههق التفههاعالت الكيميائيههة باسههتخ -2

 للحاو  على المركبات المطلوب تشييدها.

إثبههات التركيههب البنههائي للمركبههات التههي سههيت  تشههييدها باسههتخدام التحليههل الكمههي للعناصههر  -3

 والرنين النووي المغناطيسي ومطياف الكتلة

 تجة عن االلتهاباتالتقيي  الحيوي للمركبات الجديد  بقياب فاعليتها في تخفيح اآلالم النا -4

 

 أحالم مطيع عبده علي اسم الباحث:

 ذو المقاومة المتغير  SnO2لنظام  La2O3الخواص الكهربائية والبنية المجهرية وإافة   عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 



 

 علوم / فيزياءال الكلية:
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على التركيب المجهري وعلى الخواص الكهربية La2O3 مشكلة البحث : دراسة تأثير اإافة  ملخص البحث:

 ذو المقاومة المتغير  SnO2-Co3O4-Nb2O3للنظام 

 SnO2-Co3O4-Nb2O3أهمية البحث: دراسة الخواص الكهربائية والبنيهة المجهريهة للنظهام 

and   La2O3   

ذو المقاومهة المتغيهر  وذلهك ب إهافة نسهبة SnO2 صناعة أكسهيد القاهدير  -1أهداف البحث: 

وإإهافة نسهب مختلفهة مهن  Nb2O3 وأكسهيد النيوبيهوم Co3O4 بسهيطة مهن أكسهيد الكوبالهت 

 La2O3 أكسيد الالنثنيوم 

 سبةصناعة األقراص بأبعادها المناسبة بعد كبسها وحرقها ووإع األقطاب المنا -2

 دراسة الخواص الكهربائية والتركيب البلوري والبنية المجهرية -3

تاههنع المههاد  المطلوبههة بطريقههة الكيميههاء الحراريههة حيههث يههت  خلههط المههواد  -1مههنهج البحههث :

األساسههية بعههد وزن الكميههات المطلوبههة فههي وعههاء مههن العقيههق وطحنههها مههع كههرات مههن أكسههيد 

 الزركونيوم

درجهة متويهة وههو مها  1300اقراص وتحر  عند درجهة حهرار   تشكل العينات على هيتة -2

 يعرف بالتلبيد للحاو  على القرص المناسب للدراسة

لدراسهة الخهواص الكهربيهة عنهد قهي  مختلفهة للتهرددات   RCLاسهتخدام القنطهر  المطهور   -3

 ودرجات الحرار 

 ري للعينات المانعةللحيود لدراسة التركيب البلو  X-Rayاستعما  جهاز األشعة السينية  -

 لمعرفة حج  الحبيبات المتكونة لكل عينة.  SEMاستعما  المجهر االلكتروني الماسح  -

 هنوف أحمد عبد هللا العيسى  اسم الباحث:

 تحليل التكلفة الشهرية للعالج في العيادات الخارجية عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / إحااء الكلية:
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مشههكلة البحههث : يركههز البحههث علههى نمذجههة تكلفههة العههالج فههي العيههادات الخارجيههة خههال  فتههر   ملخص البحث:

,  خاههائص رئيسههية 3محههدد  ت شهههر أو سههنة ل وتكلفههة العههالج فههي العيههادات الخارجيههة لههها 

الخاصية األولى هي أن هناك جهزء كبيهر مهن األفهراد بهدون أي عهالج خهال  فتهر  المشهاهد  , 

والخاصية الثانية هي االستهالك مهع ههوالء ألي عهالج يكهون شهديد االنحهراف . أمها الخاصهية 

الثالثة هي عدم خطية المتغير للتغاير. توزيعات جاما ولوغاريت  الطبيعي  وايبهل ههي األسهاب 

 دام التوزيعات األحتمالية لنماذج البيانات المنحرفة.في استخ



 

سوف يطبق البحث غالبا هذه النماذج لبيانات داخلية ويقارن به  , مجموعة البيانهات األساسهية 

 متوفر  من مستشفى دلة وسوف نحاو  ان نحال على بيانات من شركات تامين مختلفة

في سو  التامين الاحي والناتج عهن تطبيهق اهمية البحث: ياتي هذا البحث استجابة الى النمو 

 نظام التامين اولزامي على موظفي القطاع الخاص 

وإههع نمههاذج لتكلفههة فههاتور  العههالج فههي العيههادات الخارجيههة بمشههاهدات  -1اهههداف البحههث : 

 صفرية والتعرف على النموذج ت من خال  الرسومات ل واقتراح النموذج المناسب

 التي تؤثر على تكلفة فاتور  العالج في العيادات الخارجية توإيح بعض المتغيرات  -2

مقارنة  فاتور  العهالج فهي العيهادات الخارجيهة لشهركات تهأمين مختلفهة عنهد تهوفر البيانهات  -3

 وهل هناك فرو  معنوية والتعرف على سبب اوختالف 

 النظر اذا كان هناك فوار  بين فاتور  مرإى األمرا  المزمنة واآلخرين  -4

 مسح أدبي : سيبدأ البحث بمسح لألعما  السابقة  -1منهج البحث: 

 دراسة محاكا  : لتوإيح كفاء  النماذج قيد الدراسة -2

 استخدام بعض الحزم البرمجية في الحاسب اآللي في تحليل البيانات قيد الدراسة. -3

 ليلى نايح دبيان الحربي اسم الباحث:

ية لتأثير األلوان الغذائية الطبيعية واأللوان الاناعية المستخدمة في حلو  دراسة مقارنة حيو عنوان البحث:

 األطفا  على كبد وكلى الفتران

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 علوم األغذية والزراعة الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشههكلة البحههث : تعتبههر الملونههات الغذائيههة أحههد مضههافات األغذيههة وقبههل وقههت طويههل اسههتخدم  البحث: ملخص

اونسان المواد الملونة في تحضير بعض أطبا  طعامه  بههدف تحسهين مظهرهها وزيهاد  إقباله  

عليهههها , وفهههي العاهههر الحهههديث توسهههعت اسهههتعماالت  فهههي صهههناعة األغذيهههة الخفيفهههة لألطفههها  

اعها والحلويات والجلي والمثلجات والزبد الاهناعي وقهد يسهتخدمها الهبعض والمشروبات بأنو

للغههف فههي تغطيههة بعههض العيههوب فههي منتجههاته  الغذائيههة وبمهها أن هنههاك تبههاين فههي اآلراء حههو  

استخدام المواد الاناعية وذلك بعد أن انتشر بين الناب أن هناك عالقهة وثيقهة بهين تنهاو  ههذه 

اونسان , نجد انتشار المواد الاناعية بكثهر  فهي األغذيهة التهي  المواد واألمرا  التي تايب

 يتناولها األطفا  مما يشكل خطور  على صحته  وخاوصا على سلوك وتارفات األطفا 

أهمية البحث: نجد أن استقالب معظ  الملونات الغذائية يت  فهي الكبهد لهذا فه ن دراسهة األخطهار 

تها الجزيتية ذات أهمية كبهر  ألنهها تعطهي المؤشهرات المحتملة بالنسبة لهذه األعضاء ومكونا

حو  كيفية استجابة هذه األعضاء للملونات الغذائية , كما توفر أيضا المعلومات التي يمكن إن 

 تؤكد سالمة هذه الملونات الغذائية.

تحديههد بعههض أنههواع حلههو  األطفهها  المسههتخدم فيههها اللههون األحمههر واللههون  -1أهههداف البحههث: 



 

 اللون األزر  والموجود في السو  السعودياألصفر و

 تحليل كيميائي لمعرفة كمية األلوان الاناعية المستخدمة في الحلو  -2

تقيي  حيوي باستخدام فتران التجارب لمقارنة تأثير األلوان الاناعية المستخدمة في حلو   -3

 األطفا  باأللوان الطبيعية المقابلة لها على معد  نمو الفتران.

 لتغيرات الهستولوجية على كبد وكلى الفترانا -4

 8مهن فتهران التجهارب ويهت  تغهذيتها لمهد   60منهج البحث: تجربهة حيويهة حيهث يهت  اسهتخدام 

ل حيهث يهت  تقسهي  الفتهران إلهى  1993reeves ,et alأسابيع على العليقة األساسية ت المادر 

ولههى تتغههذ  علههى العليقههة فتههران , المجموعههة األ 10مجههاميع كههل مجموعههة تحتههوي علههى  6

األساسية والمجموعة الثانية والثالثة والرابعة تتغذ  على العليقة األساسية مع أعطاء جرعهات 

مهههن اللهههون الاهههناعي األحمهههر واألصهههفر واألزر  علهههى التهههوالي لكهههل مجموعهههة والخامسهههة 

صههفر والسادسههة يههت  تغههذيتها علههى العليقههة األساسههية مههع إعطههاء جرعههة مههن اللههون الطبيعههي األ

واألحمر ويت  تحديد الجرعة على حسب الكمية الموجود  فهي الحلهو  وفهي أثنهاء التجربهة يهت  

حسهاب أوزانهه  ومعهد  معامهل الهضه  وكفهاء  األكهل وأيضها دراسهة تشهريحية لكهل مهن الكبهد 

 والكلى.

 فايز  بنت أحمد بن صالح بن جبير  اسم الباحث:

دايون وكينوالت حمض الكاربوكسيل  -3و2-قات اوندولين تشييد بعض قواعد شيح لمشت عنوان البحث:

 ذات الفاعلية المحتملة كمضادات للدرن

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 الايدلة / كيمياء صيدلية الكلية:
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ة البحث: تعد العدو  بجرثومة الدرن " السل " من المعضالت   الاحية العالمية إذ أنه  مشكل ملخص البحث:

وفقاُ لتقارير منظمة الاحة العالمية يوجد األن  أكثر من بليوني مااب ب  أي مها يقهارب ثلهث 

مليههون إصههابة جديههد  سههنويا فضههالً عههن انهه   30سههكان المعمههور  وتشههير التقههارير أيضهها إلههى 

ثانيههة وتههزداد إههراو  المههر   15ماليههين وفهها  سههنوياً بمعههد  حالههة وفهها  كههل  3المتسههبب فههي 

بظهور سالالت مهن الجرثومهة المسهببة له  مقاومهة لألدويهة والعقهاقير المتاحهة حاليها ممها يزيهد 

 الحاجة لمشتقات جديد  للتغلب على هذه المعضلة

ة الهدرن بههدف التغلهب أهمية البحث : تشييد واختبار مشهتقات كيميائيهة جديهد  مضهاد  لجرثومه

 على مقاومت  لألدوية والعقاقير المتداولة األن وإيجاد عالج ناجع لهذا الوباء

دايههون  -3و2-تاههمي  وتشههييد بعههض قواعههد شههيح لمشههتقات اونههدولين  -1أهههداف البحههث : 

وكينههوالت حمههض الكاربوكسههيل كمشههتقات كيميائيههة جديههد  ذات فاعليههة متوقعههة كمضههادات 

 لجرثومة الدرن

استقاههاء الخاصههية اوستشههحامية للمشههتقات المشههيد  كعناههر هههام للتغلههب علههى مقاومههة  -2

 الجرثومة للعقاقير الحالية وذلك باستخدام برامج الحاسوب المختاة بذلك 



 

اختبار فاعلية المشتقات المشيد  على السالالت المختلفهة لجرثومهة الهدرن خاصهة المقاومهة  -3

 منها للعقاقير الحالية.

 البحث: المسح المنهجي ألدبيات الموإوع ومستجدات  في الدوريات المتخااةمنهج 

التشههييد الكيميههائي للمشههتقات الكيميائيههة المقترحههة باسههتخدام التفههاعالت الكيميائيههة المناسههبة  -2

 وتنقيتها بالوسائل الكروماتوجرافية المناسبة.

قائههها باسههتخدام التحاليههل الدقيههة التأكههد مههن التركيههب البنههائي لهههذه المشههتقات وكههذلك درجههة ن -3

 والطيفية المختلفة

 حساب الخاصية اوستشحامية للمشتقات المشيد  باستخدام برامج الحاسوب المختاة -4

اختبار فاعلية المشتقات المشيد  على السالالت المختلفة لجرثومة الدرن ومقارنتهها بهبعض  -5

 العقاقير المتداولة حاليا

تائج وكتابة الرسالة واعداد أبحاث للنشهر فهي الهدوريات أو المهؤتمرات قراء  واستقااء الن -6

 العلمية المتخااة

 أرو  محمد عبد هللا محمد األمين الشنقيطي اسم الباحث:

 خاائص الموثوقية المعتمد  من تطبيقاتها على تردي الحيا  وتحسنها عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 العلوم / اوحااء الكلية:
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مشكلة البحث: يقاد بالموثوقية احتما  أن تعمهل أجههز  أو أنظمهة أو احهد أو بعهض الوحهدات  ملخص البحث:

وف محهدد  .وتعتبهر المكونة لها وظائح محدد  ولفتر  محدد  عند تشغيلها تحت شروط او ظر

األنظمة الحالية معقهد  جهدا وتتضهمن أجسهام بيولوجيهة وأجههز  إدار  أسهلحة نوويهة وحاسهبات 

وطائرات وشبكات إخمة , من المشهاكل المتعلقهة بالبحهث دراسهة ههذه األنظمهة وغيرهها عهن 

طريههق تطبيههق الكثيههر مههن الطههر  الرياإههية واوحاههائية بغههر  إيجههاد تاههنيفات لمعههدالت 

 اقتراح سياسات وحال  قطع الغيار وسياسات للايانة.الفشل و

أهميههة البحههث: تتضههمن دوا  الموثوقيههة أشههكا  منههها معههد  الفشههل , الههزمن المتوسههط للفشههل , 

تقديرات الموثوقية , وقت االختبارات الكلي لعهدد مهن الوحهدات , أشهكا  الفتهرات الناتجهة مهن 

والبيولهوجي مهن بهين عناصهر أخهر  , تكمهن  تردي الحيا   وتحسنها , تامي  النظام الهندسي

أهميههة البحههث فههي تطههوير حسههاب دوا  الموثوقيههة بغههر  تقههدير درجههة موثوقيههة األنظمههة أو 

 الوحدات الداخلة في تكوينها وكذلك دراسة خواص هذه الموثوقية 

أهداف البحث : يهدف البحث إلى تعمهي  الخاهائص وبعهض المفهاهي  المتعلقهة بالموثوقيهة الن 

ل مجاالت عملية أكثر ودراسة بعض التحديات واألشكا  التي ل  يوجد لهها حهل حتهى األن تشم

من هذه النماذج باوإافة إلى تقدي  نماذج وصيغ جديد  لعسهام في تطوير هذا المجا  البحثي 

 المعاصر والهام



 

اإهية ستكون معظ  األساليب المستخدمة في البحث معتمد  علهى النمهاذج الري -منهج  البحث: 

 واوحاائية 

 سيت  فحص النماذج نظريا بالطر  الرياإية واوحاائية  -

استخدام أساليب التحقق حسابيا من بعض الحاالت التي ال يمكن الوصهو  إلهى صهيغ  -

 رياإية محدد  لها 

اقتراح بعض النماذج الجديد  لخاهائص الموثوقيهة تكهون قابلهة للمقارنهة مهع الاهيغ  -

 والنماذج المتداولة 

 SAS ; MINITABاسههههتخدام حههههزم إحاههههائية ورياإههههية مثههههل سههههيت   -

MATHEMATICA  .باوإافة إلى البرمجة في بعض الحاالت 

 منا  عبد العزيز احمد بن عبيد اسم الباحث:

 تأثير الطماط  والليكوبين على أكسد  دهون الدم  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 علوم األغذية والتغذية الكلية:
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مشههكلة البحههث: إن ارتفههاع دهههون الههدم ونههواتج أكسههدتها تههودي إلههى اوصههابة بههأمرا  القلههب  ملخص البحث:

 وتالب الشرايين 

اونسههان , كمههها أن  أهميههة البحههث: تعهههد الطمههاط  واحهههد  مههن الخضهههروات األساسههية لاهههحة

 الليكوبين الموجود في الطماط  من أقو  مضادات األكسد  التي تقي من األمرا  المزمنة

أهداف البحهث: تههدف الدراسهة إلهى تقهي  تهأثير الليكهوبين ت مهن الطمهاط  والليكهوبين الجهاهز ل 

 على دهون الدم ونواتج أكسدتها والوفر  الحيوية لليكوبين من هذه الماادر

 فتران : 6مجموعات في كل مجموعة  8البحث: سيت  تقسي  حيوانات التجارب الى منهج 

 المجموعة األولى : مجموعة المقارنة -

 الثانية : مجموعة المقارنة مضاف إليها الطماط  -

الثالثة : مجموعة المقارنة مضاف إليها الليكوبين ت تركيزه مساوي لتركيز الليكوبين  -

 في الطماط 

: مجموعههة المقارنههة مضههاف إليههها ليكههوبين ت تركيههزه مضههاعح المجموعههة الرابعههة -

 لتركيز الليكوبين في الطماط ل 

المجموعة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة تكون نفس المجهاميع األربهع األولهى  -

أسابيع وفي نهاية التجربهة  6وتستمر التجربة لمد  %1 .بتركيز  H2O2مضاف إليها 

ير الجلسريدات الثالثية وكولسترو  البروتينهات الشهحمية تسحب عينات الدم ويت  تقد

منخفضههة الكثافههة وكولسههترو  البروتينههات الشههحمية منخفضههة الكثافههة جههدا وتقههدير ت 



 

 

 

MDA malondialdehyde   وقيههاب تركيههز الليكههوبين بالسههيرم بواسههطة جهههاز

HPLC 

 سحر عبد العزيز السديري اسم الباحث:

 الشاي األخضر ت الطازج والمجفح ل والشاي األسود على أكسد  دهون الدم تأثير كال من  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 علوم األغذية والزراعة الكلية:
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تكون الجذور الحر  داخل جس  اونسان  وعهدم قهدر  الجسه  علهى مشكلة البحث: نتيجة لزياد   ملخص البحث:

 مواجهتها وبالتالي اوصابة بالعديد من األمرا  منها السرطان والقلب وتعتي  عدسة العين

أهميههة البحههث: ترجههع أهميههة البحههث لههدور الشههاي فههي الحمايههة مههن أمههرا  القلههب والسههرطان 

ت التههي تسههتطيع حمايههة الخاليهها واألنسههجة مههن الحتوائهه  علههى مسههتويات عاليههة مههن الفالفنويههدا

 األكسد  باوإافة إلى ارتفاع استهالك الشاي بنوعي  في المملكة العربية السعودية

المجفهح ل والشهاي األسهود  –أهداف البحث : يهدف الى تقيي  تأثير الشاي األخضر ت الطهازج 

 على دهون الدم ونواتج أكسدتها

فار من فايلة وستار البينهو مقسهمة إلهى ثمهان مجهاميع  48منهج البحث: سيجري البحث على 

تغذ  على عالئق قياسية حسب توصيات المعهد األمريكي للتغذيهة ويضهاف الشهاي إلهى المهاء 

 ج / لتر للمجاميع األربع األولى بينما المجاميع األربع األخير  يضاف للماء الشاي و 7بتركيز 

H2O2  ل أسهابيع بعهدها تسهحب عينهات  7-5ر التجربهة ت لتحفيهز األكسهد  وتسهتم %1 .بتركيز

وكلسههترو    HDLالههدم ويقههدر فيههها الجلسههريدات الثالثيههة والكلسههترو  الكلههي وكولسههترو  

LDL    وكلستروVLDL   وكذلك المالون داي الدهيهد تMDA ل كمها سهيت  تحليهل مكونهات

 الشاي األخضر بنوعي  والشاي األسود.

 عاوي أمل محمد القر اسم الباحث:

 التأثير المطفر ألشعة جاما على بعض الخواص السيتولوجية والفسيولوجية لنبات البسلة عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / نبات وأحياء دقيق  الكلية:
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تعتبههر اوشههعاع وسههيلة فعالههة فههي التههأثير علههى األنظمههة البيولوجيههة ومنههها النباتههات الراقيههة ,  لخص البحث:م



 

واظهرت بعض الدراسات البحثية أن التعهر  لجرعهات مختلفهة مهن اوشهعاع يعتبهر مهن أهه  

العوامههل المسههببة للتغيههرات الكروموسههومية , التههأثير البيولههوجي لعشههعاع خاصههة أشههعة جامهها 

مد على تفاعلها مع جزيتات الخلية وحداث الشذوذ الكروموسومي باوإهافة إلهى التغيهرات يعت

البيوكيموحيوية في الخلية وتركز محور هذه الدراسة حو  اختبار السمية الوراثية ألشعة جاما 

باسههتخدام نبههات البسههلة الههذي يعتبههر مههن أههه  البقوليههات المزروعههة بالمملكههة العربيههة السههعودية 

هههذه الدراسههة السههيتولوجية التههأثير المطفههر لجرعههات مختلفههة مههن أشههعة جامهها علههى  وتتضههمن

 الشذوذ الكروموسومي في جذور نبات البسلة.

كهههذلك تشهههمل ههههذه الدراسهههة تهههأثير أشهههعة جامههها علهههى اونبهههات والتحليهههل الكيموحيهههوي لنبهههات 

 كالابغيات , األحما  النووية ,البروتينات , واألحما  األمينية.

بحههث: يعتبههر اسههتخدام اوشههعاع مههن الماههادر الفعالههة فههي النظههام اوحيههائي خاصههة مشههكلة ال

النباتات وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن بعض الجرعهات المسهتخدمة مهن أشهعة جامها مهن أهه  

العوامل المسببة للتغيهرات الكروموسهومية فهي النبهات ويعتمهد عملهها البيولهوجي علهى التهداخل 

 هذه التغيراتبجزيتات الخلية وحداث 

أهمية البحث: يعتبر نبات البازال من أه  النباتات االقتاادية في المملكهة ونتيجهة تعهر  ههذه 

النباتههات إلههى اوشههعاع يجعههل دراسههة تههأثير اوشههعاع هامههة مههن الناحيههة الوراثيههة واالقتاههادية 

 لمعرفة مد  سمية هذه الماادر الضار 

وشهعاع لمعرفهة التهأثير الناهح مميهت للنبهات تهأثير جرعهات مختلفهة مهن ا -1أهداف البحث: 

التعهرف علهى أنهواع الشهذوذ الكروموسهومي النهاتج مهن الجرعهات المختلفهة  -2محهل الدراسهة 

دراسههة تههأثير الجرعههات المختلفههة مههن اوشههعاع علههى معههد  اونبههات وبعههض  -3لعشههعاع . 

 التحاليل الفسيولوجية والبيوكيموحيوية

 لمشعة من حيث تأثيرها الوراثي والفسيولوجيمعرفة كفاء  وقدر  المواد ا -4

 منهج البحث:  

 تحديد الجرعة الناح مميتة من اوشعاع باستخدام جرعات مختلفة محل الدراسة -1

 التعرف على أنواع الشذوذ الكروموسومي -2

تقههدير التههأثير السههام لعشههعاع علههى الخههواص الوراثيههة والفسههيولوجية للنبههات محههل  -3

 الدراسة

 مل ياسين محمد سعيد حامد ا اسم الباحث:

 

 تطوير وتقيي  ليبزومات هالمية الصقة لتوصيل الألسايكلوفير عبر األنح عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 الايدلة / صيدالنيات الكلية:
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مشههكلة البحههث: تعتمههد الفكههر  األساسههية للبحههث علههى تحضههير شههكل صههيدالني جديههد لههدواء  لخص البحث:م

ل الههذي يسههتخدم لعههالج الهههربس  بأنواعهه  المختلفههة ويوجههد هههذا  Acyclovirاالسههايكلوفير ت 

الدواء على شكل حبوب ومحلو  معلهق يؤخهذ عهن طريهق الفه  باوإهافة إلهى الحقهن الوريديهة 

في هذه األشكا  الايدالنية في انخفا  التكاف  الحيوي للدواء فهي الهدم , إمها  وتكمن المشكلة

بالنسبة للحقن الوريدية فقد تسبب ترسب الدواء في الحوياهالت الكلويهة باوإهافة الهى اآلثهار 

 الجانبية األخر  الناتجة عن استخدام جرعات عالية من الدواء

لشهههكل الاهههيدالني لهههدواء  االسهههايكلوفير ت أهميهههة البحهههث: للبحهههث أهميهههة بالغهههة فهههي تطهههوير ا

Acyclovir  ل للتغلب على مشكلة التكاف  الحيوي باوإافة إلى أن الشكل الاهيدالني الجديهد

سوف يؤخذ عن طريق األنح , وبذلك سنوفر فرصة كبير  المتاهاص الهدواء ونحاهل علهى 

 تؤخذ عن طريق الف .تركيز عالي للدواء في الدم في وقت قاير جدا مقارنة باألدوية التي 

أههههداف البحهههث: تهههتلخص أههههداف البحهههث فهههي التغلهههب علهههى مشهههكلة التكهههاف  الحيهههوي لهههدواء 

االسايكلوفير الناتجة عن إعح امتاهاص الهدواء باوإهافة إلهى اسهتقالب الهدواء األولهي فهي 

الكبد عن طريق تحضير ليبزومات هالمية انفية الصقة بحيث تستخدم جرعة قليلة مهن الهدواء 

امتااصها عن طريهق األنهح وبهذلك تاهل ههذه الجرعهة إلهى الهدم مباشهر  دون المهرور  ويت 

 بالكبد والتعر  لالستقالب في الكبد

مههنهج البحههث : تحضههير ليبزومههات هالميههة أنفيههة الصههقة لههدواء االسههايكلوفير ومههن ثهه  تجههر  

  اوختبهارات التجارب المخبرية الكيميائيهة والفيزيائيهة للتأكهد مهن جهود  التحضهير  , ثه  تجهر

على حيوانات التجارب وتسهحب عينهات الهدم لدراسهة حركيهة الهدواء التهي تتضهمن العديهد مهن 

 العوامل ومن إمنها التكاف  الحيوي للدواء في الدم

 ايمان ناصر مبارك الدوسري اسم الباحث:

 تشييد وتوصيح بعض مشتقات الديازين عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء  الكلية:
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مشكلة البحث: تشييد العديد من مشتقات الهديازين الملتحمهة مهع حلقهات أخهر  متجانسهة وغيهر  ملخص البحث:

 متجانسة.

أثيرات مضاد  لعلتهابات ومضاد  للبكتيريا ومثبطهة أهمية البحث: تبين أن لمشتقات الديازين ت

لتشييد الكوليسترو  وكذلك مضاد  لهألورام الخبيثهة وخاليها اللوكيميها كمها أن بعضهها يسهتعمل 

كعقار مسكن ومضاد للمالريا ويهدف هذا المشروع إلهى تشهييد بعهض المركبهات الحلقيهة غيهر 

الملتحمهة بحلقهات أخهر  غيهر متجانسهة وذلهك المتجانسة والتي تحوي في بنائها نهوا  الهديازين 

 حسب اومكانات المتاحة مخبريا وزمنياً.

 تشييد بعض مشتقات البيريدازين -1أهداف البحث: 



 

 تشييد بعض مشتقات البريميدين -2

دراسههة التأكههد مههن التركيههب البنههائي لهههذه المركبههات المشههيد  والههذي سههيت  باههور  رئيسههية  -3

 ل   MS, NMR, IRبواسطة التحليل الطيفي ت

 تحضير بعض المركبات البادئة غير المتاحة  -1منهج البحث: 

 تحضير بعض مشتقات الديازين  -2

 إجراء بعض التفاعالت على مشتقات الديازين المشيد  باستخدام طر  حديثة  -3

 دراسة خواص المركبات المشيد  والتثبت من بنائها الكيميائي بواسطة التحليل الطيفي-4

 نجا  عمر محمد حامد الباحث: اسم

دراسة الخاائص الكيموحيوية والجينية في قواقع البيومفوالريا اربيكا العائل الرخوي  عنوان البحث:

 الوسيط لطفيل البلهارسيا في المملكة العربية السعودية

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء حيوي الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشههكلة البحههث: مههر  البلهارسههيا مههن األمههرا  الخطيههر  التههي تنتشههر علههى مسههتو  العههال  ,  ملخص البحث:

 200حيث تشير اوحاائيات الاادر  مهن منظمهة الاهحة العالميهة انه  يوجهد مها ال يقهل عهن 

فهي منههاطق مختلفههة وينتشههر ههذا المههر  فههي المنههاطق التههي مليهون شههخص ماههاب بههالمر  

يتواجههد بههها قواقههع الميههاه العذبههة كعائههل وسههيط وتعتبههر اوصههابة بطفيههل شستوسههوما مانسههوني 

وشستوسوما هيماتوبيوم مهن اوصهابات المنتشهر  فهي المملكهة العربيهة السهعودية وترتفهع نسهبة 

 الجنوبية والغربية اوصابة بطفيل البلهارسيا في المنطقة الشرقية و

أهمية البحث: ويجاد عالقة بين النمط البيوكيميائي للقوقع ومهد  انتشهار المهر  فهي كهال مهن 

 منطقتي الريا  والهفوف

أهههداف البحههث : يهههدف هههذا البحههث إلههى دراسههة الخاههائص الكيموحيويههة والجينيههة لقواقههع 

بهمها اخهتالف فهي حهد  انتشهار  بيومفالريا ارابيكا في منطقتي الريا  والهفوف واللتهان يوجهد

المر  وبالتالي يمثالن مادر نموذجي للمقارنة , والغر  من إجهراء ههذا البحهث ويضهاح 

 معلومات متكاملة على مجموعة من أه  األنزيمات والبروتينات  -1التالي: 

 التوصل الى البيانات الجينية األولية للقوقع  -2

في الريا  والهفوف وعالقة ذلك بمهد  انتشهار المهر  مقارنة النتائج الكيموحيوية والجينية 

 بهما

قيهاب نشهاط األنزيمهات فهي النسهيج المتجهانس والتهي  -1منهج البحث: سهيت  فهي ههذا البحهث : 

 تشمل األنزيمات التالية: الكتيت ديهيدروجينيز , اليبيز, امايليز, فوسفاتيز, ترانسأمينيز

 اربيكا وتحليل األحما  األمينية فال بروتينات أنسجة قواقع بيومفالريا  -2

فال الحهامض النهووي الرايبهوزي مهن القوقهع وعمهل تفاعهل البلمهر  التسلسهلي العشهوائي  -3

 ومن ث  تظهير وتحليل نواتج .



 

 

 د/ سعاد خلح الديحان اسم الباحث:

 سااستخالص ودراسة خواص انزي  سيرين ديهيدروجينيز من فطر ثيالفيوبسيس باردوك عنوان البحث:

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء حيوي الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشكلة البحث : يعتبر النخيل ت شجر  البلح ل من أهه  النباتهات فهي شهب  الجزيهر  العربيهة فههي  ملخص البحث:

منظر طبيعي ومادر ثمهين للغهذاء , تاهاب النباتهات ومنهها النخيهل بالعديهد مهن اآلفهات تعتبر 

المرإية ومهن ههذه اآلفهات التهي تاهيب النخيهل مهر  اسهوداد الحهواف الهذي ياهيب النخلهة 

المجهههد  أو األطههراف الحساسههة فههي النخلههة والمسههبب لهههذا المههر  فطههري كههالرا راديكههال 

 وثيالفيوبسيس باردوكسا .

ل ظهور هذا المر  فهي العديهد مهن المنهاطق التهي ينتشهر فيهها زراعهة النخيهل ومنهها وقد سج

المملكة العربية السهعودية , العهرا  , الكويهت وقطهر وتتميهز ههذه المنهاطق بوسهط يغلهب عليه  

 الجفاف والملوحة 

أهميههة البحههث: إن محاولههة التههأثير سههلبا علههى نمههو هههذا الفطههر ومقدرتهه  علههى إحههداث أعههرا  

في النخيل قد يكون ل  آثار اقتاادية ايجابية وسوف يت  ذلهك مهن خهال  دراسهة أنهزي  مرإية 

سيرين ديهيدروجينيز المستو  عن هدم الحهامض االمينهي لسهيرين عهن طريهق تفاعهل اوزالهة 

 المباشر  لمجموعة األمينو , ومن ث  محاولة تثبيط 

سهيرين  -للحهامض األمينهي   أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى دراسة المسارات األيضهية

وذلك بهالتعرف علهى انهزي  سهيرين ديهيهدروجينيز ودراسهة العوامهل الفسهيولوجية المهؤثر  فهي 

إنتاجهه  ومحاولههة تنقيتهه  جزئيهها ودراسههة خواصهه  كهههدف لعخههال  بنمههو فطههر ثيالفيوبسههيس 

 باردوكسا.

 منهج البحث: 

 زراعة الفطر وتنميت  -1

البيوكيميائيهة ت قيهاب نشهاط األنهزي , إيجهاد قهي  تنقية األنزي  جزئيا ودراسة خواصه   -2

Km ,Vmax دراسة تأثير درجات الحرار  و PHالمختلفة على نشاط األنزي  ل 

تثبيط األنزي  باستخدام أنواع مختلفة من المثبطات سبق استخدامها على نفس األنزي   -3

 من ماادر مختلفة

 

 

 د/ نكهت جما  صديقي اسم الباحث:



 

 دايو كسيجينيز في أنسجة الجما  العربية -2, 3-راسة أنزي  أندو  أمين د عنوان البحث:

 لاير 15000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الكيمياء الحيوية  الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

 دايوكسيجينيز في أنسجة الجما  العربية  -2, 3-اط  أنزي  أندو  أمين دراسة نش

 أهمية البحث :

دايوكسههيجينيز بههروتين يحتههوي علههى الهههي  والههذي يحفههز أكسههد  وبالتههالي  -2,  3-أنههدو  أمههين 

كسر حلقة البيرو  في نوا  االندو  في مختلح مركبات أندو  أمهين , وههذا االنهزي  يوجهد فهي 

اء الدقيقة وكذلك المشيمة في مختلح الثدييات . كما ان  يستحث تحت تهأثير بعهض الرئة واألمع

الحههاالت المرإههية مثههل عههدو  الفيروسههات , االصههاب  بالطفيليههات وكههذلك زراعههة األنسههجة 

السرطانية في بعض الحيوانات . إن تكوين ههذا اونهزي  فهي المشهيمة يعهد حيويها لمنهع الهرفض 

ل على الرغ  ان  ت  قياب هذا اونزي  في ثهدييات مختلفهة 1999د ,المناعي لالجن  تكودو وبوي

 إال ان  ل  يت  قياب إلى أالن في أنسجة الجما  العربية .

 أهداف البحث :

في هذه الدراسة سوف تت  محاولة التعرف على توزيع ههذا اونهزي  فهي األنسهجة المختلفهة فهي 

 الجما  العربية .

 منهج البحث :

ف يت  الحاو  على عينات محلية من أنسجة الجما   من المجزر وحفظهها في هذا البحث سو

في النيتروجين السائل إلى حين االستخدام . سوف يهت  طحهن األنسهجة إتبهاع لطريقهة تصهديقي 

ل وبالتهههالي فاهههلها وقيههاب اونهههزي  بالطريقهههة المسههتخدمة لههه  وكهههذلك قيهههاب 2003والحميههد  

 ل  1951البروتين بطريقة الوري ت

 د. ابتسام عمر باجنيد  م الباحث:اس

 Some aspects the classical potential theory on trees عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الرياإيات الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشههكلة البحههث : فههي هههذا البحههث نلقههي الضههوء علههى نظريههة الجهههد وكيههح يمكههن تقههديمها علههى  ث:ملخص البح

األشجار بغرار مايحال فهي الحالهة التقليديهة فنقهوم بتاهنيح األشهجار بنهاء علهى وجهود جههد 



 

 موجب أو عدم  .

لهى أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في البراهين المقدمة حيث إن تعمي  نتائج نظرية الجههد ع

األشجار سهتبرهن فهي ههذا البحهث عهن طريهق البهراهين المباشهر  التهي تعطهي معلومهات أكثهر 

 وإوحا مقارنة مع تلك المقدمة في الحالة التقليدية.

 أهداف البحث:

 تعمي  بعض النتائج المتعلقة بنظري  الجهد على األشجار . -1

 إعطاء براهين مباشره وأكثر وإوحا للنظريات المعممة ؟ -2

يات المبرهنة في الحالة التقليدية تحتاج إلى فرإيات كثير  في حهين أن بعض النظر -3

 نفس هذه النظريات يمكن إثباتها على األشجار باستخدام فرإيات اقل.

منهجيهه  البحههث : نقههوم فههي بدايههة البحههث بتعريههح وشههرح األفكههار الرئيسههية والمفههاهي  العامههة 

المتعهدد  ونحهاو  تعمهي  بعهض النتهائج المتعلقهة لنظرية الجهد , ث  نقهدم مفههوم الدالهة التوافقيهة 

 بالدوا  التوافقية على الدوا  توافقية من درجة أعلى .    

 آ  الشيخ  زد. منير  بنت عبد الرحمن بن عبدا لعزي اسم الباحث:

  تشيد وتفاعالت بعض مشتقات اريليدين و/ أثنائي اريليدين ذات النشاط البيولوجي المحتمل عنوان البحث:

 لاير 25000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء  الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث : ملخص البحث:

ن لهها لألبحاث السابقة أهمية مشتقات اريليدين / أو ثنائي اريليدين حيث أ ياظهر المسح المكتب

تأثيرات طبية وبيولوجي  متنوعة أمكن تطبيقها وهذا كان دافعها لتحضهير مشهتقات جديهد  نأمهل 

 أن يكون لها نشاط طبي وبيولوجي ملحوظ.

البيهرازو  , االكسهازو  والبيريميهدين  –أهمية البحث : المركبات الحلقية غير المتجانسة مثل 

ها حيث أظهرت نشهاط إهد األورام الخبيثهة , لها تأثيرات طبية وبيولوجي  متنوعة يمكن تطبيق

 البكتريا والميكروبات باوإافة إلى تأثيرات طبية وبيولوجي  أخر .

 أهداف البحث: 

 .تشيد بعض مركبات اريليدين و/ أو ثنائي اريليدين 

  مفاعلهه  مركبههات اريليههدين و/أو ثنههائي اريليههدين مههع عههدد مههن الكواشههح

و ذر  هيههدروجين نشههطة بواسههطة المحتويههة علههى مجموعههة مثلههين نشههطة أ

 تفاعل إإافة ما يكل بهدف الحاو  مركبات حلقية غير متجانسة 

  التأكد من التركيب البنائي للمركبهات المشهيد  بالوسهائل الطيفيهة مثهل طيهح

األشهههعة تحهههت الحمهههراء , طيهههح الهههرنين النهههووي المغناطيسهههي لكهههل مهههن 



 

 

 وطيح الكتلة  13البروتين والكربون 

 البيولوجي للمركبات المشيد   دراسة التأثير 

 منهجية البحث :

  مسح مكتبي شامل للدراسات السابقة على موإوع البحث 

  تحضير بعض المواد األولية الالزمة للدراسة 

  تشيد بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة ودراسة أطيافها 

 . اختبار الفعالية البيولوجية للمركبات المشيد 

 حنف الشهري  عبدا هللإيمان  اسم الباحث:

في منطقة  حلداء التوكسوبالزما تداء المقوساتل في الدجاج المذبو–دراسات مالية وبائية  عنوان البحث:

 الريا 

 لاير10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / عل  الحيوان  الكلية:

 

 هـ1427 يخ البحث:تار

مشكلة البحث : لقد ت  عمل دراسات عديهد سهابقة علهى األغنهام والمهاعز للكشهح عهن احتماليهة  ملخص البحث:

بينمها له  تهت  إلهى وقتنها الحاإهر أي دراسهة تثبهت  Toxoplasmosisإصابتها بداء المقوسات 

ر  إلهى اونسهان خلو الدواجن مهن ههذا الهداء الن الهدواجن تعتبهر عامهل وسهيط لنقهل ههذا المه

 Toxoplasmosis فهدف هذا البحث هو الكشح عن خلو الدواجن من داء المقوسات 

أهمية البحث : تعتبر الدواجن من الماادر الهامة التي يعتمد عليها اونسان كمادر غذاء عن 

طريق إنتاج اللحوم والبيض لهذا فهان داء التوكسهوبالزما يهؤثر علهى القهدر  اونتاجيهة للهدواجن 

للدولة , كذلك يودي المر  إلى حدوث تشهوهات عقليهة وجسهمية   ما يسبب خسائر اقتااديم

 للمواليد واألجنة والحوامل مما يؤدي إلى اوجها  وأمرا  ياعب عالجها .

في مدينة الريا  , عمهل  حأهداف البحث : الكشح عن داء ابتوكسوبالزما بين الدجاج المذبو

ج المههزارع مههن حيههث نسههبة اوصههابة , عمههل مقارنههة بههين مقارنههة بههين الههدجاج البلههدي ودجهها

الطههراز  LAT,IHAT,IFAT,ELISA حاالختبههارات االربعهه  الماههلية بههين الههدجاج المههذبو

 الجيني للدجاج المذبوح في مدينة الريا  .

عينات الدم : يفال الدم للحاو  على السيرم وجراء االختبارات المالية  -1منهج البحث : 

ل والتألق المناعي الغيهر IHATوالتالزنالدموي الغير مباشر ت (LAT)لالتكس األربعة وهي ا

الفحهص النسهيجي ألنسهجة المهخ  -2ل ELISAل والمعاير  المناعية اونزيمية تIFATمباشر ت

 PCRل بواسطة Genatic characterizationتحديد الخاائص الجينية ت -3

 غلو زد. إيمان يحي  اسم الباحث:

تأثير عقار السيماتيدين على مستويات ماد  الكرياتينين في الجس  والنتائج المترتبة على  :عنوان البحث

 استخدام مستو  الكرياتينين كمدلو  لــ الوإع الوظيفي للكلي في الجرذان 



 

 لاير 15000 الميزانية:

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

 

 الايدلة / الايدلة االكلينيكي   ية:الكل

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

تعد ماد  الكرياتينين الموجود  طبيعيا في الدم من العوامهل المدلهة علهى عمهل الكلهى . حيهث إن  ملخص البحث:

هذه الماد  الناتجة من تكسر مركبات في العضالت ال وظيفهة لهها وعلهى الجسه  الهتخلص منهها 

الكلى وخروجها مع البو . لذلك فان زيادتها فهي الهدم يهد  علهى قاهر عن طريق التافية في 

فههي عمههل الكلههى وعلههى هههذا األسههاب تسههتخدم مسههتويات الكريههاتينين فههي تحيههد مههد  القاههور 

ويترتب على ذلك التغيير في جرعات األدوية التي يعتمد الجس  على الكلى للتخلص منهها تبعها 

 لحد  ودرجة القاور .

كرياتينين يت  إعاد  امتااصها بعد الترشيح من الكلية إلى الدم . هذه النسبة نسبة صغيره من ال

غيههر محههدد قيمتههها وهههي أيضهها تههؤثر سههلبا علههى قيههاب وظههائح الكلههى اعتمههادا علههى كميههة 

 الكرياتينين الموجود  في الدم .

  لوحظ في دراسات سابقة إن عقار السيماتيدين وهو مضاد للحموإة ان  قادر علهى منهع إعهاد

امتااص الكريهاتينين بعهد الترشهيح إلهى الهدم وبالتهالي تكهون مسهتويات الكريهاتينين ذات داللهة 

 أد  على قدر  الكلية في ترشيح الدم وتنقيت  من المواد الضار  .

ستحاو  هذه الدراسة تحديد كمية الكرياتينين التهي يعهاد امتااصهها فهي الوإهع الطبيعهي عهن 

قبل وبعد إعطاء عقار السيماتيدين في مجموعهة مهن الجهرذان طريق قياب مستو  الكرياتينين 

الاحيحة . كما ستحاو  تبين إذا كانت هذه النسبة تتغير تحت ظروف مختلفهة لهذا سهيت  إعهاد  

التجربههة علههى جههرذان لههديها مسههتويات مختلفههة مههن قاههور فههي وظههائح الكلههى, باوإههافة إلههى 

 مجموعة لديها قاور في وظائح الكبد.    

 الميمان . عبير عبد العزيز عبدا هلل الباحث:اسم 

العالقة مابين جينات معقد التوافق النسيجي األعظ  تاليالت النوع األو  والثاني ل  عنوان البحث:

 ومجموعات األفراد المختلفة الماابة بفيروب التهاب الكبد الوبائي تبل

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / النبات واألحياء الدقيقة تالفيروسات ل الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشههكلة البحههث : يعههد التهههاب الكبههد الوبههائي تبل مههن أكثههر األمههرا  الفيروسههية شههيوعا فههي  ملخص البحث:

ور  تقيهي  الوبائيهة المرتفعهة لههذه اوصهابة المملكة العربية السعودية ولهذا يجهدر األهميهة بضهر

الفيروسههية عههن طريههق تحديههد مسههتو  االسههتجابة المناعيههة الجريتههة لألفههراد المختلفههة الماههابة 

 خاصة األشخاص حاملي المر  من السعوديين .

أهمية البحث : سوف تتضمن هذه الدراسة ثالثهة مجهاميع مهن األفهراد اعتمهادا علهى االسهتجابة 



 

صههابة الفيروسههية المختلفههة وههه : المجموعههة األولههى التههي أصههيبت بههالفيروب وتهه  المناعيههة لع

شههفائها نهائيهها, المجموعههة الثانيههة هههي المجموعههة التههي أصههيبت بههالفيروب والزا  المرإههى 

أعههرا  المههر  لههديه  , المجموعههة الثالثههة وهههي التههي أصههيبت  رحههاملين للفيههروب وال تظههه

بب أعرا  يمكن االسهتدال  منهها علهى اسهتمرار تواجهد بالفيروب والزا  في حالة نشاط ويس

 الفيروب وسوف تت  مقارنة العينات السابقة مع عينات من أفراد أصحاء لتقيي  الدراسة .

دراسههة عالقههة فيههروب التهههاب الكبههد الوبههائي تبل وتههاثير  علههى جينههات  -1أهههداف البحههث:  

 مط األو  والثاني .الجهاز المناعي في مستضد التوافق النسيجي األعظ  الن

يت  تنهاو  ثهالث مجهاميع مهن المرإهى الماهابين بهالفيروب بالمملكهة لمعرفهة كيفيهة تهأثير  -2

الفيههروب علههى مستضههد التوافههق النسههيجي األعظهه  مههن خههال  عينههات الههدم المتحاههل عليههها 

 PCRواستخدام تفاعل 

يمكن من النتائج المتحال عليها في الدراسة معرفة سلوك الجهاز المناعي تجاه الفيهروب  -3

 في كال من المجاميع تحت الدراسة وبذلك يمكن التشخيص المبكر والوقاية من الفيروب .

يمكن المساهمة في التحديهد الهدقيق لنوعيهة العهالج بهاونترفيرون الخهاص بمرإهى التههاب  -4

 تبل الذين يتواجد الفيروب عنه  باور  نشطة بناء على المستو  المناعي . الكبد الوبائي

استخدام النتائج المتحال عليها من الدراسة فهي تحسهين فعاليهة اللقهاح المسهتخدم حاليها فهي  -5

 HBS Agإجهراء دراسهات متقدمهة فهي مجها  إنتهاج اللقاحهات الخاصهة بهالفيروب المحهور  

vaccine   

 منهج البحث:

ينات وتخزينها بغر  دراسة العينات التهي يهت  جمعهها وههي عينهات دم مهن جمع الع -1

عينهة  80مجاميع مرإى التهاب الكبد ب بحيث تاهبح حجه  العينهة الكليهة للدراسهة 

 دم .

إجراء تجارب سهيرولوجية تشخياهية باسهتخدام األجسهام المضهاد  المعلمهة الخاصهة  -2

 شرائح تحت الدراسة بالفيروب ب لتحديد مد  انتشار ونشاط الفيروب في 

تحديههد أنههواع االسههتجابة المناعيههة لجينههات معقههد التوافههق النسههيجي األعظهه  المحههدد   -3

البشهري فهي العينهات  مالليالت النمط األو  والثاني على الكر وموسهو HLAبالواقع 

   PCRالمختلفة عن طريق تفاعل إنزي  البلمر  المتسلسل 

  االستجابة المناعية في درجهات اوصهابة ربط النتائج المتحال عليها لتحديد مستو -4

بالفيروب في المجاميع المختلفة ويجاد قاعد  معلوماتية مناعية للمرإى السهعوديين 

 بفيروب االلتهاب الكبدي تبل 

 الزاح   عائشة بنت محمد عبدا هلل اسم الباحث:

 تحضير ودراسة بعض مشتقات الكرك  ومعقداتها الفلزية عنوان البحث:

 لاير 10000 يزانية:الم

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

 



 

 العلوم / كيمياء عام  الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

مشكلة البحث : تزخر أدبيات الموإوع بادعاءات كثير  لفائد  الكرك  ومشتقات  في العالج إال  ملخص البحث:

حثين اتجهه  نحههو المشههتقات العضههوية وبقههي مجهها  المشههتقات  الفلزيههة للكههرك  إن اغلههب البهها

ومشتقات  مجاال له  يطهر  كثيهرا خاصهة فلهزات مثهل الكوبالهت والزئبهق والمنجنيهز والتيتهانيوم 

 ل  fوعناصر القطاع ت 

أهمية البحث: اهتمت مراكز األبحاث الطبية والايدالنية في مطلع ههذا القهرن بفعاليهة الكهرك  

ي عهههالج كثيهههر مهههن األمهههرا  وههههو مركهههب فينهههولي اصهههفر اللهههون يسهههتخلص مهههن نبهههات فههه

CURCUMA LONGA   ويسههتخدم مههاد  ملونههة لألغذيههة والمالبههس وبهههارات , إال ان

األهمية الكبر  هي مقدرت  لعالج أمرا  السهرطان , وتاهلب الشهرايين , وتضهميد الجهراح 

ريها , واهتمهت مراكهز األبحهاث بمشهتقات وااللتهابات وفي الحمايهة مهن اوصهابة بمهر  المال

الكرك  ومعقدات  ودراسهة فعاليهة ههذه المركبهات فهي مجها  الطهب العالجهي والوقهائي ولحداثهة 

الموإهههوع وللفوائهههد الجمهههة المرجهههو  مهههن نتهههائج األبحهههاث المسهههتقبلية  والتطبيقهههات متفرعهههة 

مههن المعرفههة فههي هههذا المجهاالت لمشههتقات هههذا المركههب ومعقداته  ف ننهها نأمههل أن نضههيح كثيهرا 

 المجا 

 تشييد مشتقات ومعقدات الكرك   -1أهداف البحث: 

 دراسة ثباتها الضوئي والكيميائي -2

 توصيح تفايلي للمشتقات والمعقدات الفلزية  -3

التعاون مع مراكز األبحاث الطبية والاهيدلية للتعهرف علهى إمكانيهة اسهتخدامها فهي مجها   -4

 الطب العالجي والوقائي 

ج البحههث: سههوف يههت  مفاعلههة الكههرك  مههع المجموعههات األمينيههة والكبريتيههة للحاههو  علههى مهنه

مشههتقات جديههد  وتكههوين معقههدات مههع فلههزات مختههار  مثههل الرصههاص والكههادميوم والنحههاب , 

ودراسة الخواص الكيميائية للمشتقات والمعقهدات مسهتخدمين التقنيهات التاليهة: ت طيهح األشهعة 

لكترونههي , التوصههيل الكهربههي , طيههح الموسههبور لمعقههد الحديههد تحههت الحمههراء , الطيههح او

 والخارصين ل

 ابتسام سعد الشدي اسم الباحث:

 دراسة عقاقيرية لنبات الضرو الذي ينمو في المملكة العربية السعودية عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 الايدلة / عقاقير الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:



 

مشههكلة البحههث : يتنههاو  البحههث دراسههة كيميائيههة وبيولوجيههة للخالصههات النباتيههة وللمركبههات  ملخص البحث:

 المفاولة من النبات كما سيت  إجراء دراسة عينية ومجهري  لألجزاء المختلفة للنبات

على المركبات العضهوية ذات التهأثيرات الحيويهة العالجيهة السهتخدامها  أهمية البحث: التعرف

كمضادات للبكتيريا , مضادات للسرطان , مضادات لألكسد  , مضادات لاللتهابات ومخفضة 

 لضغط الدم.

 أهداف البحث:

 دراسة عينية ومجهري  للتعرف على النبات في صورت  الكاملة او على هيتة مسحو  

 التعرف عليها كيميائيا فال المركبات و-

دراسة التأثيرات البيولوجية كمضادات للبكتيريا , مضادات للسرطان , مضادات لألكسهد  ,  -

 مضادات لاللتهابات ومخفضة لضغط الدم

 الحاو  على الخالصات النباتية بواسطة المذيبات العضوية  -منهج البحث: 

 م األنواع المختلفة من الكروماتوغرافيافال المركبات من هذه الخالصات المختلفة باستخدا -

التعرف على المركبات المفاولة والنقية باستخدام البيانات الفيزيائية وطر  التحليل الطيفية  -

 المختلفة.

 دراسة التأثير الحيوي للخالصات والمركبات. -

 صيتة فهد العنزي اسم الباحث:

 ى بعض الخواص البيوفيزيائية والقلبية للفتران المعرإةتأثير اشعاعات الموجات الدقيقة عل عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / فيزياء الكلية:

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

الموجات الدقيقة ت أشهعة الميكروويهح ل علهى بعهض  في هذا البحث سوف يت  دراسة تأثيرات 

الخواص البيوفيزيائية والقلبية وإمكانية إحهداث تغيهرات فهي ههذه الخهواص بعهد تعرإهها لههذه 

الموجات ومعرفهة مهد  تهأثير ههذه المجهاالت الكهرومغناطيسهية علهى عمهل الوظهائح الحيويهة 

 للكائن الحي

 أهمية البحث:

خدام الهاتح النقا  وانتشار محطات التقوية ذات القدرات العالية فيما ان الزياد  الهائلة في است 

حولنهها وكثههر  اسههتخدام تطبيقههات أشههعة الميكرويههح فههي حياتنهها اليوميههة والتههي قههد تحتههوي علههى 

مخاطر كامنة , ربما ال يظهر تأثيرها اال على المد  الطويل , أد  إلى ظههور سهؤا  يفهر  

ت الكهرومغناطيسهية ت اوشهعاع الغيهر مهؤين ل والتهي زاد نفس  أال وهو ههل التعهر  للمجهاال

التعر  لها من تنامي استخدام التكنولوجيا الحديثة فهي حياتنها العامهة والخاصهة مهن المخهاطر 

 البيتية التي يجب أخذها في الحسبان؟



 

وههههذا أد  إلهههى طلهههب المزيهههد مهههن البحهههوث والتهههي تههههدف إلهههى دراسهههة التهههأثيرات المسهههتقبلية 

 ت الميكرويح وإذا ما كانت قادر  على إحداث تغييرات في وظائح الجس  الحيوية الستخداما

 أهداف البحث: 

يهدف هذا البحهث إلهى دراسهة التهأثيرات الناتجهة عهن تعهريض مجموعهات مهن الفتهران ألشهعة 

سههاعة لفتههر  زمنيههة  24ميجههاهيرتز , بقههدر  منخفضههة ل وذلههك علههى مههدار  2,4الميكرويههح ت 

ن ثه  دراسهة تهأثير ههذه األشهعة علهى بعهض الخهواص البيوفيزيائيهة لهدم ههذه يوم ومه 30مدتها 

 العينات , كما ان  سوف تت  دراسة بعض الخواص القلبية

 منهج البحث: 

سهاعة  24في هذه الدراسة سوف يت  تعريض عدد من الفتران ألشهعة الميكرويهح علهى مهدار 

جموعهات وذلهك لدراسهة الخهواص لمد  شهر وسهوف يهت  تقسهي  ههذه العينهات إلهى عهدد مهن الم

 البيوفيزيائية والفسيولوجية لها. 

 هيا إبراهي  الجوهر  اسم الباحث:

 تحليل بعض األدوية الكايرالية وغير الكايرالية باستخدام الفال الكهربائي الشعري عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 صيدلة / كيمياء صيدلية الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

نسبة كبير  من األدويهة الموجهود  بالسهو  تكهون علهى هيتهة مخلهوط مهن األشهكا  الفراغيهة ت  

ر  كمها أن كيرالية ل حيث يكون لكل شكل منهها إمها تهأثير عالجهي مختلهح أو أثهار جانبيهة إها

هذه األدوية الكايرلية واألدوية الغيهر كايراليهة أحاديهة المهاد  الفعالهة أو ثنائيهة المهاد  الفعالهة قهد 

تتكسر داخل الجس  او خارج  لتعطي نواتج تكسير عديد  قد يكون لها أثار جانبية إار  لهذلك 

جود نهواتج تكسهرها فالمشكلة تكمن في كيفية فال هذه األشكا  الفراغية وغير الفراغية في و

 وإمكان تعيينها في البالزما والمستحضرات الايدالنية

 أهمية البحث:

بواسطة هذا البحث يمكن تحليل وفال األدوية ذات األشكا  الفراغية وتعيينها ومعرفة الشكل 

الفراغهي الههذي له  تههأثير عالجهي وفاههل  عهن األخههر وتعيينهمها فههي بالزمها الههدم وكهذلك تعيههين 

الفعالة في وجود نواتج التكسير لألدوية الغير فراغية ذات المهاد  الفعالهة الوحهد  وفال الماد  

أو الموجههود  علههى شههكل مخههاليط ثنائيههة المههاد  الفعالههة وتعييههنه  فههي البالزمهها والمستحضههرات 

 الايدالنية

 أهداف البحث:

حليههل اسههتخدم طريقههة الفاههل الكهربههائي الشههعري ذات السههرعة والكفههاء  العاليههة فههي فاههل وت

وكههذلك فاهههل   metyrosine enantiommerاألشههكا  الفراغيههة المتشهههاب  كيميائيهها مثهههل 



 

 

 , bisaprololوتعيهين األدويهة احاديهة وثنائيهة المهاد  الفعالهة فهي وجهود نهواتج تكسهره  مثهل 

fentanyl   مع hydrochlorothiazide وغيرها 

 منهج البحث:

من منتقيات األشكا  الفراغية مثهل الدكسهتران  استخدام محاليل منظمة مختلفة وتراكيز مختلفة

الحلقههي سههواء العههادي أو ذي الشههحنة لفاههل األشههكا  الفراغيههة للمتشههابهات الكيميائيههة كههذلك 

استخدام محاليل منظمة مختلفة وجهد كهربهي مختلهح لفاهل وتعيهين األدويهة أحاديهة او ثنائيهة 

 الماد  الفعالة في وجود نواتج التكسير

 هل  إحوي جربوع العنزي اسم الباحث:

تأثير األغذية السريعة وأغذية التسالي على معد  استهالك الطاقة الكلي والقيمة الغذائية  عنوان البحث:

 اليومية لد  طالبات جامعة الملك سعود

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 زراعة / قس  علوم األغذية  لكلية:ا

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

إقبا  أفراد المجتمع وخاصة الطلبة والطالبات على تناو  العديد من األغذيهة السهريعة وأغذيهة 

التسهالي وخاصههة خهال  اليههوم الدراسهي ممهها يهؤثر علههى معهد  اسههتهالك الطاقهة الكلههي والقيمههة 

 اليومية لد  الطالباتالغذائية 

 أهمية البحث:

إلمام الطالبات بأصهو  التغذيهة الاهحية أثنهاء اختيهار األطعمهة وعهدم االعتمهاد علهى الوجبهات 

 السريعة وأغذية التسالي بما يتفق مع مبادئ التغذية السليمة خال  المرحلة العمرية

 أهداف البحث:

 ات جامعة الملك سعودالتعرف على معد  استهالك األغذية السريعة لد  طالب -1

  لحساب السعرات الحرارية والعناصر المولد  لها ت كربوهيدرات , بروتين , دهون -2

مقارنههة معههد  اسههتهالك الطالبههات للعناصههر الغذائيههة فههي األغذيههة  السههريعة ومههد   -3

 مقابلتها للمتناوالت التغذوية المرجعية

 منهج البحث:

فة مد  استهالكهن لألغذيهة السهريعة عمل استبيان لطالبات جامعة الملك سعود لمعر -1

 والتسالي

لتقدير محتو  األغذية السريعة وأغذية التسالي  food processorاستخدام برنامج  -2

 من الطاقة والعناصر الغذائية. 

 

 



 

 منتهى أحمد آ  ثنيان  اسم الباحث:

 تشخيص السرطان بواسطة طيح التفلور المتزامن ألجزاء الدم عنوان البحث:

 لاير 10000 زانية:المي

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

 

 العلوم / فيزياء الكلية:

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث:  ملخص البحث:

ت  استخدام التفلور الذاتي لمكونهات الهدم فهي الكشهح عهن السهرطان ههذا يعتمهد علهى حقيقهة أن 

الشاذ  للخليهة السهرطانية ممكهن أن تهدخل إلهى مجهر  الهدم , إن تركيهز ههذه الخاليها الجزيتات 

 الشاذ  يعتمد على درجة السرطان وموقع  في الجس 

 أهمية البحث:

سههوف نتخههذ الطيههح المتوافههق للتمييههز بههين الههدم السههلي  والماههاب وكههذلك بههين البههو  السههلي  

طيههح اوثههار  واوصههدار للتفلههور, بهههذه والماههاب ومههن المتوقههع أن يكههون هههذا أكثههر دقههة مههن 

 الطريقة يمكن الكشح عن مر  السرطان في حالة مبكر 

 أهداف البحث:

دراسههة التفلههور الههذاتي لمكونههات الههدم ت عناصههر متشههكلة وبالزمهها ل والبههو  لحههاالت  -1

 مختلفة من مرإى السرطان وتحليلها باستخدام السبكتروفوتومتر

مكونهات الهدم ت عناصهر متشهكلة وبالزمها ل والبهو  إيجاد عالقة بين طيهح التفلهور  ل -2

 مع مراحل السرطان

 بهذه الطريقة يمكن الكشح عن مر  السرطان في حالة مبكر  -3

 منهج البحث:

الطريقة المتبعة وجهراء البحهث ههو أخهذ دم مهن الوريهد ت أخهذ بهو  مهن المهريض صهباحا قبهل 

الدم لفال  بعد ذلك يهت  فاهل  تناو  شيل لمرإى معروف نوع المر  وحالت  لديه  وإدار 

البالزما وإإافة أسيتون الى العناصر المتشكلة للدم ومزج  جيدا , ثه  يهت  إدارته  مهر  أخهر  

لفال  الماد  الطافية يت  تحليلها بواسطة جهاز سبكتروفوتومتر , بعد ذلك تثار بواسطة أطوا  

لتفلهور للهدم السهلي  والهدم موجية مختلفة للحاو  علهى طيهح التفلهور , االخهتالف بهين طيهح ا

المااب ت  الحاو  علي  بواسطة اوصدار للتفلور واوثار  المتوافقة من اوختالف يت  تقدير 

طبيعههة ومرحلههة السههرطان , أمهها بالنسههبة إلههى البههو  فيههت  أوال: تحليلهه  بجهههاز سههبكتروفوتومتر 

ايثيههل  –اسههيتون  –بههدون إإههافة مههواد ثانيهها: بعههد إإههافة كههال مههن علههى حههد  ت حمههض الخليههك 

 عينات يت  معالجتها جميعا بنفس الطريقة السابقة للدم.  3اسيتونل يابح لدينا 

 جمانة حسين علي آ  صفر اسم الباحث:

 االنظمة الخطية المزدوجة والخطية المتبادلة على عوامل جوردان الجبرية عنوان البحث:



 

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / رياإيات الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إلى دراسة النظريات الخاصة باألنظمة الخطية المزدوجة والخطية المتبادلهة 

 لفاائل مختلفة من عوامل جوردان الجبرية

 أهمية البحث:

يهدف البحهث الهى دراسهة النظريهات الخاصهة باألنظمهة الخطيهة المزدوجهة والخطيهة المتبادلهة 

لفاائل مختلفة مهن عوامهل جهوردان الجبريهة كمها نتطلهع الهى الحاهو  علهى نظريهات تمثيهل 

متعههدد  فههي هههذا السههيا  وذلههك بتبنههي أنظمههة شههب  خطيههة ثنائيههة وشههب  خطيههة متبادلههة ومناقشههة 

 ذا السيا تطبيقات مختلفة في ه

 أهداف البحث:

دراسة األبحاث الخاصهة باألنظمهة الخطيهة المزدوجهة والخطيهة المتبادلهة لفاهائل مختلفهة مهن 

عوامل جوردان الجبريهة ودراسهة النظريهات المتعلقهة باألنظمهة الخطيهة المتبادلهة علهى أنظمهة 

الجبريهههة جهههوردان الثالثيهههة والتمثهههيالت الخطيهههة لألنظمهههة الخطيهههة المزدوجهههة علهههى العوامهههل 

ومحاولة الحاو  على نظريات تمثيل متعدد  في هذا السيا   وذلهك بتبنهي أنظمهة شهب  خطيهة 

 ثنائية وشب  خطية متبادلة ومناقشة تطبيقات مختلفة في هذا السيا .

 منهج البحث:

دراسة األبحهاث الخاصهة باألنظمهة الخطيهة المزدوجهة والخطيهة المتبادلهة لفضهاءات  -1

 السي ستار الجبرية

سة متباينة جروثندايك لفضاءات السي ستار الجبريهة وفضهاءات الجهي بهي سهتار درا -2

 الثالثية

دراسة النظريهات المتعلقهة باالنظمهة الخطيهة المتبادلهة علهى انظمهة جهوردان الثالثيهة  -3

 والتمثيالت الخطية لالنظمة الخطية المزدوجة على العوامل الجبرية

دلههة ثهه  محاولههة الحاههو  علههى تبنههي انظمههة شههب  خطيههة مزدوجههة وشههب  خطيههة متبا -4

 نظريات تمثيل متعدد  في هذا السيا 

 مناقشة تطبيقات مختلفة في هذا السيا . -5

 علياء صياح العنزي اسم الباحث:

تقدير بعض الثوابت الفيزيائية للكواشح الجديد  بواسطة الطر  الجهدية والمعايرات الجهدية  عنوان البحث:

 بمساعد  الحاسوب

 لاير 10000 الميزانية:

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

 



 

 العلوم / كيمياء الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

تعتبر الطر  الجهدية والمعايرات الجهدية من الطر  الكيميائية ذات الحساسهية والدقهة العاليهة 

منخفضههة وتمتههاز هههذه الطريقههة بسهههولة العمليههة التحليليههة وكههذلك تنههوع تطبيقاتههها والتراكيههز ال

العديد  على المواد الكيميائيهة والعضهوية المسهتخدمة ككواشهح طيفيهة ذات األهميهة الاهناعية 

الطبيههة والكثيههر مههن هههذه الكواشههح ال يوجههد لههها قههي  ثابههت جهههود االختههزا  واألكسههد  القياسههية 

ي إيجاد العديد مهن الثوابهت الثرموديناميكيهة وكهذلك الثوابهت األخهر  مثهل واللذان يستخدمان ف

حاصل الذوبانية في حاالت التفاعالت المؤدية إلى ترسهيب النهواتج . كهذلك نجهد أن إيجهاد ههذه 

الثوابهت الكيميائيههة واسهتخدامها فههي الحاهو  علههى معلومهات تفيههد فهي االسههتخدام األمثهل لتلههك 

 ن.الكواشح في األهمية بمكا

 أهمية البحث:

إيجههاد الثوابههت الكيميائيههة والفيزيائيههة يههودي إلههى إيجههاد الكثيههر مههن المعلومههات التههي تههودي إلههى 

معرفههة أفضههل الظههروف لحههدوث العديههد مههن التفههاعالت الكيميائيههة الضههرورية وبمعرفههة هههذه 

لعديهد مهن الحقائق يمكن اختيار أفضل الكواشح الستخدامها في العديد من التحاليهل الكيميائيهة ل

 العينات الدوائية وغيرها

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى:

بناء خاليا جهدي  لتقدير قي  جهد االختزا  واألكسد  القياسي لبعض الكواشح المسهتخدمة فهي -

 التحليل الكيميائي الطيفي

 إجراء العديد من المعيرات الجهدي  وقياب قي  جهد الخلية الجهدي   -

حاسوبي الستخدام الحقائق المتحال عليها من التجارب السابقة فهي الحاهو  كتابة برنامج  -

علههى العديههد مههن الثوابههت الكيميائيههة مثههل ثوابههت التههوازن الكيميههائي, وكههذلك تركيههز المههواد 

 المتواجد  بتراكيز إتيلة عند نقطة التعاد 

 منهج البحث:

 مسح شامل للدراسات السابقة والتي ت  نشرها في هذا المجا  -

 اختيار الكواشح الجديد  والتي ال يوجد لها قي  الثوابت الكيميائية المطلوبة -

 بناء الخاليا واستخدامها في الحاو  على النتائج المرجو  -

 استخدام البرامج الحاسوبية في حساب وتقدير الثوابت الكيميائية والفيزيائية -

 مها فرحان بسيس الشلوي  اسم الباحث:

رات الفسيولوجية والجزيتية للكاينتين والرصاص على نوعين من الريحان المستوطن التاثي عنوان البحث:

 في المملكة العربية السعودية

 لاير 10000 الميزانية:

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



 

 

 العلوم/ نبات واحياء دقيقة الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

أصبحت مشكلة التلوث بالمعادن الثقيلة تحظهى باهتمهام الهدو  وذلهك نتيجهة النعكهاب األنشهطة 

الاناعية والتقنية على البيتة التي أصبحت عرإة لمخاطر االسهتغال  والتنميهة الغيهر رشهيد  

بكميهات غيهر  ويعتبر الرصاص من اهه  المعهادن الثقيلهة وأخطرهها حيهث يترسهب علهى التربهة

مرغههوب فيههها ليحههدث تغيههرات فسههيولوجية ومرإههية لعنسههان والحيههوان وتشههير العديههد مههن 

الدراسات إلى تلوث التربة بالمعادن الثقيلة خاصة الرصاص فهي المنهاطق الاهناعية بالمملكهة 

 العربية السعودية

 أهمية البحث:

ة النباتهات المعرإهة لعناهر تكمن أهمية البحث في إيجاد وسائل تسه  في تحسين نمو وإنتاجي

الرصههاص وذلههك عههن طريههق إإههافة منظمههات النمههو النباتيههة ومنههها الكههاينتين الههذي ثبههت دوره 

الفعها  فههي تنظهي  النمههو وتنشهيط العمليههات األيضههية ممها يههد  علهى كفاءتهه  فهي تحسههين مقاومههة 

 النباتات للتأثير السام لعنار الرصاص

 أهداف البحث:

 من الرصاص والكاينتين على اونبهات والنمهو والعمليهات األيضهية يهدف إلى دراسة تأثير كال

والتعبير الجيني وذلك عن طريق معامالت متتابعة من الرصاص والكاينتين في نبات الريحان 

احد النباتات المستوطنة في المملكة العربية السهعودية وكهذلك تقهدير تهأثير الكهاينتين فهي إبطها  

 ها عنار الرصاص في أنواع النبات المدروسة.التاثيرات الضار  التي يحدث

 منهج البحث:

سوف يستخدم الريحان لدراسة تأثير عنار الرصهاص وهرمهون الكهاينتين ومخلوطهمها علهى 

اونبههات والنمههو واأليههض والتعبيههر الجينههي لنههوعين مههن جههنس الريحههان وذلههك بهه جراء قياسههات 

ا  نووية , بروتينات , برولين , ليبيدات النمو والتحليالت الكيميائية لـ ت كربوهيدرات , أحم

 electrophoretic, صبغات البناء الضوئي ل وفال البروتين باستخدام تقنية 

 جواهر عبد هللا محمد الرشيد اسم الباحث:

ل واوجهاد الملحي 6دراسة فسيولوجية وجزيتية للتأثير التفاعلي للبيريدوكسين ت فيتامين ب عنوان البحث:

 من جنس الربلة المستوطنة في المملكة العربية السعودية  على نوعين

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / نبات  الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:



 

ل البيتيهة التهي تعهاني منهها األراإهي الزراعيهة , حيههث تعتبهر مشهكلة الملوحهة مهن أهه  المشهاك

تتراك  األمالح فهي التربهة نتيجهة بعهض العمليهات الطبيعيهة وكهذلك نتيجهة اسهتخدام ميهاه اآلبهار 

البحار التي تحتهوي علهى نسهب مرتفعهة مهن األمهالح , وتسهبب كهل ههذه العوامهل إجههادا علهى 

 يضية الداخلية .النباتات المزروعة تنعكس على جميع العمليات األ

 أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في إيجهاد وسهائل تسهاه  فهي تحسهين نمهو وإنتاجيهة نهوعين مهن جهنس نبهات 

الربلههة المسههتوطنة فههي المملكههة العربيههة السههعودية تحههت ظههروف الملوحههة , وذلههك عههن طريههق 

التميز واأليض ت البيريدوكسين ل الذي ثبت دوره الفعا  الستحثاث النمو و 6إإافة فيتامين ب

وتحسين المقاومة لعجهاد الملحي , وأيضا معرفة التركيز األمثل واألفضل من الفيتهامين لكهي 

يحسن في زياد  مقاومة النبات للتأثيرات الضار  والمتعدد  لألمالح الناتجة من الري والسهقاية 

 بمياه مالحة.

 أهداف البحث:

ت البيريدوكسين ل على العمليهات الحيويهة   6ن بدراسة تأثير اوجهاد الملحي وتأثير فيتامي -1

 والفسيولوجية   Plantagoواأليضية لنوعين من نبات 

 في مقاومة اآلثار السلبية للملوحة 6تتبع أثر المعامالت بفيتامين ب -2

 دراسة أنماط البروتينات المفاولة كهربيا للنوعين النباتيين.

 منهج البحث: 

ومخلوطهمها علهى عمليهة اونبهات والنمهو واأليهض  6وفيتهامين ب دراسة تأثير اوجهاد الملحي

, وتتبهع معهايير النمهو مهن حيهث نسهبة   Plantago والتعبيهر الجينهي لنهوعين مهن جهنس نبهات 

اونبات , وقياسات النمو المختلفة , والتحليالت الكيموحيوية لكل مهن صهبغات البنهاء الضهوئي 

رولين واألحمها  النوويهة , وأيضها معرفهة الطهراز والبروتين والكربوهيدرات والمعادن والبه

 البروتيني باستخدام تقنية الفال الكهربي للبروتين .

 

 د. نوا  أحمد العرفج اسم الباحث:

تحليل بعض المستحضرات الايدلية المستخدمة في خفض إغط الدم العالي وخفض السكر  عنوان البحث:

 باستخدام طر  التحليل الفولتاميترية

 لاير 50000 يزانية:الم

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

 

 العلوم / كيمياء الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

تعتبر أمرا  إغط الدم العالي والسهكر مهن األمهرا  واسهعة االنتشهار وسهابقا كانهت تظههر 

بينما أصبح انتشارها اآلن يشمل جميع األعمار و نظرا لما تسبب  هذه األمهرا   مع تقدم السن

من مشاكل صحية تؤثر على عمل جميع أعضاء الجس  وبعضها يودي الى مضاعفات خطير  



 

فقد ظهرت العديد من األدوية التي تستخدم للعالج باوإافة الهى مستحضهرات صهيدلية حديثهة 

طهر  حديثهة وحساسهة وانتقائيهة  طوجهد مهن األهميهة اسهتنبا تطرح في األسهوا  كهل عهام , لهذا

 لتحليلها.

 أهمية البحث:

تمتاز الطر  الفولتاميترية ت وهي من طر  التحليهل الكهربيهة ل بحساسهيتها وانتقائيتهها ودقتهها 

كما تمتاز بانخفا  التكلفة مقارنة بطر  التحليل الحساسة األخهر  , كمها أن ههذه الطهر  لهها 

عة فههي معظهه  مجههاالت الحيهها  حيههث تسههتخدم لتحليههل المركبههات غيههر العضههوية تطبيقههات واسهه

والعضوية في العينات المختلفة ومنها المستحضرات الايدلية فهي كافهة أشهكالها سهواءاً كانهت 

أقراصهها دوائيههة أو حقههن أو كبسههوالت أو شههراب معلههق وغيرههها كمهها يمكههن اسههتخدامها لتحليههل 

 بالزما الدم والبو .األدوية في السوائل الحيوية مثل 

 أهداف البحث:

دراسة وتحليل عدد من المركبهات الدوائيهة المسهتخدمة فهي خفهض إهغط الهدم العهالي وخفهض 

السكر العالي في مستحضراتها الايدلية المتوفر  في األسوا  المحليهة وفهي السهوائل الحيويهة 

ة كهربائيها باسهتخدام سواء كانت هذه المركبات نشهطة كهربائيهاً أو تحويلهها إلهى مركبهات نشهط

 التفاعالت الكيميائية وذلك باستخدام أجهز  وتقنيات حديثة ومتطور  لتقديرها.

 منهجية البحث:

 إجراء بحث علمي موسع على ما ت  انجازه في تحليل المركبات المدروسة . -1

اختيههار أدويههة حديثههة مههن أدويههة خفههض الضههغط وأدويههة خفههض السههكر تحتههوي علههى  -2

كهربائيههاً أو تحويلههها إلههى مشههتقات نشههطة كهربائيههاً باسههتخدام مجههاميع فعالههة نشههطة 

 التفاعالت الكيميائية .

دراسة أثر العوامهل المختلفهة علهى عمليهة التحليهل لتحديهد أفضهل الظهروف التحليليهة  -3

ل والقطهب العامهل المناسهب ل PHالمناسبة ت من حيث اختيار نوع المحلهو  المهنظ  ت

 لدراسة .لتقدير المركبات الايدلية قيد ا

تطبيههق طههر  التحليههل المقترحههة علههى المههواد النقيههة والمستحضههرات الاههيدلية لهههذه  -4

 األدوية وكذلك على السوائل الحيوية كالدم والبو .

تقيي  طر  التحليل المقترحة ومقارنتها إحاائياً مع طهر  التحليهل الدسهتورية سهواء  -5

 ر  تحليل أخر  منشور .دستور األدوية األمريكي أو البريطاني أو مقارنتها مع ط

 مها حسن عبد العزيز داغستاني اسم الباحث:

العالقة ما بين مستو  هرمون الريسيستين , اللبتين , معد  كتلة الجس  , مستو  الدهون ,  عنوان البحث:

والتغيرات الوراثية لجين الريسيستين وجين مستقبل اللبتين في األطفا  السعودين الماابين 

 بالبدان 

 لاير 80000 لميزانية:ا

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

 

 العلوم / عل  الحيوان الكلية:

 



 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

 العوامههل الهرمونيههة , العوامههل األيضههية  والعوامههل الوراثيههة التههي قههد تلعههب دوراً فههي المسههار

 المر  للسمنة لد  األطفا  السعوديين.

 أهمية البحث:

تعتبر السمنة احهد المسهببات الرئيسهية لمقاومهة الجسه  لألنسهولين, مهر  السهكر النهوع الثهاني 

,أمههرا  القلههب , مشههاكل العظهه  والمفاصههل والعديههد مههن األمههرا  المزمنههة , ارتفعههت نسههبة 

مها أن ههذه النسهبة ارتفعهت باهور  كبيهر  اوصابة بالسمنة بشكل واإح في العال  الغربهي , ك

بين األطفا  السهعوديين , عوامهل متعهدد  تلعهب دور فعها  فهي إحهداث السهمنة لهد  األطفها  , 

حيث تتشارك العوامل البيتية والعوامل الوراثية في زياد  الوزن منذ الفترات المبكر  من حيها  

والطفههرات الوراثيههة للعديههد مههن الطفههل , أوإههحت الدراسههات الحديثههة أن التغيههرات الشههكلية 

الجينات تلعب دور فعا  في إحداث السمنة , من هذه الجينات جهين الريسيسهتين وجهين اللبتهين 

ومسههتقبل جههين اللبتههين , لههذا صههممت هههذه الدراسههة لبحههث المتغيههرات الهرمونيههة واأليضههية 

 والوراثية وارتباطها بالسمنة لد  األطفا  السعوديين

 أهداف البحث:

طبيعههة العالقههة بههين هرمههوني الريسيسههتين واللبتههين فههي األطفهها  السههعوديين ذو  تقيههي  -1

 األوزان الطبيعية , وذوي الوزن الزائد والماابين بالبدانة

إجاد  طبيعة االرتباط ما بين مستو  هرموني الريسيسهتين واللبتهين وبعهض المعهاير  -2

 المرتبطة لمتالزمة األيض والقياسات الجسدية 

تبهاط بهين المتغيهرات الجسهمية ت معهد  كتهل الجسه  , محهيط الخاهر ل تقي  مد  اور -3

 والتغيرات الشكلية لجين مستقبل اللبتين وجين الريسيستين

 دراسة االإطرابات األيضية المحتملة للجلوكوز والدهون في األطفا  البدناء -4

 دراسة متغيرات القياسات الجسدية لد  األطفا  البدناء -5

 منهجية البحث:

سهنة سهوف يهت   12-4طفهل مها بهين  90بحهث: لتحقيهق أههداف الدراسهة سهيت  اختيهار عينات ال

 مجموعات اعتماداً على معد  كتلة الجس  3تقسيمه  إلى 

التحاليل المخبرية: استخدام الطر  المناعية , اوشعاعية واونزيمية لتقدير العوامل الهرمونيهة 

سههه  ومحهههيط الخاهههر والحهههو  , واأليضهههية , المقهههاييس الجسهههدية حسهههاب معهههد  كتلهههة الج

اسههتخالص المههاد  الوراثيههة بواسههطة اسههتخدام احههدث طههر  التقنيههة سههيت  اسههتخالص المههاد  

الوراثية دنا من كريات الهدم البيضهاء, تضهخي  الجهين والتغيهرات الشهكلية مهن خهال  تفهاعالت 

سهل للقواعهد سلسلة البلمر  سيت  مضاعفة جين مستقبل اللبتين وجهين الريسيسهتين ثه  تتبهع التسل

النيتروجية في جين مستقبل اللبتين وجين الريسيستين عن طريق تفاعل التحليل التسلسلي للهدنا 

تحديد التغيهرات فهي تسلسهل القواعهد النيتروجينيهة للجهين , يمكهن تحديهد المتغيهرات علهى جهين 

 DNA star and Chromasproاللبتين والريسيستين باستخدام برنامج 



 

   عبد الرحمن محمد العمانيغاد اسم الباحث:

 خليط من بعض التوزيعات الثنائية عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / إحااء الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث : ملخص البحث:

إلى استنتاج ودراسة الخواص ومميزات لبعض التوزيعات الثنائيهة الهامهة مهن يهت  هذا البحث 

نوع مرشا  اولكن وأيضا يهت  بدراسة خواص التوزيعات الناتجة من ههذه التوزيعهات الثنائيهة 

وبدراسة خليط من ههذه التوزيعهات الثنائيهة إإهافة إلهى ذلهك دراسهة بعهض الخاهائص الهامهة 

 ذا البحث بتطبيق هذه التوزيعات على نموذج األخطار المتنافسة.لهذه التوزيعات , كما يهت  ه

 أهمية البحث:

تكمن أهمية هذا البحث في ان  يقدم توزيعهات المجهاميع وحواصهل الضهرب والنسهب والفهرو  

لمتغيههرين عشههوائيين يتبعههان توزيعهها ثنائيهها مههن التوزيعههات التههي تتمتههع بالتطبيقههات العديههد  فههي 

 وقية وبعض الفروع الهندسية وعلوم الحاسب ونظرية التحك .مجاالت اوحااء والموث

 أهداف البحث:

تطبيق نماذج الادمات للحاو  على نماذج جديد  من التوزيعات ثنائية المتغيهرات  -1

 بمعدالت إخفا  مختلفة.

استخدام المفاهي  األساسية لالحتما  والطر  الرياإهية المختلفهة لدراسهة خاهائص  -2

 ومميزات هذه التوزيعات

تهت  هذه الدراسة بتكون خليط من ههذه التوزيعهات الثنائيهة ودراسهة الخهواص الهامهة  -3

 لهذا الخليط

تهدف هذه الدراسة إلى تطبيق هذه النمهاذج فهي بعهض المجهاالت الهامهة مثهل نظريهة  -4

 الموثوقية ونماذج األخطار المتنافسة 

 منهج البحث:

ة مههن النمههاذج للتوزيعههات الثنائيههة هههي األدا  األساسههية فههي دراسههة مثههل هههذه األنههواع المختلفهه

 استخدام نماذج الادمات

 تهاني مزيد المطيري اسم الباحث:

 تشييد وتوصيح بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة عبر األريليدينات عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 



 

 العلوم / كيمياء عامة الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

 جهاز تبخير دوار, مضخة خلخلة , مواد كيميائية 

 أهمية البحث:

يهدف هذا المشروع إلى تشييد بعض مشتقات االريليدين  ومن ثه  إجهراء عهد  تفهاعالت تحلهق 

يههر متجانسههة محتويههة علههى ذرات النيتههروجين و/ أو بهههدف الحاههو  علههى مركبههات حلقيههة غ

األكسجين بجانهب مجموعهات وظيفيهة أخهر  وذلهك حسهب اومكانهات المتاحهة مخبريها وزمنيها 

على أمل أن يكون لهذه المركبات المشيد  نشهاطا بيولوجيها وسهيت  التثبهت مهن التركيهب البنهائي 

 IR,NMR,MSالتحليل الطيفي ت لهذه المركبات المشيد  باور  رئيسية اعتمادا على طر  

 أهداف البحث:

تشييد بعض مشتقات األريليدين المتناوبة مع مجموعة السهيانو ومجموعهة الكربونيهل  -1

 الكيتونية واالسترية كمركبات بادئة

إجههراء تفههاعالت تحلههق علههى المركبههات البادئههة لتشههييد بعههض مشههتقات الحلقههات غيههر  -2

 أو ل األكسجين -ت و المتجانسة المحتوية على ذرات النيتروجين

 إجراء تفاعالت تكثح مختلفة لتكوين المركبات المنشود  -3

التأكد من التركيب البنائي للمركبات المشيد  وذلك بواسهطة طهر  التحليهل الطيفهي ت  -4

IR,NMR,MS   

 منهج البحث:

 تحضير بعض المركبات البادئة والوسيطة غير المتاحة  -1

ة المحتويهة علهى ذرات النيتهروجين ت تحضير بعض مشتقات الحلقات غيهر المتجانسه -2

أو ل األكسجين  عبر تفاعالت تت  على مرحلهة واحهد  بواسهطة ثهالث مكونهات او  -و

علههى مههرحلتين وذلههك تطبيقهها لتكيههح األلههدو  وتفاعههل مايكههل بهههدف الحاههو  علههى 

 مردود مناسب وفقا لهذه الطر 

ام طهر  حديثهة مثهل إجراء بعض التفاعالت المختلفة على المشتقات المشيد  باسهتخد -3

 التشعيع بالموجات الدقيقة و/ أو فو  الاوتية

دراسة خواص المركبات المشيد  والتثبت من بنائها الكيميائي بواسطة طر  التحليل  -4

   IR,NMR,MS الطيفي 

 مناقشة ما ت  التوصل إلي  من نتائج  -5

 بلقيس احمد علي الفهد اسم الباحث:

 ة للميالنين النقي والمشابالتوصيلة الكهربائي عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 



 

 العلوم / فيزياء الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

لمقدر  التوصهيلية الكهربائيهة التعرف من الناحية النظرية والتجريبية على العوامل التي تعد  ا

 لابغة للميالنين 

 أهمية البحث:

 دراسة التوصيلية الكهربائية للمواد العضوية

 أهداف البحث:

 إعداد ميالنين صناعي وطبيعي مشاب بااليونات بكميات مختلفة  -1

 دراسة الخواص الكهربائية والكهروإوئية لهذه المواد -2

على العوامل التهي تعهد  المقهدر  التوصهيلية التعرف من الناحية النظرية والتجريبية  -3

 للميالنين

 منهج البحث:

أسههاليب البحههث تشههمل مراجعههة نظريههة شههاملة لكيفيههة حههدوث التوصههيلية فههي المههواد العضههوية 

وأبحههاث مختبريههة علههى التوصههيل والعههز  الكهربههائي عنههد تههرددات ودرجههات حههرار  مختلفههة 

  في شكل أقهراص او فهي شهكل أغشهية , النقيهة لعينات من الميالنين الاناعي والطبيعي المعد

والمشابة , تحليل هذه النتائج على إوء ما يتوفر من معلومات في األدبيات العلمية وتحيد أثر 

 األشابة في تعديل توصيلية الميالنين

 عبير فريحان الشمري اسم الباحث:

تيتانيوم ل في عملية التلبيد على البنية تأثير المواد المساعد  ت االلمنيون السيليكون وال عنوان البحث:

المجهرية والخواص الكهربية ألشباه الموصالت من النوع السالب المانعة من تيتانات 

 الباريوم

 لاير 10000 الميزانية:

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

 العلوم / فيزياء الكلية:

 

 هـ1427 بحث:تاريخ ال

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

عههدم وجههود ماههادر جهههد ذات مههد  مناسههب وكههذلك مههنظ  للحههرار  السههتخدامها فههي بعههض 

 القياسات المطلوبة وأيضا نحتاج إلى مكبس وتوابع 

 أهمية البحث:

صناعة ودراسهة الخهواص الكهربائيهة والتركيهب البلهوري وقيهاب حجه  الحبيبهات لمهاد  الشهب  

النوع السالب والمانعة من ماد  تيتانات البهاريوم السهيراميكية بعهد إإهافة المهواد موصلة من 

 ASTالمساعد  

 أهداف البحث:



 

 تحسين خواص هذه الماد  بغر  االستعما  في بعض التطبيقات الاناعية

 منهج البحث:

تاههههنع المههههاد  المطلوبههههة بطريقههههة الكيميههههاء الحراريههههة حيههههث يههههت  خلههههط المههههواد  -1

Nd2O3,TiO2,BaCO3  وبعههد وزن الكميههات المطلوبههة فههي وعههاء مههن البالسههتيك

درجهة متويهة حيهث  1220وطحنها مع كرات من ماد  العقيق ث  تحر  عنهد حهرار  

التفاعل للحاو  على المركهب , مهاد  شهب  موصهلة مهن النهوع السهالب , والهتخلص 

بقههي  مختلفهة والتههي تسهاعد فههي عمليههة   ASTتضههاف المهواد المسههاعد  ل  CO2مهن 

والتهي تعتمهد علهى مها   PTCRلتلبيد عند درجة حرار  منخفضهة وتحسهين خاصهية ا

 يحال في منطقة حدود الحبيبة وتنظي  شكل الحبيبات 

درجههة  1350تشههكل العينههات علههى شههكل أقههراص وتحههر  مههر  أخههر  عنههد حههرار   -2

 متوية , وهو ما يعرف بالتلبيد للحاو  على القرص المناسب للدراسة

للتأكهد مهن صهناعة  XRDوري باسهتخدام حيهود األشهعة السهينية يدرب التركيب البله -3

 الماد  المطلوبة ومعرفة شكلها البلوري

 يستخدم المجهر اوسكاني لمعرفة حج  الحبيبات المتكونة بعد التانيع -4

 تقاب الكثافة الحجمية قبل التلبيد وبعده -5

لفة وعند درجات بعد إعداد العينة تقاب السعة الكهربائية والمقاومة عند ترددات مخت -6

حهههرار  مختلفهههة بواسهههطة القنطهههر  وتحسهههب المقاومهههة النوعيهههة والسهههماحة النسهههبية 

 والممانعة الحقيقية والتخيلية.

 ابتسام عبد السالم محمد عبدهللا اسم الباحث:

 استخدام بيانات متقدمة المراقبة في االستدال  اوحاائي عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / إحااء الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

مهأخوذ  مهن توزيهع معهد  إخفاقه   IIيعد هذا البحث دراسهة لبيانهات مراقبهة متقدمهة مهن النهوع 

لحسهاب التقهدير بنقطههة والتقهدير بفتهر  لمعههال   خطهي ونههدف وبشهكل رئيسههي فهي ههذه الرسههالة

التوزيع وسنستخدم كال من طريقتي اومكان األعظ  وبييز للحاهو  علهى ههذه المقهدرات كمها 

 سنقدم دراسات عديد  باستخدام المحاكا  من أجل :

تفسهههير كيفيهههة تطبيهههق النتهههائج النظريهههة المتوقهههع الحاهههو  عليهههها مهههن الطهههريقتين  -1

 مالمقترحتين لالستخدا

 مقارنة المقدرات التي سنحال عليها من طريقتي اومكان األعظ  وبييز -2

 اهمية البحث:



 

يعد استخدام البيانات االحاائية السهتنتاج معلومهات حهو  بعهض المعهال  المجهولهة التهي تميهز 

النمههاذج اوحاههائية مههن الموإههوعات التههي يهههت  بههها اوحاههائيين, ويعتبههر التوزيههع ذو معههد  

إحد  التوزيعات التي يمكن استخدامها بكثهر  فهي نظريهة الموثوقيهة , ويرجهع اوخفا  الخطي 

 ذلك إلى كون  يمثل زمن حيا  العديد من المنتجات ت األنظمة ل

 أهداف البحث:

 نهدف بشكل رئيسي في هذه الرسالة إلى 

  استخدام بيانات  مراقبة متقدمة من النوعII  مأخوذ  من مجتمع له  توزيهع

لتقدير معال  هذا التوزيع المستخدم بشهكل عهريض فهي  معد  إخفا  خطي

 الموثوقية وفي اختبارات الحيا  لوصح زمن حيا  منتج ما.

  استنتاج مقدرات المعهال  المجهولهة لههذا التوزيهع باسهتخدام بيانهات متقدمهة

 بطر  مختلفة  IIالمراقبة من النوع

 معال  المجهولةمقارنة عديد  ألداء الطر  المختلفة في استنتاج مقدرات ال 

 منهج البحث:

سنبدأ بالتجميع حو  المسألة قيد البحث ث  نتبع ذلك بدراسة األنواع المختلفهة للبيانهات , نهدرب 

بعد ذلك بشكل مفال البيانات المتقدمة المراقبة بنوعيها األو  والثاني, وكذلك كيفيهة اسهتخدام  

 ولة من هذه البيانات في تقدير بعض المعال  المجه IIالنوع 

 منهج البحث:

سنبدأ بالتجميع حو  المسألة قيد البحث ثه  نتبهع ذلهك بشهكل مفاهل البيانهات المتقدمهة المراقبهة 

مهن ههذه البيانهات فهي تقهدير بعهض   IIبنوعيهها األو  والثهاني , وكهذلك كيفيهة اسهتخدام النهوع 

سة كيفية الحاو  المعال  المجهولة المحتوا  في توزيع الحيا  بمعد  إخفا  خطي ث  نقوم بدرا

على مقدرات اومكان األعظ  وبيز بنقطة وبفتر  لمعال  توزيع بمعد  إخفها  خطهي , ثه  نخهت  

 الدراسة بدراسة عددية مستخدمين المحاكا  لحساب المقدرات عدديا ومقارناتها

 رائد  صبري القااص اسم الباحث:

المانعة من رقائق مبلمر احما  ال كتيك  دراسة ميكانيكية التحلل المعملي للمضغوطات عنوان البحث:

 والجليكوليك المحملة بالبروتين بغر  زراعتها داخل الجس  

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 الايدلة / صيدالنيات الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 شكلة البحث:م ملخص البحث:

تواج  توصيل البروتينات فمويا صهعوبة كبيهر  وذلهك لعهدم نفاذيتهها  مهن خهال  غشهاء الجههاز 

الهضمي ولعدم ثبات البروتينات داخل المعهد  واألمعهاء كمها أن توصهيل البهروتين عهن طريهق 

الحقن يمثل صعوبة أخر  حيث أن الناح العمر الحيوي له  قاهير جهدا ت عهد  دقهائق ل ممها 



 

األمر اوكثار من الجرعات وبقاء معد  البهروتين فهي الجسه  عهالي ولفتهر  طويلهة مهن  يتطلب

الزمن , ويسبب الحقن المتكرر اآلم وإزعاج للمريض مما يودي إلى عدم انتظامه  فهي العهالج 

وخاوصا إذا كان المر  مزمن , يمثل تحميهل البهروتين داخهل مبلمهرات احمها  الالكتيهك 

بشكل رقهائق مضهغوطة بغهر  زرعهها داخهل الجسه  الحهل المناسهب والجاليكوليك المانعة 

لزياد  تركيز البهروتين ولتمديهد مفعوله  لفتهر  طويلهة مهن الهزمن, ولكهن تحلهل ههذه المبلمهرات 

 يسبب مناخ حامضي قد يؤثر على ثبات البروتين داخل المستحضر

 أهمية البحث:

 

اعية فهي تطهوير مستحضهر صهيدلي تكمن أهمية البحث في استخدام تكنولوجيهة الاهيدلة الاهن

يعتمههد علههى تحميههل البههروتين داخههل رقههائق مبلمههر أحمهها  االكتيههك والجليكوليههك المضههغوطة 

بغر  زراعتها داخل الجسه  لتفهادي الحقهن المتكهرر والهذي قهد يسهبب اآلالم للمهريض وعهدم 

مها  انتظام  في العالج , كما أن البحث مهه  وعطهاء معلومهات عهن حركيهة تحلهل مبلمهر أح

الالكتيك والجليكوليك وإيجاد أفضل ظهروف مناخيهة لزيهاد  ثبهات البهروتين داخهل المستحضهر 

 وإيجاد طريقة جديد  لقياب تحلل المبلمر معمليا ل  يت  نشرها في األبحاث بعد.

 أهداف البحث:

يهههدف البحههث الههى تاههنيع رقههائق مبلمههر احمهها  االكتيههك والجليكوليههك المحملههة بههالبروتين 

ة بغههر  زراعتههها داخههل الجسهه  ودراسههة خواصههها الفيزيائيههة وسههرعة انطههال  والمضههغوط

البروتين منهها , كمها يههدف البحهث أيضها الهى دراسهة ميكانيكيهة تحلهل المبلمهر والعوامهل التهي 

 تؤثر على تحلل  معمليا وإيجاد الظروف التي تحافظ على ثبات البروتين داخل المضغوطات

 منهجية البحث:

 مر أحما  االكتيك والجليكوليك المحملة بالبروتين والمضغوطة تانيع رقائق مبل -1

 دراسة الخواص الفيزيائية للمستحضرات المانعة وسرعة انطال  البروتين منها -2

دراسة تحلل مبلمر حمض الالكتيك والجليكوليك بطريقة فريد  وحديثة ل  يت  نشهرها  -3

 في األبحاث بعد.

 نوا  عبد هللا آ  عباب اسم الباحث:

 تقدير بعض مشتقات الكينون بواسطة الحقن السرياني باستخدام الكشح الطيفي عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء عامة الكلية:

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

 عدم توفر بعض المكونات الرئيسية مثل :

كواشههح تحليليههة ومههواد كيميائيههة نقيههة, مضههخة تحليههل حقههن سههرياني , صههمام حقههن , أنابيههب 



 

 سريان

 أهمية البحث:

 Flow Injection Analysis في ههذه الدراسهة سهوف يهت  اسهتخدام طريقهة الحقهن السهرياني

الكينون عن طريق تفاعلها مهع بعهض  كطريقة ذات دقة وماداقية عالية لتقدير بعض مشتقات

الكواشههح التحليليههة المناسههبة لتكههوين معقههد ملههون عنههد طههو  مههوجي ودرجههة حههرار  مناسههبة , 

 ونظرا لما لهذه المركبات من أهمية فقد وإعت قيد الدراسة.

 أهداف البحث:

 دراسة بعض أنواع مشتقات الكينون في عينات نقية وتجارية  -1

 باستخدام محاليل قياسية مناسبة التعرف على هذه المكونات  -2

 تقدير هذه المكونات تقديرا كميا -3

دراسهة اثههر بعههض العوامههل الفيزيائيههة مثهل ت درجههة الحههرار  , طههو  ملههح التفاعههل,  -4

معد  السريان , حج  العينة ل والعوامل الكيميائية مثهل تركيهز الكاشهح , التهداخالت 

 سة األيونية على عملية تحليل العينات الخاإعة للدرا

 دراسة مد  ماداقية ودقة الطريقة المستخدمة في عملية التحليل  -5

تطبيهههق الطريقهههة المقترحهههة لدراسهههة ههههذه المكونهههات العضهههوية علهههى بعهههض أنهههواع  -6

 التركيبات الايدلية المتوفر  في السو  المحلي

 منهج البحث:

تطهههوير طريقهههة طيفيهههة عهههن طريهههق تحديهههد واستكشهههاف أفضهههل الطهههر  والشهههروط  -1

 قيق تحليل هذه المواد الكيميائية عند تراكيز منخفضةالمخبرية لتح

تطبيههق هههذه الطههر  الطيفيههة المسههتحدثة لتقههدير تركيههز هههذه المركبههات فههي عينههات  -2

 صيدلية 

مقارنههة النتههائج المتحاههل عليههها مههع تلههك الناتجههة مههن الطههر  التحليليههة المرجعيههة  -3

 األخر 

 المعالجة اوحاائية للنتائج وتقويمها والتعليق عليها -4

 كتابة الرسالة -5

 آالء حمد الفريخ اسم الباحث:

 ل 39-تأثير الليزر على تطور األثر في كاشح األثر النووي ت ب ر  عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / الفيزياء الكلية:

 

 هـ1427 ث:تاريخ البح

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

 الحاجة الماسة لألدوات التالية:



 

 ل 39-كواشح األثر النووي ت ب ر  -1

 مواد كيميائية -2

 وعاء مائي يعمل على حفر األثر كيمائيا وباستخدام موجات فو  الاوتية  -3

 ل .241 -مادر مشع لجسيمات ألفا ت أمريشيوم -4

 جهاز ليزر . -5

 صحائح علمية دورية . -6

 حاسب .جهاز  -7

 

 أهمية البحث:

عندما يتعر  كاشح بوليمري وشعاع بطاقة منخفضة ف ننا نجد حساسيت  قادر  على تسهجيل 

مرور هذا اوشعاع لذلك ف ن دراسة تأثير اوشعاع علي  مهمة ألنها تساعد على فه  األثر الذي 

ة باسههتخدام تتركهه  األشههعة التههي تعرإههت لههها هههذه الكواشههح البالسههتيكية ودراسههة هههذه العمليهه

الليههزر أيضهها تعتبههر دراسههة محههدود  , وقههد تكههون دراسههت  مسههاعد  فههي فههه  تقنيههة تكههون األثههر 

 solid state nuclear track detectorsالنووي في كواشح األثر النووي ت 

 أهداف البحث:

 دراسة تأثير الليزر على كفاء  كاشح األثر النووي -1

ية شكلها وحجمهها وطريقهة توزيعهها فهي تقاي ودراسة تكون اآلثار النووية من ناح -2

 بعد التعر  لليزر 39-ب ر 

 منهج البحث:

تنتج األيونات الثقيلة أثارا في كثير من أنواع المواد العازلة وبعد معالجتها بشهكل كهاف بطهر  

 ف ننا نحال على أثار واإحة عند دراستها تحت المجهر الباري ةكيميائية او كهر وكيميائي

العملي لكواشح األثر النووي وستت  تغطية هذه التقنية بشهكل اشهمل فهي ههذه وهذا هو األساب 

 الدراسة وهي مستخدمة بشكل واسع في مجا  الخدمات والتكنولوجيا

 هد  صالح السعود اسم الباحث:

 تفكيك مسائل األمثلية المحدبة الهيكلية مع طر  الغرانج المحسنة المعممة عنوان البحث:

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / رياإيات الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

دوا  الغرانج المحسنة لها أهمية كبير  لتحسين الطر  الثنائية الكالسيكية لحل مسها  األمثليهة 

العيوب التي تربط طهر  الغهرانج أنهها تحتهاج الن تكهون قابلهة للفاهل متهى مها الاعبة , أحد 

كانت المسائلة األصلية قابلة للفال وأيضا انها غير قابلة لالشتقا  مرتين مما يؤدي الهى عهدم 



 

 إمكانية االستفاد  من فعالية طر  نيوتن المشهور  

 أهمية البحث:

مهههن قبهههل  Log- Sogmoidو  HAMDIمهههن قبهههل  SALAاسهههتخدم خهههوارزميتين همههها ت 

POLYAK   ودمجهمهها لبنههاء خوارزميههة قابلههة للفاههل وتسههمح باسههتخدام طههر  نيههوتن لحههل

 مسائل األمثلية المحدبة 

 أهداف البحث:

بنههاء خوارزميههة لحههل نطهها  واسههع مههن مسههائل أمثليههة التحههدب باسههتخدام هيكههل قابههل  -1

 للفال

مسائل هيكلية محدبة باسهتخدام  دمج هاتين الخوارزميتين لتطوير أنظمة التفكيك لحل -2

 دوا  الغرانج والتي تسمح باستخدام طر  نيوتن

 منهج البحث:

 دراسة اثنتان من الخوارزميات المطور  -1

 اقتراح خوارزميات جديد  لتفكيك المسائل الهيكلية المقعر   -2

 دراسة تحليل هذه الخوارزميات -3

 

 إكرام عبده محمد الاانع اسم الباحث:

تاثير المبيد الحشري ت دراجو ل والمبيد العشبي ت فيوزيليد ل على الخاائص الخلوية  عنوان البحث:

 والكيموحيوية لنبات الفو 

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / نبات الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: :ملخص البحث

نظههرا السههتخدام النباتههات الراقيههة كنظههام وراثههي ودالئههل الختبههار سههمية ملوثههات البيتههة ركههزت 

الدراسههة حههو  اختبههار السههمية الوراثيههة لنههوعين مههن المبيههدين  الحشههري ت دراجههو ل والمبيههد 

سهتو  العشبي ت فيوزيليد ل باستخدام نبات الفو  إحد  أهه  النباتهات االقتاهادية وذلهك علهى م

 التغيرات الوراثية والفسيولوجية 

 أهمية البحث:

يعتبههر هههذا البحههث ذو أهميههة لدراسههة احههد أنههواع ملوثههات البيتههة وخاصههة المبيههدات الزراعيههة 

 وتأثيرها السام على النباتات الهامة اقتااديا والتي بدورها قد تؤثر على صحة البشرية 

 أهداف البحث:

 % لكل مبيد على حد  وفي الحالة الخليطة50يز تحديد الجرعات المميتة عند الترك -1

 تعيين كفاء  كل مبيد في الاور  المفرد  والمشتركة كعامل مطفر  -2

تحديد التراكيز اآلمنة لكل مبيد أو للمبيدين ومعرفة التهأثير التفهاعلي لهمها سهواء كهان  -3



 

 مضاد أو متعاون

 منهج البحث:

  معامالت منها المعاملة المفهرد  لكهل معاملة الخاليا اونشائية لجذور نبات الفو  بعد -1

 مبيد بتراكيز مختلفة 

 المعاملة المشتركة بخليط من المبيدين -2

 % لكل مبيد على حد  وفي حالة الخلط50تحديد الجرعات المميتة عند تركيز  -3

 معرفة معد  التغيرات الكروموسومية في جميع أطوار االنقسام -4

 RNA,DNAما  النووية كا  دراسة تأثير المبيدات على معد  بناء األح -5

دراسههة فسههيولوجية علههى البههذور المعاملههة بالمبيههدات كالبروتينههات والكربوهيههدرات  -6

 واألصباغ

 ذكر  عبد هللا علي مقرم اسم الباحث:

االستجابة الفسيولوجية والبيوكيميائية لبادرات نبات السنا المجهد  ملحيا لمضاد األكسد   عنوان البحث:

 حمض األسكوربيك

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / نبات الكلية:

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

يمثل اوجهاد الملحي أحهد أهه  المشهكالت الزراعيهة التهي تواجه  العهال  ألنه  يعتبهر عائقها لنمهو 

اجية النباتات , ومنها النباتات ذات االستخدامات الطبية والاناعية وتسبب الملوحة إجههاد وإنت

في أنسجة النبات ينتج عن  تكوين الشقو  الحر  التي تتسبب فهي إإهرار للنبهات تهنعكس علهى 

 عمليات  الحيوية وبالتالي على إنبات  ونموه

 أهمية البحث:

في تحسين نمو وإنتاجية النباتات المعرإهة لعجههاد  تكمن أهمية البحث في إيجاد وسائل تسه 

الملحي وذلك عن طريق إإهافة مضهادات األكسهد  ومنهها حمهض األسهكوربيك ت فيتهامين ج ل 

 الذي ل  دور ايجابي وفعا  في تنشيط العمليات الحيوية وزياد  المقاومة لعجهاد الملحي

 أهداف البحث:

هاد الملحي ومضهاد األكسهد  ت حمهض األسهكوربيك يهدف البحث إلى دراسة تأثير كل من اوج

ل على اونبات والنمو والعمليات األيضية في بادرات نبات السهنا احهد النباتهات المسهتوطنة فهي 

المملكة العربية السعودية  وذو االستخدام الطبهي وكهذلك تقهدير تهأثير حمهض األسهكوربيك فهي 

 ملحي في بادرات النبات المدروبإبطا  التأثيرات السلبية التي يحدثها اوجهاد ال

 منهج البحث:

سوف يستخدم نبات السنا لدراسة تأثير اوجهاد الملحي ومضاد األكسد  ت حمض األسهكوربيك 

 ل ومخلوطهما على اونبات والنمو وااليض لبادرات جنس السنا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سار  عبد الرحمن الراشد اسم الباحث:

اع من السيانو بكتيريا المحبة للحرار  العالية والمعزولة من الخاائص الجزيتية لبعض أنو عنوان البحث:

 المملكة العربية السعودية

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / نبات الكلية:

 

 هـ1427 تاريخ البحث:

 مشكلة البحث: ملخص البحث:

لنمههو السههيانوبكتيريا فههي الينههابيع الحههار  فههي المملكههة وأهميتههها االقتاههادية بجانههب قلههة  نظههراً 

األبحاث التي تجر  عليهها بيتيها وجزيتيها تركهز ههذه الدراسهة علهى تاهنيح بعهض مهن انهواع 

 منها المحبة للحرار  وذلك على المستو  البيتي والجزيتي

 أهمية البحث:

انوبكتيريا بجانهب نموهها بكثهر  فهي الينهابيع الحهار  بالمملكههة لألهميهة الطبيهة واالقتاهادية للسهي

 ركزت الدراسة على هذه المجموعة

 أهداف البحث:

عز  وتعريح عدد من السيانو بكتيريا من الينابيع الحار  أو التربة بالمملكة العربيهة  -1

 السعودية

 تانيح هذه المجموعة على المستو  البيتي الكيميائي والجزيتي -2

 sr RNA analysis16األنواع على المستو  الجزيتي باستخدام تعريح هذه  -3

 منهج البحث:

تجميع عدد من السيانوبكتيريا المحبهة للحهرار  مهن منهاطق مختلفهة بالمملكهة العربيهة  -1

 السعودية

 دراسة بيتية على األنواع المعزولة  -2

 إجراء بعض التحاليل الفيزيائية والكيميائية عليها للتعرف عليها -3

 ى العينات المعزولة على المستو  الجزيتي.التعرف عل -4


