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 ةمقدم

عداد وتأىيل الخرجين لخدمة  يفوظائف الجامعة  تتمثل أىم    التدريس والبحث العممي وا 
البحث العممي الركيزة الثانية  ومن ثم يعد. والمجتمع بشكل عام الحكومي واألىميالقطاعين 
المجاالت  نشر المعارف العممية وتجديدىا وتطويرىا في مختمف أداة والتدريس، ألن لمجامعة بعد

البوتقة التي  تمثل اإلنسانية، وألن الجامعة بحكم طبيعتيا وموقعيا ودروىاالعممية والصحية و 
الريادة وقيادة البحث  ا الحصيمة العممية، ومن ثم يجب أن تكون مؤىمة وقادرة عمىتصب فيي
 وانطالقاً . واإلبداع والتطوير دامت تمتمك الوحدات النوعية األساسية ومناخ التفاعل العممي، ما

الرعاية وجل االىتمام لدفع وتطوير  من ىذه المبادئ أولت جامعة الممك سعود، منذ نشأتيا، كل
رافدًا بارزًا لمفكر والبحث العممي ليس في  ث العممي في شتى حقول المعرفة حتى أصبحتالبح

 نحوكان توجو جامعة الممك سعود منذ البداية  فقد  ،وعالمياً  داخل المممكة فحسب بل وعربياً 
تأسست عمادة ىـ ثم 1394 منذ عامتييئة األجواء المناسبة لذلك فبدأت بإنشاء مراكز البحوث 

لتكون األداة  ىـ1419الموحدة لمبحث العممي في عام  ةئحالالعممي عقب صدور الالبحث 
  .الفاعمة في تنشيط حركة البحث العممي داخل الجامعة وربطيا بقضايا المجتمع المحيط

 
ويعقد المجمس جمساتو، ويتخذ . معمادة منذ نشأتيالمجمس  تشكيل فقد تم ةوفقًا ليذه الالئحو     

  .من نظام مجمس التعميم العالي والجامعات ( 35)وفــق ما تقضـي بو المــادة  قراراتو، وتعتمد
وجدير بالذكر أن عدد البحوث التي قامت العمادة بدعميا منذ تأسيسيا في تزايد مستمر حيث 

أما . بحثًا لمعام الحالي( 473)بحثًا من بينيا ( 2775)إلى  ىذا التقرير فترة إعدادخالل  توصم
التعاون مع المجتمع وتفعيل الشراكة بين العمادة والقطاعات المختمفة من المجتمع فقد في مجال 

يزال  بحثًا وطنيًا تطبيقيًا خالل السنوات السابقة و ال( 173)أسيمت وزارة التعميم العالي في دعم 
 .بعضيا مستمرا حتى اليوم

 
برازًا ألىمية كل  ىـ1437 خالل عام ويقدم ىذا التقريرعرضًا لمنجزات عمادة البحث العممي وا 

 . منيا وارتباطيا بتحقيق رؤية ورسالة الجامعة
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 عمادة البحث العممي-1

 :الرؤية

 .المعرفة مجاالت شتى في العممي واالبتكار واإلبداع البحث في الريادة  

 :الرسالة

 في لمباحثين واإلبداع التميز تدعم ومحفزة جاذبة بيئة خمق خالل من البحثي العمل تشجيع    
 .والعالمي المحمي االقتصاد لخدمة العالمية الريادة لتحقيق المعرفة مجاالت جميع

 :األىداؼ

 .الكفاءة والفعالية من خالل تبسيط اإلجراءات وتوثيق العمل في إدارة البحث العممي -1

 .التركيز عمى جودة المخرجات من خالل بيئة بحثية محفزة وواضحة اإلجراءات -2

 .البحثي الرصين، وتشجيع المتميزين والمبدعين في العمل البحثيتعزيز العمل  -3

 .بناء الشراكة والعالقات مع مراكز البحث المحمية واإلقميمية والعالمية الرائدة -4

 .االرتقاء بمستوى العمل البحثي بما يحقق أىداف التنمية الوطنية -5

 .ةدعم أبحاث التقنيات الحديثة والتجديد واالبتكار في حقول المعرف -6

 

  العمادةمجمس  1-1
 أعضاء المجمس (1)ل يوضح الجدو و  ،الجامعة مجمسكل مجمس العمادة بعد موافقة ش    

 .الحالي
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(هـ 1241ـ 1249)الحالي لعمادة البحث العلمي   مجلسالأعضاء (: 1)جدول   

 رئيس المجمس عميد البحث العممي وحيد بف أحمد اليندي. د 1

 أميف المجمس وكيؿ عمادة البحث العممي خضراف بف حمداف الزىراني. د 2

 راشد بف محمد الحمالي. د 3

متطوير ل وكيؿ عمادة البحث العممي

  لجودةاو 
 عضواً 

 عضواً  عميد الدراسات العميا محمد بف عبدالرحمف آؿ الشيخ. د 4

 عضواً  كمية إدارة األعماؿ حمد بف محمد آؿ الشيخ. د 5

 عضواً  مدير مركز بحوث كمية اآلداب نايؼ بف ثنياف آؿ سعود. د 6

 عضواً  التربيةكمية  بدر بف جويعد العتيبي. د 7

 عضواً  مدير مركز بحوث كمية الطب محمد بف مناع القطاف. د 8

 عضواً  كمية العمارة والتخطيط غازي بف سعيد الغامدي. د 9

 أحمد بف عبدالرحمف العثماف. د 17

مدير مركز بحوث كمية عمـو األغذية 

 والزراعة
 عضواً 

 عضواً  األسنافمدير مركز بحوث كمية طب  محمد بف طاىر بخاري. د 11

 عضواً  كمية عموـ الحاسب والمعمومات حسف بف إسماعيؿ مذكور. د 12

 عضواً  كمية اليندسة طارؽ بف حمود المسمـ. د 13

 عضواً  كمية اآلداب محمد بف عبداهلل المعيذر. د 14

 عضواً  مدير مركز بحوث كمية العموـ ناصر بف محمد العندس. د 15

 سكرتيراً  عمادة البحث العممي أحمد بف سعيد العنزي.أ 16
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 اختصاصات العمادة 1-2

  عداد مشروع الميزانية الالزمة ليا تمييدًا لعرضيا اقتراح خطة البحوث السنوية لمجامعة وا 
 . عمى المجمس العممي

 جراءات المنظمة لحركة البحث العممي في الجامعةاقتراح الموائح والقواعد واإل . 
 عمى مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذىا وتحكيميا والصرف عمييا  الموافقة

 . وفق القواعد المنظمة لذلك
 اقتراح وسائل تنظيم الصمة مع مراكز البحوث المختمفة خارج الجامعة والتعاون معيا . 
 زدواجية في أدائيا،والعمل عمى إلغاء اال العمل بين مراكز البحوث في الجامعة، تنسيق 

جيع األبحاث المشتركة بين األقسام والكميات لرفع كفاءة وفاعمية استخدام المواد وتش
 . المتاحة

  التوصية بالموافقة عمى نشر البحوث التي يرى نشرىا بعد تحكيميا وفق قواعد التحكيم
 . والنشر بالجامعة

 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس وغيرىم من الباحثين وحثيم عمى إجراء البحوث العممية 
 وخاصة المتفرغين منيم تفرغًا عمميًا، وتييئة الوسائل واإلمكانات البحثية ليم، المبتكرة،

 . وتمكينيم من إنياء أبحاثيم في جو عممي مالئم
 ،وتنمية التعاون  المحمية واألجنبية، تنظيم عممية االتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة

 . معيا لالستفادة من كل ما ىو حديث
 وتبادل المعمومات البحثية  دة معمومات لألبحاث الجارية والمنتيية في الجامعة،إنشاء قاع

 . مع الجامعات ومراكز البحوث األخرى
  دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي لنشاط البحث العممي في الجامعة تمييدا لرفعو

 . لوكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي
 حوث الممولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة التي تقع ضمن اإلشراف والمتابعة لمب

 . اختصاصو
 تشكيل المجان المتخصصة من أعضاء أو من غيرىم حسب الحاجة . 
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 من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث  ادراسة ما يحال إليي
 .العممي

 لجاف مجمس العمادة 1-3

  تكـون لجـان دائمـة عمـى أنمـى تشـكيل لجـان العمـادة صدرت موافقة معالي مدير الجامعة ع
 : وىي كالتالي 

 البحوث مراكز تطوير ومتابعة لجنة . 

 النشر العممي لجنة. 

 المالية المجنة. 

 لجنة تطوير ومتابعة مراكز البحوث 1-3-1

 : مياـ المجنة

 نجازاتيا ونشاطاتياإشراف عمى متابعة وتطوير مراكز البحوث ومتابعة إلا. 

 مراكز البحوث يريعداد لمقاء سنوي لمدإلا. 

  الخاصـــة بمراكـــز غيرىـــا دراســـة االحتياجـــات البشـــرية والماليـــة والمكانيـــة والتجييـــزات و

 .البحوث

 ـــق بالميـــارات ا ـــوافرة فـــي تنميـــة قـــدرات منســـوبي مراكـــز البحـــوث الســـيما فيمـــا يتعم لمت

 .الحاسب اآللي

 ز البحوثنماذج المستخدمة في مراكالعمل عمى توحيد وتطوير ال. 

 عريفي الخاص بعمادة البحث العمميعداد وتحديث الكتيب التإ. 

  العممـي أو مـن عميـد  عمـادة البحـثمجمـس لييا مـن موضـوعات مـن إدراسة ما يحال

 .البحث العممي
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أعضاء لجنة تطوير ومتابعة مراكز البحوث(: 4)جدول  

 راشد بن محمد الحمالي. د 1
وكيل عمادة البحث العممي لمتطوير 

 والجودة
 مقرر المجنة 

 حمد بن محمد آل الشيخ. د 2
عميد معيد الممك عبد اهلل لمبحوث 

 والدراسات االستشارية
  اً عضو 

  اً عضو  يندسةكمية ال طارق بن حمود المسمم. د 3

  اً عضو  كمية العمارة والتخطيط غازي بن سعيد الغامدي. د 4

 سكرتير المجنة  عمادة البحث العممي خالد بن محمد الطريري. أ 5

 

 

 لنشر العمميالجنة  1-3-2

 :مياـ المجنة 

  أولويات النشر العممي في الجامعةاقتراح. 

 عالقة بالنشر العممي في الجامعة ما لو متابعة. 

 ر المجــالت فيمــا التنســيق بــين عمــادة البحــث العممــي ومراكــز البحــوث وىيئــات تحريــ

 .يخص النشر العممي

  ديم التوصــيات واالقتراحــات التحكــيم العممــي فــي الجامعــة وتقــجــراءات ا  عمــال و أدراســة

 .بشأنيا

 اقتراح تصور لمقواعد المنظمة لطباعة البحوث من قبل مطبعة الجامعة أو غيرىا.  
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  نشـاء مكتبـة دوريـات وقاعـدة بحـث واالشـتراك فـي الـدوريات حسـب التخصـص إدراسة

 .وتقديم توصياتيا في ذلك

 جييـــزات ممـــا ليـــا ارتبـــاط بالنشـــر تالبحـــوث مـــن ال العمـــل عمـــى تحســـين قـــدرات مراكـــز

 .العممي

 لمقواعد المنظمة لذلك صدار نشرة لمبحث العممي بالجامعة وفقاً إ. 

 ق النشر العممي، واقتراح الحمول المناسبة لياو دراسة المعوقات التي قد تع. 

  لييا مـن موضـوعات مـن مجمـس عمـادة البحـث العممـي أو مـن عميـد إدراسة ما يحال

 .البحث العممي

لنشر العلميالجنة  أعضاء(: 4)جدول   

 مقرر المجنة اآلدابكمية  نايف بن ثنيان آل سعود. د 1

 اً عضو  التربيةكمية  بدر بن جويعد العتيبي. د 2

 حسن بن اسماعيل مذكور. د 3
عموم الحاسب كمية 

 والمعمومات
 اً عضو 

 سكرتير المجنة كمية اآلداب أحمد بن طاىر اليديب.أ 4

 

 المجنة المالية 1-3-3

 : مياـ المجنة

  اقتراح الميزانية السنوية لمراكز البحوث. 

 ينامعـــة عــن طريـــق القطـــاعجتقــديم المقترحـــات الخاصــة بـــدعم البحـــث العممــي فـــي ال 
 .الحكومي أو الخاص

 جرائية التي تنظم تمويل المشاريع البحثيةإلاقتراح القواعد ا. 
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  تيا آمكانـات مراكـز البحـوث ومنشـإالتوصية بقرار االعتمادات المالية الالزمـة لتطـوير
. 

  متابعة التقارير المالية المقدمة من مراكز البحوث. 

  مجمـس عمـادة البحـث العممـي أو مـن عميـد  مـن لييا مـن موضـوعاتإدراسة ما يحال
 .البحث العممي

                   

اللجنة المالية أعضاء(: 2)جدول   

 مقرر المجنة وكيل عمادة البحث العممي خضران بن حمدان الزىراني. د 1

 عضو اآلدابكمية  محمد بن عبداهلل المعيذر. د 2

 عضو العمارة والتخطيطكمية  غازي بن سعيد الغامدي. د 3

 سكرتير المجنة عمادة البحث العممي حمد بن سعيد العنزيأ 4
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 التي تـ إنجازىا في عمادة البحث العمميالمشروعات :  أولً 

 (رائد)مشروع منح أبحاث أعضاء ىيئة التدريس الجدد  -1

  
ييدف ىذا المشروع إلى جذب أعضاء ىيئة التدريس الجدد في الجامعة لبيئة البحث العممي    

لبث روح المنافسة المتميز، وذلك من خالل تقديم الدعم المادي وتوفير البيئة المناسبة والمشجعة 
نوعية وجودة المقترح البحثي العممي فضاًل عن أىمية مخرجاتو التطبيقية،  تمثلو  .بين الباحثين

 .الركيزة األساسية في الحكم عمى تميز البحث وقدرتو عمى المنافسة

 وتيدف العمادة من وراء ىذا المشروع بالدرجة األولى لدعم ومساندة أعضاء ىيئة التدريس    
في وقت مبكر حتى يكونوا ركيزة  منيم د في بداية مشوارىم البحثي، واكتشاف المتميزينالجد

أساسية في العمل البحثي في الجامعة ويقصد بعضو ىيئة التدريس الجديد الذي لم يمض عمى 
 .تعيينو عمى رتبة أستاذ مساعد أكثر من عامين من السعوديين 

في إنجاز األبحاث في الوقت المحدد وتحقيق وانطالقًا من حرص عمادة البحث العممي    
-إن وجد-مكافآت مجزية لمباحث الرئيس والباحث المشارك خصصت مخرجات عممية جيدة فقد

ضمن ميزانية البحث التي حددت بحد أقصى  مائة ألف لاير ، عمى أن ينتيي البحث بحد أقصى 
 .ثمانية أشير من تاريخ الموافقة عمى المشروع 

شروعأىداؼ الم 1-1  

ييدف ىذا المشروع إلى تحقيق عدد من المكاسب ألعضاء ىيئة التدريس الجدد وبالتالي   
 :لمجامعة، ويمكن أن نذكر منيا

 .توفير بيئة بحثية جاذبة ألعضاء ىيئة التدريس الجدد وتوطين البحث العممي .1
 .توجيو البحوث نحو التميز والجودة من خالل بث روح المنافسة .2
 .اء ىيئة التدريس الجدد مبكرَا بالعممية البحثية في الجامعةربط أعض .3



 14 

 .إتاحة الفرصة لفئة من أعضاء ىيئة التدريس لتوفير احتياجاتيم البحثية .4
 . تحفيز الباحثين لمنشر في أوعية البحث المرموقة والمتميزة  .5

شروط التقديـ 1-2  

ستاذ مساعد بالجامعة أكثر من أن ال يمض عمى تعيين عضو ىيئة التدريس عمى رتبة أ .1
 .عامين

 (.مائة ألف لاير)لاير  177.777أن ال تتجاوز ميزانية المشروع الواحد  .2
 .أن يمتزم الباحث بإنياء البحث خالل ثمانية أشير .3
 (.عضو ىيئة التدريس الجديد)أن ال يتجاوز عدد الباحثين اثنين بما فييم الباحث الرئيس  .4
 .البحث لمتحكيمأن يخضع مقترح  .5
 .فترة التقديم المحددة خاللأن يقدم المقترح البحثي مفصاًل وفق النماذج المخصصة لذلك و  .6
وحدة منح أبحاث أعضاء ىيئة التدريس  –ترسل المقترحات البحثية لعمادة البحث العممي .7

 ( رائد)الجدد 
 .البحث العممي عمى بنود العقد بين الباحث وعمادة( الباحثين)موافقة الباحث  .8

 تنفيذ المشاريع ومتابعتيا 1-3

عقد اتفاق المشروع " بناء عمى نتائج التحكيم وموافقة المجنة المشرفة ، يتم إعداد وتوقيع  .1
، ممثمة في عمادة العممي بالجامعة (رائد)بين وحدة منح أعضاء ىيئة التدريس الجدد " البحثي 

 . والباحث الرئيس لتنفيذ المشروع البحثي 
االنجاز والتكاليف اإلجمالية واسم من سيشارك يحتوي العقد عمى رقم البحث وعنوانو ومدة  .2

 .وعمى مجموعة من االلتزامات والشروط( إن وجد)
عن حالة المشروع وفق النماذج ( النيائية –النصفية )متابعة التقارير الفنية والمالية  .3

 .المخصصة لذلك عمى أن يرفق الباحث المستندات األصمية المؤيدة لذلك
ذات ( داخمية أو خارجية)التدريبية أو المؤتمرات أو الرحالت الحقمية يجوز حضور الدورات  .4

 .العالقة بالمشروع وبما يتفق مع خطة المشروع وأنظمة الجامعة
من متطمبات ىذا المشروع حضور الباحث الرئيس دورة تدريبية داخمية تعقد من قبل عمادة  .5

 .ريس الجديد تطوير الميارات بالجامعة لتكون إضافة لعضو ىيئة التد
 :تصرف المبالغ المخصصة لممشروع عمى النحو التالي  .6

 27 %من ميزانية البحث عند توقيع العقد. 
 37 %من الميزانية عند قبول التقرير النصفي. 
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 37  %من الميزانية عند قبول التقرير النيائي. 
 27 %من الميزانية عند النشر أو القبول لمنشر . 

البرنامج ىيكل إداري ويسمى بوحدة منح أعضاء ىيئة التدريس البحثية الجدد  يشرف عمى تنفيذو 
 :بجامعة الممك سعود بعمادة البحث العممي وىي تقوم باآلتي ( رائد)
 نات واالجتماعات المباشرة الالتواصل المستمر مع الباحثين عن طريق المراسالت واإلع

 .والموقع االلكتروني والرسائل االلكترونية
  ع وسكرتير قاستقبال المشاريع البحثية المقدمة من الباحثين الجدد مباشرة عن طريق المو

 .الوحدة
 المجنة العممية المتخصصة بذات البحث ةدراسة المواضيع والمقترحات البحثية بواسط. 
 عمى ( إن وجدت)إعالم الباحثين بمرئيات المجنة العممية وتوجيييم إلى القيام بالتعديالت الالزمة

 . مقترحاتيم البحثية
 من الباحثين الجدد مع الحرص عمى وصوليا إلى ( الفنية والمالية) استقبال التقارير الدورية

 .المجنة اإلشرافية في الوقت المحدد
 

  :روعالمجنة المشرفة عمى المش
 (مشرفاً ) عميد البحث العممي                                            .1
 (رئيسا  )           وكيل عمادة البحث العممي                           .2
 (نائبًا لمرئيس)       وكيل عمادة البحث العممي  لمتطوير والجودة          .3
 (    عضوا  )ممثل من الكميات العممية                                        .4
 (عضوا  )                            ممثل من الكميات الطبية   .5
 (عضوا  )ممثل من الكميات اإلنسانية                                      .6
 (سكرتيرا  )                  من منسوبي عمادة البحث العممي             .7
  

( ىػ1431عاـ)نتيجة الدورة األولى لممشروع  1-4    

ىـ نتيجة مشروع منح 1437-1429أعمنت عمادة البحث العممي في نياية العام الدراسي 
بحثا من  97في دورتو األولى وقد تقدم لمفوز بمنح المشروع ( رائد)أعضاء ىيئة التدريس الجدد 

في بحثًا، وموضح  37التخصصات المختمفة بالجامعة فاز منيا بعد التحكيم جميع الكميات و 
عدد األبحاث المقدمة لممشروع وعدد األبحاث الفائزة وغير الفائزة وعدد األبحاث ( 2) شكلال

 .المستبعدة
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30
23

ا بحاث الم دمة لمشروع را د

حدى وتسعون ألف لاير )لاير سعودي 2،791،777وبمغت قيمة الدعم لألبحاث الفائزة   مميونين وا 
كانت كمية التربية صاحبة النصيب األكبر في عدد األبحاث المقدمة حيث تقدمت .(  سعودي

بحثا وكانت نفس الكمية ىي األولى أيضا بالنسبة لعدد األبحاث المدعومة حيث فاز منيا  13ب
شكل الأبحاث، وموضح في  3أبحاث ثم كمية اليندسة بعدد  4أبحاث تمتيا كمية الطب بعدد  5
حاث المقدمة حسب التخصصات العممية والصحية واإلنسانية، وأيضًا موضح توزيع عدد األب( 3)

 (.4)حسب الكميات في شكل  توزيع عدد األبحاث الفائزة
محكما من داخل وخارج المممكة حيث  172قام بتحكيم األبحاث عدد كبير من المحكمين بمغوا 

ميورية مصر العربية من ج% 48محكما من خارج المممكة في التحكيم بنسبة  47شارك عدد 
مممكة البحرين ، دولة الكويت، األمارات العربية المتحدة، تونس، سمطنة عمان،المممكة األردنية ،

من % 52محكما من داخل المممكة بنسبة  55بينما شارك عدد . والواليات المتحدة األمريكية
 .   معات األخرىجامعات الممك فيصل والممك عبد العزيز وجامعة األمام والعديد من الجا

 

 هـ1241خ ل العا   ا بحاث الم دمة لمشروع را د (:4)شكل 
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 (سبر)مشروع الخطة اإلستراتيجية لمبحث العممي  -2

 

يشيد عالمنا اليوم إيقاعا متسارعا في العديد من القطاعات، مما جعل المنافسة كبيرة حيال       
ويمكن القول بأن االقتصاد . اإلمساك بزمام األمور والمشاركة في قيادة التوجيات المستقبمية

 .المبني عمى المعرفة أصبح من سمات االقتصاديات التي تؤثر في عالمنا في الوقت الحاضر
 .ومن ىنا برز الدور الكبير الذي تمعبو الجامعات في مجال البحث العممي واالكتشافات الجديدة

وبالنظر إلى جامعة الممك سعود يمكن القول بأن البحث العممي يحظى باىتمام كبير منذ نشأة    
عمى  ورغبة من القائمين. الجامعة، عزز ذلك التطورات الجديدة والحراك النشط في ىذه الجامعة

عمادة البحث العممي مواكبة تمك التغيرات والتطمعات ليصبح البحث العممي معززا ومحققا لمريادة 
العالمية التي تنشدىا الجامعة، برزت أىمية وضع خطة إستراتيجية طموحة تواكب التطمعات 
 وتحدد مالمح مسيرة البحث العممي في الجامعة يشارك فييا جميع األطراف المعنية من داخل
وخارج الجامعة، وتضمن بإذن اهلل توكيد المراحل والخطوات نحو الريادة العالمية وتحقيق 

 . األىداف المنشودة من العممية البحثية لخدمة مجتمعنا واإلنسانية بصفة عامة

أىداؼ المشروع 2-1   

 ييدف المشروع إلى إعداد خطة شاممة ومتكاممة، طويمة المدى لتحقيق ريادة الجامعة في   
وفيما يمي بعض األىداف . العممية البحثية ولتكون الجامعة في طميعة الجامعات العالمية المتميزة

 :المحددة لممشروع
 تحديد القضايا األساسية والمؤثرة في البحث العممي. 
 تحسين الكفاءة الداخمية وجودة مخرجات البحث العممي. 
 صصةتوفير بيئة جاذبة لمكفاءات المتميزة لعمل أبحاث متخ. 
 الرقي بمستوى األداء البحثي لممساىمة في خدمة المجتمع وتحقيق الريادة العالمية. 
 تحقيق التميز البحثي وجودة النشر. 
  ًبرازىم عالميا  . توفير اإلمكانات المعيارية لمبحث العممي وتشجيع الباحثين وا 



 19 

 البحث العممي  توفير البيئة البحثية المناسبة لتطبيق االتجاىات والتقنيات الحديثة في
 .في  الجامعة

 تعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاعات المجتمع المختمفة. 
 تعزيز الشراكة العالمية والتعاون الدولي في البحث العممي. 
  تشجيع البحوث الجماعية ذات التخصصات المختمفة التي تساعد عمى االبتكار

 .والتميز
 ة البحث العممينشر وتعزيز ثقافة التخطيط االستراتيجي في عماد. 

منيجية العمؿ 2-2    

يكون العمل عمى الخطة اإلستراتيجية وفق خطوات مرحمية يتوالىا فريق رئيس، يشكل بعد        
كما يعمل الفريق عمى إشراك جميع . ذلك عدد من الفرق الفرعية لتحقيق أىداف المشروع

الخطة اإلستراتيجية لعمادة البحث  األطراف المعنية والميتمة بالبحث العممي في المممكة في رسم
، لذا سوف يحاول الفريق التأكيد عمى نشر األولويات والتوجيات لمبحث  العممي في الجامعة

 . العممي لمفئات المعنية أثناء العمل عمى الخطة

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ا ستراتيجية مراحل الخطة(: 5)شكل 
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الفريؽ الرئيس 2-3   

اإلستراتيجية فريق رئيس يسانده في ذلك فرق فرعية يشكميا يتولى العمل عمى الخطة  
ويتكون الفريق . الحقا حسب الحاجة، وأمانة دائمة لمخطة يكون مقرىا عمادة البحث العممي

 :الرئيس المعني بإدارة الخطة مما يمي
 مشرفًا عاماً                       وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي  -1

 مديرًا لممشروع                    البحث العمميعميد   -2

 نائبا                            وكيل عمادة البحث العممي لمتطوير والجودة  -3

 عضوا                      وكيل عمادة البحث العممي  -4

 عضوا                  مدير مركز البحوث بكمية اآلداب  -5

 عضوا                  مدير مركز البحوث بكمية العموم  -6

 عضوا          مدير مركز البحوث بكمية الطب   -7

 عضوا          ممثمين لمقطاعات البحثية خارج الجامعة  -8

 تعضوا                   عدد اثنتين من عضوات ىيئة التدريس المتميزات  -9

 نعضوا               عدد اثنان من أعضاء ىيئة التدريس المتميزين  -17

 
ق بكل الميام الالزمة إلعداد الخطة اإلستراتيجية لمبحث العممي ولو في ذلك كافة يقوم الفريو  

 :الصالحيات الضرورية لتحقيق أىداف المشروع، ومنيا
 .ومتابعة تنفيذىا( حسب اإلطار العام)اإلشراف عمى إعداد الخطة  •
قرار مكافآتيا •  .تشكيل المجان الفرعية وتحديد مياميا وا 
 .المجان والفرق الفرعية متابعة سير عمل •
 .إقرار منيجية عمل المشروع وتحديد جدولو الزمني •
وتحديد دورىا ومياميا، واإلشراف ( الشريك األجنبي)اختيار الجية االستشارية لممشروع  •

عمييا ومتابعتيا في إعداد الخطة اإلستراتيجية في جميع أعماليا، والتفاوض معيا عمى 
 .قيمة العقد

 .ثيقة النيائية لمخطة اإلستراتيجية ورفعيا لصاحب الصالحية العتمادىاإقرار الو  •
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 .االستعانة بمن يراه الفريق لمقيام باألعمال اإلدارية والمالية والفنية •
االتصال والتنسيق مع الجيات ذات العالقة المحمية واإلقميمية والدولية فيما يخدم تحقيق  •

 .أىداف المشروع
 

 المتوقعة مف المشروعالنتائج  2-4 

في نياية الفترة الزمنية المحددة لممشروع نتوقع أن تنتشر ثقافة التخطيط اإلستراتيجي في    
جميع الوحدات ومراكز البحوث التابعة لعمادة البحث العممي، وكذلك تكوين مجموعة من الخبراء 

لوثيقة النيائية لمخطة باإلضافة إلى إعداد ا. في عممية التخطيط اإلستراتيجي لمبحث العممي
اإلستراتيجية لكي تكون منارًا لمطريق لتحقيق الريادة العالمية لجامعة الممك سعود في البحث 

 .العممي
 

 عالقة الخطة اإلستراتيجية لمبحث العممي بالخطة اإلستراتيجية لمجامعة 2-5 

درة عمادة البحث ال شك أن مشروع الخطة اإلستراتيجية لمجامعة ىو المحرك األساسي لمبا   
كما أن أىداف المشروع تتواءم تمامًا مع . العممي إلعداد الخطة اإلستراتيجية لمبحث العممي

الخطة اإلستراتيجية لجـامعة المـمك سعـود وتتوافـق و تتناغم مع طموحات الجامعة لتحقيق الريادة 
 . العالمية
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 (داعـ)بوابة البحث العممي مشروع  - 3

     
طار سعي عمادة البحث العممي لمواكبة التطور السريع في مجال تقنية المعمومات في إ     

لكترونية ونظرا لطبيعة العمل نظمة الكترونية موازية لمفاىيم الحكومة اإلأوالتوجو إلى تطبيق 
تم ( الورقي)المستخدمة حاليا في تنفيذ العمل اليومي التقميدي المعتمد عمى النظام التقميدي 

لى تطبيق نظام إلكتروني متكامل يعتمد عمى مكتب بال ورق لتخفيف أعباء العمل التوجو إ
 .وتيسير إجراءات العمل

النظام بمثابة منصة متكاممة لمعاممين في العمادة من جية والمستفيدين والباحثين من  ديعو     
قبل  إجراءات تقديم الطمبات وتتبع حالة الطمب من ةتمتأجية أخرى وذلك ألنو سوف يتم 

نترنت ليتم بعد ذلك بدء حياة الباحثين عن طريق نماذج إلكترونية معدة مسبقا من خالل شبكة اإل
ا يلكترونية بحيث تمر في سير عمل متكامل من خالل النظام ويتم تدقيقيا ومراجعتالمعاممة اإل

من  ةالمعمومة وضبط اإلجراءات المتخذ فقدانمن قبل المختصين وىذا من دوره تقميل نسبة 
لكترونيا إخالل قواعد عمل معرفة مسبقا تتيح لمعمادة الموافقة أو الرفض أو التعميق عمى الطمب 

ن جميع الطمبات سترجاع البيانات عند الحاجة وذلك ألان النظام يسيل عممية أرشفة و أ كما
 .واألبحاث مخزنة في قاعدة بيانات مركزية يتم البحث فييا من خالل محرك بحث متقدم

قتراح نظام يعتمد عمى بناء بنية تحتية لنظام بوابات معتمد عمى تقنية شيربوينت اسوف يتم     
نشاء موقع مفتوح عمى إوكما ىو موضح في التصميم األولي لمزرعة الخادمات فانو سوف يتم 

ضافة شبكة اإلنترنت ضمن ضوابط أمنية عالية يسمح لمزوار بالوصول إلى معمومات محددة،باإل
جراءات ما بين مراكز البحث وعمادة البحث العممي ، وأتمتة سوف يتم أتمتة جميع اإللى ذلك إ

سيتم نشرىا عمى البوابة  ينشاء النماذج والتلية متقدمة إلآمسارات العمل ،وسوف يتم  تطوير 
 .لكترونية اإل
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ادة كترونية الجديدة عبارة عن سطح المكتب لكل موظف تابع لعملسوف تكون البوابة اإلو     
تكون  كما لى أنظمة الجامعة األخرى،إالبحث العممي وعن طريق سطح المكتب سيتم الولوج 

 .بوابة العمادة قابمو لمتكامل مع البوابات األخرى في الجامعة
 الرؤية

 .العممي البحث لخدمة الحديثة التقنية توظيف   
 الرسالة

 العممي البحث عممية يخدم بما العمادة أعمال من خالل أتمتة والباحثين البحثية المراكز دعم    
 العالمية الريادة تحقيق جامعة الممك سعود لممساىمة في في
 

 األىداؼ

 .إلييا والوصول المراكز مع التعامل وتيسير اإلجراءات تبسيط -

 .الكترونياً  العمادة أعمال توثيق -
 .العمل وسرعة المرونة -

 . العمادة أعمال في الجودة مستوى رفع -

 .العممي لمبحث المستقبل واستشراف التطورات مواكبة -

  :الشكل التالي يوضح الشكل العام لمنظام المقترحو 

 شكل عا  للنظا  الم ترح لبوابة البحث العلمي(: 6)شكل                
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  ISO 9001:2008مشروع تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة  -4

 الوطنية لمفحص واالختبار الفني المحدودةالشركة بعقد اتفاق مع  عمادة البحث العمميقامت   
،  2778:9771لتأىيل العمادة ومراكز البحوث لشيادة األيزو  ) TUVوكيل الشكة األلمانية )

 .ىـ  12/8/1437أربعة أشير اعتبارا من يوم االثنين ( 4)في خالل 

دوقد   ارات العمادة، قامت العمادة بإعداد دليل لمجودة ودليل إلجراءات العمل بجميع وحدات وا 
كما قامت العمادة بعقد عدة ورش عمل لنشر وتكريس ثقافة الجودة . وذلك وفقًا لنظام إدارة الجودة

عداد المراجعين الداخميين  :عمى النحو التالي بالعمادة ومراكز البحوث وا 
  ىـ14/8/1437ورشة عمل لمتوعية بمفاىيم نظم إدارة الجودة لمنسوبي العمادة يوم. 
  لمتوعية بمفاىيم نظم إدارة الجودة لجميع مراكز البحوث بالجامعة يوم ورشة عمل

 .ىـ23/17/1437
  لنظام إدارة ( المدققين الداخميين)ورشة عمل لمدة يومين إلعداد المراجعين الداخميين

 .ىـ24/17/1437-23 الجودة، وذلك لمدراء مراكز البحوث بالجامعة

إجراءات تطبيق نظام إدارة الجودة بيدف الحصول عمى شيادة وتقوم العمادة حاليًا باستكمال    
  .األيزو قريبًا بإذن اهلل تعالى
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 برنامج البحوث الوطنية التطبيقية  -5

 جميعن أ في البحث العممي ، واعتقادىا الراسخ ألىميةمن جامعة الممك سعود  إدراكاً 
ىذا المستوى والدور الريادي في العالم  إلىلتصل  تما كانوصناعيًا  تقنياً الدول المتقدمة عمميًا و 

من  وحرصاً    .لوال دعميا وتشجيعيا الالمحدود لقنوات البحث العممي داخل مؤسساتيا التعميمية
واجباتيا ووظائفيا األساسية في المجتمع وىي تشجيع البحث  أىمالقيام بأحد  عمى الجامعة

ىذه البالد الطيبة واالستفادة من العممي ، خاصة في ظل دعم والة األمر حفظيم اهلل في 
عمادة البحث العممي عن برنامج ييتم  أعمنتلذلك  ؛ الثروات الطبيعية التي من اهلل بيا عمينا

وىو برنامج البحوث الوطنية التطبيقية والذي  ،بدراسة الظواىر والمشكالت ذات الطابع الوطني
عضاء ىيئة أوذلك لحث . عاتتمت الموافقة عمى دعمو من صندوق التعميم العالي لمجام

بعين االعتبار البعد الوطني  تأخذبحثية تطبيقية  أفكارالتدريس والباحثين في الجامعة عمى تقديم 
حماس عمادة  من، مما زاد عاليةوقد كانت االستجابة ليذا البرنامج   .وتعمل بروح الفريق الواحد

أن رأى  إلىمراحل البرنامج  لجميعالبحث العممي لزيادة الجيد في المتابعة الفعمية والمنظمة 
 .النور وأصبح واقعًا بعد أن كان فكرة

وقد اتفق عمى تعريف البحث الوطني عمى أنو بحث تطبيقي يتسع إطار تطبيقو ليشمل    
بحثي يتسم بتنوع التخصصات العممية فريق  إنجازهبعض مناطقو ، ويشترك في  أوالوطن 

المشكمة ، ويتوقع بعد االنتياء منو أن يكون ذا فائدة وطنية، وأن  أوذات العالقة بالموضوع 
 .عدة جيات ستعمل عمى تطبيقو بما يسيم في التنمية الوطنية  أوتستفيد منو جية 

 

 األوؿالتطبيقية  الوطنيةالبحوث  برنامج 5-1

 األولممي باإلشراف عمى برنامج البحوث الوطنية التطبيقية قامت عمادة البحث الع
 خمسة)  لايرمميون ( 15) واليح المدعوم من صندوق التعميم العالي لمجامعات بمبمغ قدره

وقد شكمت لجنة الدارة ىذه المشاريع و مراجعة المشاريع البحثية ومن ثم ( . مميون لاير عشر
بدأ العمل في ىذا البرنامج خالل شير و  .األكاديمية األعرافلتحكيم عممي وفق  إخضاعيا

مقترحًا بحثيًا موزعة بين التخصصات العممية المختمفة  (53)قبول  تمىـ حيث  1424محرم 
و  نصيب الكميات العممية ويالحظ أن. (7)شكل و  (6)وجدول ( 5) جدولفي وضح ىو م كما

ويعود تفوق  .عمى التوالي( %7،5)و( %7،5)و (%85) يساوي حوالي اإلنسانية و الصحية
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 وغايتو،ىذا البرنامج  أىدافطبيعتيا التطبيقية التي تنسجم مع  إلىنصيب الكميات العممية 
من  وقد انعكس ذلك عمى توزيع تمويل ىذه البحوث بين التخصصات المختمفة كما يظير

 (.8)خالل شكل 
 

ا ولالتطبي ية  الوطنيةالبحوث  برنامجا  ء حصا(: 5) ر   جدول  

عدد  %النسبة (مالييف)الميزانية %النسبة
 البحوث

 التخصص

 الكميات العممية 45 8581 118399 7886

 اإلنسانيةالكميات  4 785 18227 885

 ةالكميات الصحي 4 785 18874 1289

 المجموع 53 111 1485 111

 

 :الكميات العممية

 العمارةـ  عموم الحاسب والمعموماتـ  العموم ـ الزراعةـ عموم األغذية و  اليندسة       
 .والتخطيط

 :الكميات اإلنسانية

الدراسات المغات و الترجمة ـ كمية المجتمع ـ العموم اإلدارية ـ مركز  ـ التربية ـاآلداب        
 .لمبنات بعميشةالجامعية 

 :الكميات الصحية

 .لمطالباتالعموم الطبية ـ أقسام العموم والدراسات الطبية  األسنان ــ طب  الصيدلة ـالطب       
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ا ولالتطبي ية  الوطنيةالبحوث   ا مة برنامج(: 6)جدول ال  

 
  :البحث مستمر 

  :       إ    ء 
 كلية ا دا 

 ـ الرئيسي الباحث عنواف البحث مالحظة
  ة مطبقة بمنطقة ميداني ةدراس :الشباب  عندمشكمو النتحار

 الرياض

 1 صالح الرميح. د

  دراسة : السموؾ التخريبي وأعماؿ الشغب لدى بعض الشباب
 ةفي المممك ةتطبيقيو في المراكز الحضري

 2 صالح الرميح.د

 

 كمية التربية
 ـ الرئيسي الباحث عنواف البحث مالحظة

 

 

واستخدميا في التعميـ  (النترنت)الشبكة العالمية لممعمومات 
 الجامعي السعودي

 

 جماؿ الشرىاف.د

 
1 

 

 أقساـ العمـو والدراسات الطبية لمطالبات
 ـ الرئيسي الباحث البحثعنواف  مالحظة

 
دراسة إشاعية وسمية بعض المواد في التربة والنبات والحيواف 

 العربية السعودية في بعض مناطؽ المممكة
 1 مي الجاسر.د

 
دراسة مخاطر السيوؿ في وادي ضمع في المنطقة الجنوبية 

 بالمممكة الغربية
 2 مشاعؿ آؿ سعود. د

 

 العمارة والتخطيط كمية
 ـ الرئيسي الباحث عنواف البحث مالحظة

 
تطوير تصاميـ معمارية نموذجية لوحدات سكنية ميسرة لألسر 

 السعودية
 1 عمي باىماـ. د

 

 ةنياء الداخمي لموحدات السكنيخفض تكاليؼ تقنيات مواد اإل 
 ة لممشاريع الستثماريةحالو دراسي - ةفي المممك ةالصغير 

 الرياض ةمدينب
 2 رائد الدخيؿ.د

 
فعالية تبريد وتدفئة المباني في المناطؽ الحارة الجافة باستخداـ 

 الجوفية هطاقة الميا
 3 ناصر الحمدي.د
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 كمية عمـو األغذية والزراعة
 ـ الباحث الرئيسي عنواف البحث مالحظة

 
كمدخؿ إلدارة الطمب عمييا  هتغيير النمط الستيالكي لمميا

 في المممكة العربية السعودية وترشيد استخدميا
 1 خضراف الزىراني. د.ا

 2 عبدالواسع اسرار.د دراسة سبؿ تطوير المنتزىات الوطنية وطرؽ استثمارىا 

 
صابة بمرض دراسة مسحية مصمية لمتعرؼ عمى مدى ونسبة اإل

وبعض الحيوانات البرية الصغيرة في منطقة  بؿالبروسال في اإل
 الرياض

 3 الشيخمحمد آؿ .د

  4 عزاـ األحمد.د مبعوض في منطقة الرياضل ييرقالدراسات بيئية لمطور البالغ و 

 
ستخداـ البثؽ اطفاؿ بستفادة مف التمور في إنتاج أغذية لألال

 الحراري
 5 عمي الحوباني.د

 6 إبراىيـ السالمة. د زراعة األماكف الجافةمطار في األ هتعظيـ الستفادة مف ميا 

 7 سعود العود.د ستخداـ رماد قمامة المدف في المجاؿ الزراعيا 

 
مف  بؿ بمنطقة القصيـلإل يتحسيف األداء التناسمي واإلنتاج

خالؿ تطوير طرؽ التمقيح الصطناعي والدفع الغذائي وتصنيع 
 الحميب

 8 خالد السبيؿ.د

 
تحسيف الكفاءة التناسمية في الجماؿ بالمممكة العربية السعودية 

 التمقيح الصطناعي ونقؿ األجنة مف خالؿ تطبيؽ
 9 محمد شحاتو البميمي.د

 
األسباب : دراسات عمى الخراجات في الضآف والماعز بالقصيـ 

 والعالج والوقاية
 11 عمي القرعاوي. د

 
دراسات عمى تحويؿ أوراؽ نخيؿ البمح إلى بيئة زراعية 

 لمبيتموس وبديم( كمبوست)
 11 يوسؼ عمي.د

 
الوضع الراىف والتصور  :دراسة تحميمية لمتعميـ الزراعي بالمممكة
 المستقبمي

 12 يوسؼ السميـ.د

 
 

 كمية عمـو الحاسب
 ـ الرئيسي الباحث عنواف البحث مالحظة

 

بناء نظاـ لستخالص المعمومات وتكامميا مف مصادر 
 مختمفو لدعـ اتخاذالقرار

 يسري ابراىيـ طو. د

 
1 

 

 كمية الطب
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 ـ الرئيسي الباحث عنواف البحث مالحظة

 
دراسة التغيرات العصبية والصماوية وتغيرات الجياز 

 التوحد بالمممكة العربية السعودية المناعي في مرضى
 1 ليمى العياضي.د

 
مكانية  8دراسة النشاطات المتعمقة بمعامؿ  لدى الجماؿ وا 

 إستخداماتو العالجية
 2 عبد الجميؿ عبد القادر.د

 

 كمية الصيدلة
 ـ الرئيسي الباحث عنواف البحث مالحظة

 

شعاعية مف جراء تدخيف السجائر والشيشة في المخاطر اإل
 المجتمع السعودي

 

 محمد العريفي. د

 
1 

 

 كمية اليندسة

 ـ الباحث الرئيسي عنواف البحث مالحظة

 
كثباف ل نموذج دراسة معممية لمتحكـ في السرياف حوؿ

 ىالليرممية ذات شكؿ 
 1 عالء شبؿ. د

 2 ماىر العوداف.د مسح لمعدلت التآكؿ الجوي في المممكة العربية السعودية 

 
تحويؿ غاز البتروؿ المساؿ إلى العطريات ذات القيمة 

 تطوير الحفازات وتصميـ المفاعالت: قتصادية العاليةال
 3 سعيد الزىراني. د

 
لالستفادة مف قش القمح بيئية  -قتصادية ا -دراسة تقنية 

 السعودي
 4 أنيس فقييا. د

 
ختبار مجمع شمسي عمى شكؿ ادراسة تحميمية وتصميـ و 

 5 محمد المدني و الشمسيقطع مكافئ مع جياز التوجي

 6 طالؿ الرفيعي.د تصنيؼ الخصائص الجيوتكنيكية لمدينة الرياض 

 
تصميـ وتطبيؽ موازف منطؽ الغموض لتحسيف استقرارية 

 أنظمة القوى الكيربائية
 7 حساـ طمعت.د

 
حميؿ وتطوير لنظاـ نقؿ الركاب في المممكة العربية ت

 (سابتكو)السعودية 
 8 أحمد شوقي بولت. د

 
السماكة المثمى لمعازؿ الحراري في أسطح المباني في 

تحت ظروؼ دورية وثنائية  المممكة العربية السعودية  9 سامي الصانع.د
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 األبعاد

 
رة األحماؿ وترشيد الطاقة الكيربائية ادإجيات تيتخطيط إسترا

 لألنظمة الكيربائية بالمممكة
 11 د عبداهلل الشعالف.أ

  11 محمد القاضي.د بالمممكة ةتصحيح معامؿ القدرة ألنظمة القدر 

 
تأثير عممية الخمط الميكانيكي البطئ عمى فاعمية 

المستخدمة في معالجة مياه  المرشحات الرممية الثالثية
 الصرؼ الصحي

 12 وليد زاىد.د

 
دراسة تناقص جودة الكابالت المصنعة محميًا بسبب العيوب 

 التصنيعية
 13 عبدالرحمف العريني.د

 
تقييـ تقنية استخداـ الحاسب اآللي في التصميـ والتصنيع 

 في الصناعات السعودية
 14 عبد الرحمف الحمري.د

  15 عبد العزيز التميمي.د نشاطات التصنيع في الصناعات السعوديةقياس أداء 

 
 وربينات الغازيةتاسترجاع الحرارة في محطات توليد ال

 بالمممكة العربية السعودية
 16 عبيدة زيتوف. د

 17 محمد المدني.د دراسة ميدانية لتقييـ الجسور الحديدية في مدينة الرياض 

 
المسمحة في مقاومة القص سموؾ العوارض الخرسانية 

 باستخداـ الحديد السعودي
 18 راجح الزيد.د

  ً19 شجاع عباس.د مركز تصميـ دوائر كيربائية ذات تكامؿ عالي جدا 

 21 بساـ البساـ.د تشخيص األعطاؿ ومراقبة حالة الىتزازات لممكائف الدوارة 

 
 تأثير الجو الحار في مدينة الرياض عمى نفاذية الخرسانة

 ونمو قوة الخرسانة مع الزمف
 21 عبد الرحمف الحزيمي.د

 
تقوية الحوائط الغير حاممة لمقاومة التأثيرات الزلزالية في 

 المباني باستخداـ الصفائح المركبة
 22 طارؽ المسمـ.د

  23 عوض القرني.د داء عضو ىيئو التدريس في جامعو الممؾ سعودأتقوـ 

 
وطرؽ  ةالمتالحم ةلمترب يلمسموؾ النييار  ةمعممية دراس

 تثبيتيا
 24 عبد العزيز العنزي. د

 
 
 
 

 كمية العمـو
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 ـ الرئيسي الباحث عنواف البحث مالحظة

 
بالنوع الثاني مف  ةومخاطر الصاب ةالختالفات الجيني

 مرض السكر لدى السعوديف
 1 محمد العنزي.د

 
لوادي حنيفو في  ةدراس :المموثات  ةزالا  و  ةالطبيعي ةالتقني

 المنطقو الوسطى
 2 عبداهلل العمري. د

 
عمى شكؿ  (داء المقوسات)تأثير اإلصابة بالتوكسوبالزما 

 وبنية ووظيفة العضالت القمبية
 3 عثماف الصقير.د

 
الوسطى  ةدراسو بيئيو لمتنوع اإلحيائي في روضات المنطق

 مف المممكة العربية السعودية
 4 محمد السعدوف.د

 
بالنقراض وكذلؾ األنواع  ةالميدد ةتحديد األنواع النباتي

 نتشارال  ةقميم
 5 احمد الفرحاف.د
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  الثانيالتطبيقية  الوطنيةالبحوث  برنامج 5-2

عمـــى برنـــامج البحـــوث الوطنيـــة التطبيقيـــة  كـــذلك قامـــت عمـــادة البحـــث العممـــي باإلشـــراف
عشــر ثمانيــة )لايرمميــون  18المــدعوم مــن صــندوق التعمــيم العــالي لمجامعــات بمبمــغ قــدره  الثــاني

دارة ىــــذه المشــــاريع و مراجعــــة المشــــاريع البحثيــــة ومــــن ثــــم وقــــد شــــكمت لجنــــة إل . (مميــــون لاير
بدأ العمل في ىذا البرنامج خالل شير ذو و  .األكاديمية األعرافلتحكيم عممي وفق  إخضاعيا

مقترحـًا بحثيـًا موزعـة بـين التخصصـات العمميـة المختمفـة  (57) قبـول تـمىــ حيـث 1425القعدة 
و  حيــث كــان نصــيب الكميــات العمميــة، (9)الشــكل و  (8)و الجــدول  (7) الجــدولكمــا يوضــح 

فـوق نصـيب الكميـات ويعـود ت .تتاليـا%(  22)و( %27)و  (%58)نحو  اإلنسانية و الصحية
وقـد انعكـس ذلـك  وغايتـو،ىـذا البرنـامج  أىـدافطبيعتيـا التطبيقيـة التـي تنسـجم مـع  إلىالعممية 

مــن خــالل الشــكل رقــم  عمــى توزيــع تمويــل ىــذه البحــوث بــين التخصصــات المختمفــة كمــا يظيــر
(17.) 

 
 .ال انيالتطبي ية  الوطنيةالبحوث  برنامجا  ء حصا(:7) ر   جدول

 %النسبة (ألف لاير)الميزانية %النسبة
عذد 

 البحوث
 التخصص

 الكليات العلمية 41 55 995149 1559

 الكليات اإلنسانية 91 41 45542 9259

 الكليات الصحية 99 44 45211 4155

 المجموع 51 911 925512 911
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(مليو  لاير)ميزانية البحوث الوطنية التطبي ية

 .على كليا  الجامعة -البرنامج ال اني –توزيع البحوث الوطنية التطبي ية (: 9)شكل     

   

 .توزيع ميزانية برنامج البحوث الوطنية التطبي ية ال اني على كليا  الجامعة(: 11)شكل
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 ال انيالتطبي ية  الوطنيةالبحوث   ا مة برنامج(: 8)جدول 

 
  :البحث مستمر 
   :نتهاء البحثا 

 كلية ا دا 

 ـ فيأسماء الباحث عنواف البحث مالحظة

  الدليؿ الوطني الشامؿ لمصادر معمومات البحث
 العممي

 سعيد بف سعد العسيري.د
 منصور بف عبد اهلل الزامؿ.د
 ىاشـ فرحات.د

1 

 
 
 

 

 

 محددات البطالة في المجتمع السعودي

 سميماف بف عبد اهلل العقيؿ.د.أ
 مدحت فؤاد فتوح حسيف.د.أ
 صالح إبراىيـ الخضيري.د
 نايؼ منيؼ المطيري.د

2 

 

 

مشروع مقترح لمتعميـ اإللكتروني في الجامعات 
تصميـ نظاـ معموماتي لمتدريس باستخداـ : السعودية

 الحاسب اآللي

 عودة بف محمد الجيني. د
 أحمد بف خميؿ عردات. د.أ
 جبريؿ بف حسف العريشي.د

3 

 
 كمية التربية

 ـ فيأسماء الباحث عنواف البحث مالحظة

 
استخداـ الحاسب اآللي برنامج تطوير ميارات 

 لمطالب المكفوفيف في الجامعات السعودية

 محمد بف فيد البشر.د
 محمد بف عطية الحارثي.د

1 

 
تعممًا : المغة العربية : مشروع تطوير الموقع الوطني 

 www.Arabicl.orgوتعميمًا      

 

صالح بف عبد العزيز .د
 النصار

 محمد بف عطية الحارثي. د
فيد  عبد الرحمف بف.د

 المطرؼ

2 

 
نحو تطوير إدارة : بوابة معموماتية إلدارة المعرفة

 األقساـ األكاديمية في جامعة الممؾ سعود
 3 محمد بف عطية الحارثي.د

 
استراتيجيات التعميـ العالي السعودي في إعداد 

 الواقع والمأموؿ: الخريجيف لسوؽ العمؿ

حسف بف أبو بكر فريد .د
 العولقي

 سعد الجضعيخالد بف . د
 ناصر بف عمي البراؾ.أ

4 
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صيغة مقترحة إلعادة ىيكمة التخصصات واألقساـ 
 األكاديمية بالجامعات السعودية

 

 بدر بف جويعد العتيبي.د
 عبد المطيؼ محمود محمد. د
 عبد اهلل بف موسى الخمؼ.د
 صالح بف موسى الضبيباف.د

5 

 
 كمية الزراعة والطب البيطري

 ـ فيأسماء الباحث البحثعنواف  مالحظة

 

تحديد البصمة الوراثية ألىـ أنواع المسطحات 
الخضراء في المممكة العربية السعودية بواسطة 

 التقنية الحيوية
 

عبد الرحمف بف إبراىيـ .د
 الحميد

 محمد إبراىيـ مطاوع. د
 خالد بف ناصر الرضيماف.د
 فيد المانع. د

1 

 
الطبيعية واآلمنة بيئيًا تقييـ فعالية بعض المبيدات 

 لمكافحة البعوض في التجمعات المائية

 ير يمحمد عبد العزيز الدغ.د
 الطيب عمي الحاج. د
 عبدالرحمف حسف النادي.د
 خالد عثماف. د

2 

 كمية عمـو األغذية والزراعة
 ـ فيأسماء الباحث عنواف البحث مالحظة

 

استخداـ الميسمترات لتطوير نموذج حاسوبي 
نتح رقمية لتقدير الحتياجات  -بخر وخرائط 

المائية لترشيد مياه الري في المممكة العربية 
 السعودية

 حسيف محمد الغباري.د
 عبد الرحمف عمي العذبة.د.أ
عبد رب الرسوؿ موسى . د.أ

 العمراف 
 فوزي سعيد محمد عواد.د.أ

1 

 
الكشؼ عف المحاصيؿ الزراعية المعدلة وراثيًا في 

 السعودية المممكة العربية

 أحمد لطفي عبد الموجود.د
 مصطفى جاسـ.د
 عبد اهلل الدوس.د
 عبد اهلل السعدوف.د.أ
 سالـ الغامدي.د

2 

 
حفظ البمح الطازج طواؿ سنة باستخداـ تقنية 

 التحكـ بالغازات

 عبد اهلل محمد الحمداف. د
 بكري حسيف حسف. د.أ

3 

 
العربية تقييـ المموثات في الترب الزراعية بالمممكة 

 السعودية

 عمي بف محمد الدربي.د
 ضيؼ اهلل بف ىادي.د.أ
  جماؿ عبد الناصر خميؿ .د.أ

4 
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 محمد إبراىيـ الوابؿ.د

 
: المياه الرمادية مف المنازؿ والمنشآت الصغيرة

عادة استخداميا  تقييميا وا 

 محمد إبراىيـ الوابؿ. د
 عمي محمد الدربي.د.أ
 عبد رب الرسوؿ العمراف. د.أ
 فيد ناصر البركة. د.أ
 عبد اهلل بف سميماف الفراج.د

5 

 كمية عمـو الحاسب
 ـ أسماء الباحثيف عنواف البحث مالحظة

 

 

تقييـ إمكانية إدخاؿ منيجيات ووسائؿ ىندسة 
مكانية تطبيقيا برمجيات اإلنترنت في المشاريع  وا 

 الحكومية اإللكترونية السعودية

 1 عبداهلل الغامدي.د

 
 
 
 
 
 
 
 
 

استكماؿ بناء نظاـ لستخالص المعمومات وتكامميا 
 مف مصادر مختمفة لدعـ  اتخاذ القرار

 

 يسرى إبراىيـ طو. د

 أحمد معيض الشمراني. د
 خالد توفيؽ واصؼ. د
 سعد عثماف القصبي.د
 عمي بف عمي الشيري. د
 منصور دميثاف المطيري. د
 محمد مساعد العصيمي. د

2 

  لغة اإلشارةترجمة النص العربي إلى 
 يوسؼ العوىمي.د
 عبدالممؾ السمماف.د

3 

 

  ة الطبكمي

 ـ فيأسماء الباحث عنواف البحث مالحظة

 
المؤدية  التجمطيةعتاللت استكشاؼ مدى انتشار ال

منطقة ألوعية الدموية في ل التخثري نسدادال إلى 
 الرياض

 السمماف بف محمد عداسم. د
 حسيف محمد ربيع. د
 قادر عبد الجميؿ. د
 عبد الرحمف الكيالي.د

1 

 

 

 لدى مرضى المضادات الذاتيةانتشار  دراسة منسوب
األطفاؿ  المعتمد عمى اإلنسوليف لدىالسكري 

 وأقربائيـ وصمتو مع الجينات السعودييف

 ست البنات عوض اهلل.د
 عمي التويجري. د
 محمد أحمد عبداهلل. د

2 
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 مفاف اليجاني. د
 خالد وليد حماس. د

 

تأثير التمريف عمى القياسات البيوكيميائية والدموية 
والمناعية والفسيولوجية في األفراد السعودييف 
األصحاء واألفراد المعرضيف لخطر المرض القمبي 

 الوعائي
 

 عمي بف سميماف التويجري.د
عبدالجميؿ محمد . د

 عبدالقادر
 طارؽ أحمد عبدالرحمف. د
 مرتضى حامد المبارؾ. د
 الزغيبيمحمد . د
 محمد فيصؿ صبحاف.  د

3 

 

 

دراسة العالقة بيف التغيرات الكيروفسيولوجية وعامؿ 
نمو األوعية الدموية وعامؿ نمو الخاليا الميفية و 
األدرينوميداليف والجريميف ودللت الموت المبرمج 
لمخاليا في مرضى السكري المصحوب بالتياب 

وانسداد األوعية األعصاب الطرفية واعتالؿ الشبكية 
 الدموية الطرفية المؤدية إلى الغرغرينا

 فاتف عبد اليادي زكريا.د
 فوزية الروؽ.د

4 

 
 

إمكانية قتؿ الخاليا السرطانية عف طريؽ إخماد 
 Wnt's or Bump'sإحدى جينات 

 مساعد الفايز. د
 5 حاتـ إبراىيـ المينا. د

 
 العمـو الطبية التطبيقية كمية

 ـ فيأسماء الباحث البحثعنواف  مالحظة

  تقييـ الوسائط الكامنة لاللتيابات اإلكمينيكية في
 السمنة المحدثة لداء السكري الثاني

 عمر العطاس. د
 ناصر الداغري. د

 

1 

 
 الصيدلة كمية

 ـ أسماء الباحثيف عنواف البحث مالحظة

  تحضير وتقييـ أنظمة دوائية موجيو إلى القولوف
 تأخذ عف طريؽ الفـ

 أمؿ حسيف الكامؿ.د
 حسيف إبراىيـ الصباغ.د.أ
 أمؿ جميؿ فاتني.د

1 

 

 
المسح البيولوجي لبعض النباتات السعودية 
 المستخدمة كمضادات لمسرطاف ولحماية الكبد

توفيؽ بف عبد اهلل .د
 اليويريني

 عدناف بف جذلف الرحيمي. د
 عبد المنعـ محمد عطية.د
 محمد عمر السحيباني. د

2 
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 شميـ أحمدمحمد . د

 

دراسة كيمياء الفرمونات وتحضير مشتقات حديثة 
منيا وتجربتيا لمكافحة سوسة النخيؿ الحمراء في 

 المممكة العربية السعودية

 عمر بف أحمد الذييب.د
حسيف بف إبراىيـ . د.أ

 الصبا
 محمد محمود حفناوي. د

3 

 
التداخالت الدوائية مع العالجات الشعبية شائعة 

 في المممكة العربية السعودية ستخداـال

 فيد إبراىيـ الجنوبي. د
 صالح السويح. د
 خالد الغفري. د
 عبد اهلل المييزع. د

4 

 

لتحاـ قابمية ال  شييد8الت: استروجينات محورة جديدة 
نشاطيا  8 ودراسةستروجينيمع المستقبؿ ال

ستروجيني ونشاطيا ستروجيني والمثبط لمنشاط الال
 الخاليا السرطانيةالمثبط لنمو 

 

أميمة محمد أبو الوفا .د. أ
 عمـ الديف

 خيرية محمود يوسؼ. د.أ
عبد الرحمف محمد . د.أ

 العبيد

5 

 دراسة عف نظاـ محتمؿ إلعطاء تطعيـ فيروس الروتا 
 7بي  ؼ  ا.ف.د

 مناؿ بدور.د

 6 رايدة القصاص. د

 
ات الكركوميف واختبار فعاليتيا ابيتحضير بعض مش

 لألوراـ السرطانية كمضادو  واقيةكمواد 

 خيرية محمد يوسؼ.د.أ
 عزة عزو. د.أ
 مشيرة إبراىيـ السيد. د.أ
 ىناء الزىير. د
 أماؿ عبد اهلل اليزاع. د

7 

 
 إدارة األعماؿكمية 

 ـ أسماء الباحثيف عنواف البحث مالحظة

 

عزوؼ الشباب السعودي عف مينة التمريض في 
المممكة العربية  فيظؿ ارتفاع معدلت البطالة 

 األسباب واآلثار: السعودية
 

 أحمد بف سالـ العامري.د
 مازف بف فارس رشيد. د
 ناصر بف محمد الفوزاف.د

1 

 
 كمية اليندسة
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 ـ أسماء الباحثيف عنواف البحث مالحظة

  تحسيف إنتاج المياه المحالة في محطات التحمية
 العكسي باستعماؿ أنظمة تحكـ متطورة حبالتناض

 زيميالح بف إبراىيـ خالد.د

 عبدالحميد أجبار. د
 عماد عمي. د

1 

  تصنيؼ وأداء مواد إصالح الخرسانة المستخدمة
 الظروؼ المحمية تحت األداءلترميـ عالي 

 صالح بف حامد السيد.د
 محمد إقباؿ خاف. د

 طارؽ حمود المسمـ.د
 يوسؼ عبداهلل السمـو. د

2 

  الكيميائية الصغيرة فرص الستثمار في الصناعات
 والمتوسطة في المممكة العربية السعودية

كامؿ محمد الحسف وقيع .د.أ
 اهلل
 مأموف محمد عباس. د
 محمد حسف محمد قيمي.د

3 

 
 

تقويـ أداء عضو ىيئة التدريس  في جامعة الممؾ 
 (المرحمة الثانية )سعود 

 عوض بف عمي القرني. د
 سعيد الزىراني. د.أ
 العثمافعبد اهلل . د
 عبد الوىاب النجار. د
 عمي محمد الصغير. د
 عطية الحارثي. د

4 

 
تصميـ وحدة إرساؿ واستقباؿ تعمؿ في النطاؽ 

لمقياس عف بعد باألقمار الصطناعية  sالترددي 
 الصغيرة

 محمد أبو العال. د
 مجيد الكنيؿ. د
 عبدالفتاح شتا.د

5 

 مشوش سريع ذو طيؼ منتشر 

 محمد أبو العال. د

 مجيد الكنيؿ.د
 عبدالفتاح شتا.د
 صالح الشبيمي. د

6 

 

 

دراسة جدوى استخداـ تقنية التردد القافز لتحسيف 
 سعة وكفاءة أداء شبكة الياتؼ الجواؿ 

 في المممكة

 عبدالعزيز الرويس.د.أ
 عادؿ أحمد عمي. د
 صالح الشبيمي.د
 زياد العتيبي. د

7 
 

 

 
المؤسسات الصناعية تقييـ أداء عمميات الصيانة في 

 السعودية وسبؿ التحسيف
 محمد ناصر عزيز. د
 8 منصر حريقة.د.أ

 نظاـ تثبيت الموحات المرورية باستخداـ الرمؿ 
 9 عمي بف سعيد الغامدي. د.أ 

 كمية العمـو
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 ـ أسماء الباحثيف عنواف البحث مالحظة

 

 
دور السمنة والببتيد العصبي والمبتيف والقيرليف 
 واإلنسوليف عمى تحوصؿ المبايض لدى السعوديات

 أحمد راشد الحميدي.د
 بينار أوزناد. د
 مازف داغستاني.د

 عمي األديب. د
 نادية العيسى. د
 ميا داغستاني. د

1 

 

 
محيوانات ل( ا.ف.د) الجينوماتوتوثيؽ وحفظ  عزؿ

 المحمية البيئةفي 

عبد العزيز بف عمي .د
 الخضيري

 محمد الخميفة.د.أ
 محمد اليوسؼ.د.أ
 حمود البموي.د.أ
 محمد السعدوف. د
 منصور المنصور. د
 عثماف الدوخي.د.أ

2 

  التجارة اإللكترونية وانعكاساتيا عمى مستقبؿ
 القطاعات الحيوية في القتصاد السعودي

عبداهلل بف عمي . د
 الخريجي

 عبيد سعد المطيري. د
عبداهلل بف صالح . د

 الشتيوي
 النصارصالح نصار . د
 أحمد بف أحمد الصاوي. د
إسماعيؿ قعود عبد . د

 العزيز
 أحمد عبد العزيز الشمري. د
 عادؿ مفمح الودياف. د
 قودويف. باري ؾ.د.أ

3 

 مراقبة جودة المياه لحظيًا باستخداـ الميزر 

عبداهلل بف صالح  .د
 الضوياف

 عبداهلل محمد الزير.د

4 

  الميزرالتشخيص المبكر لمسرطاف بواسطة 

 محمد بف صالح الصالحي.د
 فادفيؿ مسمماني. د.أ
 عبدالرحمف الدياب. د

5 

 السميكوف  ةمادلمنخفضة التكمفة  تقانة تطوير عبداهلل بف محارب .د 6 
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لمتطبيقات إللكترونية والكيروضوئية في المممكة 
 العربية السعودية

 الظفيري
 عبداهلل البساـ.  د
 أسامة أحمد العاني.د
 اهلل فاتح مالأماف . د

  اتالمميتة مف بعض النبات تحتاستخداـ تراكيز 
 دورة حياة طفيؿ البميارسياب لإلخالؿ

 سعاد الديحاف.د
عفاؼ كماؿ الديف . د.أ

 األنصاري
 جيف كاجو. د

7 
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 مراكز البحوثمنجزات العمادة عمى مستوى : ثانياً 

نجـــاح العمـــل البحثـــي و تقدمـــو          إن مراكــز البحـــوث فـــي الكميـــات المختمفـــة ىــي أســـاس      
ويوجــــد تحــــت إدارة العمــــادة إحــــدى .  فــــي الجامعــــة تحــــت إشــــراف عمــــادة البحــــث العممــــي

فـــي الجـــدول  ىـــو موضـــح  الكميـــات كمـــا ىموزعـــة عمـــ فـــي الجامعـــة ثيـــابح امركـــز  وعشـــرون
 :التالي
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مراكز البحوث بجامعة الملك سعود(: 9)جدول   

 مدير المركز مركز البحوث ـ

 نايؼ بف ثنياف آؿ سعود .د مركز بحوث كمية اآلداب 1

 بدر بف جويعد العتيبي .د مركز بحوث كمية التربية 4

 عبدالرحمف بف محمد العبيد .د مركز بحوث كمية الصيدلة 4

 القطاف ناعمحمد بف م .د مركز بحوث كمية الطب 2

 العندسناصر بف محمد  .د مركز بحوث كمية العموـ 5

 سعد بف عبداهلل الغانـ .د بحوث  كمية إدارة األعماؿمركز  6

 عمي بف صالح المجراد .د مركز بحوث كمية العموـ الطبية التطبيقية 7

 غازي بف سعيد الغامدي .د مركز بحوث كمية العمارة والتخطيط 8

 خالد بف ىادي العمري .د مركز بحوث كمية المغات والترجمة 9

 محمد بف عبدالرحمف آؿ الشيخ .د اليندسةمركز بحوث كمية  11

 بخاري مال محمد بف طاىر .د مركز بحوث كمية طب األسناف 11

 أحمد بف عبدالرحمف العثماف .د والزراعة األغذيةمركز بحوث كمية عموـ  14

 حسف بف اسماعيؿ مذكور .د مركز بحوث كمية عموـ الحاسب والمعمومات 14

 بندر بف رجا الشمري. د والعمـو السياسية مركز بحوث كمية األنظمة 12

 محمد بف عبدالرحمف الثنياف .د واآلثارمركز بحوث كمية السياحة  17

 حسف بف محمد الشمراني .د مركز بحوث معيد المغة العربية 18

 سامي بف محمد الحبيب. د مركز بحوث كمية التمريض 19

 الدعجانيبندر بف شارع . د مركز بحوث كمية المعمميف 41

 عوض بف خزيـ السمري. د مركز بحوث كمية اليندسة بالخرج 41

 عبد القادر بف عبد الوىاب البابطيف. د مركز بحوث كمية التربية البدنية والرياضة 44
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 المدعمة البحوث -1

تشـــرف عمـــادة البحـــث العممـــي عمـــى مراكـــز البحـــوث فـــي الجامعـــة وتقـــوم بتوزيـــع الميزانيـــات     
ـــة ونشـــاطات المراكـــز لممراكـــزالمخصصـــة  ـــى المشـــاريع البحثي ت حيـــث قامـــ ،ومتابعـــة صـــرفيا عم

       لاير  9،428،378 بحثــــًا  بمبمــــغ وقــــدره (473)ىـــــ بــــدعم 1429/1437العمــــادة خــــالل العــــام 
  وضـحىـو م كمـا (لاير مائة وثمانية وسـبعينثالث ألف و  ينعشر و ة وثماني ربعمائةأو  ماليين تسعة)

 .(21-11)واألشكال ( 17)الجدول في 
البحوث المدعمة في مراكز البحوث بالجامعة(: 11)جدول   

 

 البحوث مركز

 دعمةعدد البحوث الم

أعضاء ىيئة  المجموع
 التدريس

الدراسات  طمبة
 العميا

 75 02 85 العمومكمية 

 02 91 8 عموم األغذية والزراعةكمية 

 02 2 02 اليندسةكمية 

 اليندسة بالخرج كمية

 

0 2 0 

 9 2 9 اليندسة بالمجمعة كمية

 7 9 6 العمارة والتخطيط كمية

 9 2 9 عموم الحاسب كمية

 98 2 98 الطب كمية

 92 2 92 طب األسنان كمية

 08 0 00 الصيدلة كمية

 0 0 0 العموم الطبية التطبيقية كمية

 05 07 99 أقسام العموم والدراسات الطبية العموم بالممز

 89 07 00 التربية كمية

 6 2 6 معيد المغة العربية

 90 0 1 اآلداب كلية

 02 98 8 الدراسات الجامعية كمية

 0 0 2 واآلثار السياحة كمية

 0 2 0 األفالجبمجتمع ال كمية

 9 2 9 الدوادميبمجتمع ال كمية
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 0 2 0 الرياضبمجتمع ال كمية

 08 96 1 إدارة األعمال كمية

 7 2 7 المعممين كمية

 8 2 8 المغات والترجمة كمية

 0 2 0 العموم السياسيةاألنظمة و  كمية

 9 2 9 التربية البدنية كمية

 020 905 089 المجموع

 

 

 
 

  جمالي عدد البحوث الممولة(: 11)شكل 

 

 

 

  

الكليا   
العلمية
21%

الكليا   
الصحية

45%

الكليا   
ا نسانية

45%
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عدد البحوث الممولة بالكليا  العلمية  جمالي(:14)شكل   

 

 
   عدد البحوث الممولة بالكليا  الصحية  جمالي(:14)شكل  
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عدد البحوث الممولة بالكليا  ا نسانية  جمالي(:12)شكل   
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عدد البحوث الممولة  عضاء هي ة التدريس(: 15)شكل   

 

 

  
 عدد البحوث الممولة للدراسا  العليا(: 16)شكل 
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27%
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41%
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 توزيع عدد البحوث الممولة للكليا  العلمية(:  17)شكل 

 

 توزيع عدد البحوث الممولة للكليا  الصحية(:  18) شكل
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توزيع عدد البحوث الممولة للكليا  ا نسانية(:  19)شكل   
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0
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7568.540

 
الكليا   جمالي التمويل موزعاً حس (: 41)شكل   

على الكليا  العلمية( ألف لاير)توزيع التمويل (: 41)شكل   
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العلمية
24%
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الكليا   
ا نسانية

47%

لاير  9,248,478=  جمالي  يمة التمويل 
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  مف مجمس العمادة قائمة البحوث المدعمة 1-1

-1429قائمة البحوث المدعمة من عمادة البحث العممي لمعام الجامعي ( 11)يمثل الجدول     
 .وفق كميات الجامعة ىـ 1437

 

 لمراكز بحوث الكليا   البحوث المدعمة م  عمادة البحث العلمي(: 11)الجدول 

 :الكميات العممية: أولً 
 كمية العموـ

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

 المدة
 (شير)

إنتاج مواد طبيعية ذات نشاط سطحي مف بعض  1
 الكائنات الحية الدقيقة

أحمد عبد الفتاح . د
 24 51111 محمود

التنوع الوراثي داخؿ وبيف عشائر السدر البري في  2
 بعض مناطؽ المممكة العربية السعودية

العنسي منير صالح  11111 
دراسات ال

عمياال  

3 
الوراثي داخؿ وبيف عشائر العرعر في  دراسة التنوع

غرب وجنوب غرب المممكة العربية السعودية باستخداـ 
 التقنيات الحيوية الجزيئية

 11111 عباد عبد اهلل المميكي
دراسات ال

عمياال  

4 

فيرموف األثر والستجابة المناعية المصمية في نمؿ 
: غشائية األجنحة) Monomoriumمونومورياـ 
خطوة نحو استراتيجية المقاومة لتمؾ (: فورميسيدى

 اآلفة

محمد صالح . د
 الخميفة

43111 12 

5 
استجابة بعض الكائنات الحية الدقيقة في التربة لممبيد 

 الحشري ماليثيوف
الصـ موسى رشيد. د  51111 12 

الستقرار العاـ والتذبذب لمنموذج الرياضي المتقطع  6
 لمنباتات الموسمية

سمير صقر. د  11111 12 

طفيميات الكوكسيديا التي تصيب الدجاج في منطقة  7
 الرياض

صالح عبد الرحمف . د
 12 19111 القرشي

8 
تأثير فيتاميف ىػ و السمينيوـ كمضادات أكسدة عمى 
تكويف بيروكسيدات ونشاط النزيمات والمكونات 

 المالثيوفالحيوية في الفئراف المعرضة لمبيد 

زيد عبد اهلل . د
 12 49911 العثماف

التغيرات المرضية المستحدثة في الجرذاف  9
(Meriones spp ) نتيجة اصابة كريات الدـ

محمد عبد المنعـ . د
 12 21111 دخيؿ
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 Babesia divergensالحمراء بالبابيزيا مف نوع 

دراسة البمورات ودراسة الخواص الحرارية والتركيبية  11
 (II)روثينيوـ  –اثميف ثنائي فنيؿ  2.1لمعقد ثنائي 

خالد عبد الرحمف . د
 12 51111 الفرحاف

إبراىيـ سيد البطؿ. د الحياة الختبار الالمعممي لفصؿ مف توزيعات 11  15111 5 

التحكـ األمثؿ في نموذج مخزوف ثنائي الوحدات مع  12
 وجود أنواع مختمفة لمتدىور

أحمد مؤيد . د
 16111 الشمراني

دراسات ال
عمياال  

13 
تحضير وتشخيص مبممرات ذكية محضرة مف بولي 

مينية والمبممرات السائمة أحماض أايميد و  –أميد 
 البمورية

 عبداهلل حسف. د
 12 51111 الصالح

14 
 Carallumaمظاىر التكيؼ البيئي لنبات الغمفي 

  ِAcutangula  في جنوب غرب المممكة العربية
 السعودية

 سميماف يحيى
 11111 مسرحي

دراسات ال
عمياال  

 دراسة نظاـ مزدوج لممرونة شاذ وغير خطي 15
 عثماف السعيد. د

 12 11111 مسموب

طريقة امثمية لحؿ مسائؿ تكوف فييا دالة اليدؼ  16
 معرفة عمى فترة

إبراىيـ صالح .د
 12 19511 العمياف

 وتطبيقاتيامقاييس اإللتواء لبعض توزيعات الحياة  17
عبد الحميد عبد . د

 12 17511 اهلل الزيد

18 
التأثيرات الغير تقميدية لمكـ الغير ميدـ في وجود 

 التكبير البارامتري

 سيبويو محمد. د
 12 12511 محمود

اصطناع وتشخيص ترازولت وترايزولينات فركتو  19
 ارابينوز

 ناصر يحيى. د
 مبخوت

46111 12 

الثقيمة عمى التركيبة الوراثية لنبات تأثير العناصر  21
 الجرجير

القريني حمد فيد. د  43511 12 

زالة النتؤات لبيانات  21 مقارنة طرؽ التنعيـ وا 
 المغناطيسية األرضية اليابسة

 11111 سعد محمد الحميداف
دراسات ال

عمياال  

تقدير المعالـ لتوزيع معدؿ الخفاؽ الخطي باستخداـ  22
 المرتبةمعاينة المجموعة 

إبراىيـ السيد . د
 5 11111 البطؿ

النظاـ الصفي ذو الخدمة الجماعية بمقدـ خدمة  23
 عرضة لالعطاؿ والتحاؽ مشروط

 عبدالعزيز خالد. د
 12 15111 النويبت

الحموؿ التقريبية لمعادلة فيشر الجديدة اإلنتشارية  24
 ذات التفاعؿ مع التأخر في الزمف

حسني عمي جعفر. د  11511 12 

بيكمي حسف عمي. د الفمورا الميكروبية في النظاـ البيئي لممياه العذبة 25  51111 12 
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26 
التحكـ األمثؿ في نموذج ىولت 8 مودجميني8ميوس 

 وسيموف مع وحدات متدىورة

 مختار عبدالعزيز. د
 فوؿ

14511 4 

التي تصيب الدجاج  Eimeriaطفيميات اليميريا  27
 الحبشي في المممكة العربية السعودية

محمد صالح . د
 12 41111 اليوسؼ

 - يـوثيلدراسة نظرية طيفية لمجزيء ثنائي الذرتيف  28
 (+LiNa and LiNa)   صوديـو وأيونة

ناجي عمي خميفي. د  11111 12 

التنوع النباتي لجباؿ الموز في منطقة تبوؾ مف  29
 العربية السعوديةالمممكة 

الحربي خالد فيصؿ  11111 
دراسات ال

عمياال  

31 
استخداـ المستخمصات متناىية إلزالة المموثات 
العضوية مف مياه الشرب والتربة عبر الترشيح 

 المغناطيسي

محمد أبو الحسف . د
 عبد اهلل

46111 12 

محمد حسف . د الصبغات النباتية :تأليؼ كتاب 31
 6 15111 الوىيبي

( غزاؿ الرماؿ)التمقيح الصطناعي لغزاؿ الريـ العربي  32
 بسائؿ منوي مجمد

أحمد راشد . د
 12 51111 الحميدي

33 
بيف معدلت حمض السياليؾ ومعدلت  ةالعالق

القمب  ىالسكر ومرض مرضى األرجينيف فى أمصاؿ
 واألوعية الدموية

أبو القاسـ عمر . د
 12 51111 أبو القاسـ

34 
التى ( Microspora)الميكروسبوريديا طفيميات 

 Sauridaتصيب سمؾ السحمية مف نوع 

Undosquami فى الخميج العربى 

عبد العظيـ شعباف . د
 عبد الجواد

43111 12 

35 
الكشؼ عمى معدلت األشكاؿ الجينية المسئولة عف 

لدى األصحاء ( ADIPOQ)ىرموف الديبونكتيف 
 السعودية في المممكة العربية 2ومرضى السكري 

 حسيف تجمؿ. د
 12 51111 رسوؿ

36 
البحث عف خواص التركيب النانوي البنائي الذي يعطي 
أقؿ طاقة لبعض العناصر ذات الىمية التقنية نظريًا 

 وعممياً 

ثابت بركات. د  51111 12 

37 
العالقات بيف مستوى البروتيف المرتبط بالريتنيوؿ 

(RPB4 ) المرضى مع أمراض القمب والسكر في
 السعودييف

حساـ حسف دراز. د  51111 12 

دراسة تأثير البخور عمى التغيرات الخموية والجزيئية  38
 مس وخصيات فئراف اللبينور في البيدي

مختار أحمد عبد . د
 12 51111 الواحد

دراسة تأثير تراكـ النحاس الغذائي عمى نمو وعوامؿ  39
 (الشبوط)دـ أسماؾ المبروؾ 

سميماف عمي . د
 12 51111 العقيؿ
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41 
ديناميكية التشابؾ الكمي لنظاـ مف كسرتاف كميتاف 
ذوات تزاوج س ص ع تبادلي غير متجانس في مجاؿ 

 مغناطيسي غير منتظـ معتمد عمى الزمف

جياد قنديؿ صادؽ. د  13811 9 

41 
التأثيرات التشوييية والوراثية الخموية لعقار الفياجرا 

 المختبريةعمى الفئراف 

فيصؿ محمد أبو . د
 طربوش

51111 12 

42 
التوازف الحراري لخفاش كوىمي الصحراوي في وسط 
المممكة العربية السعودية 8 تجاوبات لضغوط الحرارة 

 والبرودة

عبد العزيز ناصر . د
 11 51111 العقيمي

43 
الخصائص الجيوفيزيائية المتكاممة لسد العمب شماؿ 

 غرب الرياض
الزغيبيوليد حمد   11111 

دراسات ال
عمياال  

 التحميؿ الفيزيائي لمنحنيات الضوء لالنفجارات الكونية 44
 الحسف ابوعزة. د

 المحمدي
22511 12 

أسامة سيد كـر. د رات فمورذتشييد مركب بنزوكتاميف ذو  45  51111 12 

التصميـ األمثؿ لختبار الحياة ذو الضغط المرحمي  46
 المراقبة مف النوع الثانىلبيانات أسية متقدمة 

عمي أحمد . د
 11 11111 إسماعيؿ

47 
التخطيط األمثؿ لختبارات الحياة المعجمة جزيئًا ذات 

ظؿ  يخفاؽ فبناء عمى مرات اإل يالضغط المرحم
 يالتوقؼ مف النوع الثان

عمي أحمد . د
 12 11111 إسماعيؿ

 مصفوفات شرودينكر عمى شبكة منتيية 48
 خميؿ مصطفى. د

 دممخي
11111 12 

الصناعات الكيميائية في المممكة العربية " تاليؼ كتاب  49
 السعودية

سالـ سميـ الدياب. د  15111 12 

51 
الختبار الالمعممي لفصؿ حياة التوزيع المستخدـ 

مع التطبيؽ  UBACأحسف مف المعمر في التحدب 
 في اختبارات الفروض الحصائية

شعباف إبراىيـ أبو . د
 6 11511 يوسؼ

التحميؿ التقريبي في فضاءات بناخ الناعمة  51
 النعكاسية

 أحمد مسعود. د
 6 14351 بونخؿ

52 
دراسة مقارنة لمشكؿ : األصؿ الميكروبي والبيولوجي 

المورفولوجي لعينات األمطار الحمراء مف اليند 
 والمممكة المتحدة

سميماف عمي . د
 الحربي

34511 6 

اآلليات الحيوية والجينية لمسمنة المصاحبة بارتفاع  53
 ضغط الدـ

عمر سالـ . د
 12 51111 العطاس

مقارنة التحاليؿ الكيميائية لزويت السيارات المتوفرة في  54
 السوؽ السعودي

العاقمة حسيف ميدي  11111 
دراسات ال

عمياال  
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خالد الحربيمتعب  تحضير األعمدة الشعرية لمتحميؿ بالكروموتوغرافيا 55  11111 
دراسات ال

عمياال  

56 
" السمية التناسمية لممستخمص المائي لنبات الرمراـ 

في ذكور الجرذاف " ىيميوتروبيوـ باكسيفيـر فروسؾ
 البيضاء

بساـ عبد العزيز 
 األحمدي

11111 
دراسات ال

عمياال  

57 
بحث التداخؿ بيف المعادف الثقيمة وحمض الجبريميؾ 

والمكونات الكيموحيوية لنبات الجرجير عمى النمو 
(Eruca sativa L ) 

عبد الحافظ عبد اهلل 
 11111 العمري

دراسات ال
عمياال  

58 
تأثير الييدروجيف والنتروجيف عمى الخصائص 

 البيونوية والبصرية لمكربوف غير المبمور
العصيمي محمد نادر  11111 

دراسات ال
عمياال  

59 
والفاتوكوفيروؿ عمى ستة مف تأثير األوزوف الجوي 

نباتات المحاصيؿ في مناطؽ حضرية وشبو حضرية 
 وريفية بمناطؽ الباحة بالمممكة العربية السعودية

عبد الرحمف عمي 
 11111 الزندي

دراسات ال
عمياال  

61 
النواحي البيولوجية والسمية لنممة السمـو السوداء في 

 مناطؽ مختارة في المممكة العربية السعودية
المخالفي عبده فيد  11111 

دراسات ال
عمياال  

" الخصائص الطيفية وانبعاث الميزر مف البمويمر   61
PDEHF  "المتناظر 

األصبحي عمي بندر  11111 
دراسات ال

عمياال  

 11111 خالد سعد الزاكي التوصيؼ الجزيئي لمفطريات القاطنة في الغذاء 62
دراسات ال

عمياال  

( حجر جير جبؿ طويؽ ) العموي أحافير الجوراسي  63
 بوسط المممكة العربية السعودية

 11111 منير مجيد دوسري
دراسات ال

عمياال  

تطبيؽ أسموب أدومياف عمى النموذج الرياضي الذي  64
 يمثؿ ديناميكية مرض السعاؿ الديكي

عبيدات عمي سميـ. د  11111 8 

مركبات حيود األشعة السينية والرنيف المغناطيسي في  65
 قادولينيوـ –الميالنيف 

الحريوؿ صالح فيصؿ  11111 
دراسات ال

عمياال  

66 
تأثير الجرعات العالجية والسامة لممضاد الحيوي 

 في الجرذاف Cephalosporinالسيفالوسبريف 
العبدلي سميماف عمي  11111 

دراسات ال
عمياال  

67 
عمى الجياز المناعي 8 مستوى ( ج ) تأثيرات فيتاميف 

الدىوف والضغط التأكسدي أثناء مرض السكري في 
 فئراف التجارب

جماؿ جماؿ بدر. د  44111 12 

بشير عمي دالي. د "الرايس " لممصفوفات وقاعدة " لي " عائمة مف جبر  68  18511 12 

69 
حوؿ أمثمية نموذج مخزوف ذي معالـ متغيرة لممواد 
 القابمة لمتمؼ بوجود ميمة لسداد قيمة المشتريات

 تميـ بف زيد. د
 12 11111 البمخي
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71 
السيطرة الشكمية في نموذج مخزوف لإلمداد العكسي 

 مع التدىور

 معيض أحمد. د
 الشمراني

16111 4 

عسؿ ميمود. د العامؿ شبو التفاضمي عمى ما فوؽ زمرة لقار 71  18511 18 

اختالؿ وتحكـ امثؿ في مولد مزدوج بآفاؽ زمنية  72
 مختمفة

إبراىيـ عود . د
 4 11111 الجوىري

73 
دراسة كيميائية وطبية عمى الخالصة الكحولية لجذور 

 نبات العاقوؿ
 سعادة محمد. د

 12 47111 المراشدة

الشرط الضروري لألمثمية عمى نموذج مخزوف متعدد  74
 الوحدات

عبد الحكيـ عبد . د
 المحسف البابطيف

19511 4 

بشار عمادة. د حوؿ شبو المقاييس وتطبيقاتيا 75  17111 12 

المنجي أحمد بالؿ. د كثيرات الحدود المتعامدة والدواؿ الخاصة 76  18511 24 

تأثير ىرموف النمو المعدؿ وراثيًا والسالبيوتاموؿ عمى  77
 صفات الدـ الكيموحيوية والكفاءة التناسمية في األرانب

صياد آؿ مشبب خالد دراسات ال 11111 
عمياال  

خالد بف محمد  كيميائية لتقدير عالمات لمرض وراثي طريقة اشتقاؽ 78
دراسات ال 11111 القحطاني

عمياال  

 
 كمية اليندسة

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

 المدة
 (شير)

التبادؿ الحرارة النتقالية بواسطة الحمؿ المختمط في  1
 التدقيؽ العمودي

بومعزة محمد مراد. د  41111 12 

محمد عبد الفتاح . د تطبيؽ مبادئ الجودة الشاممة في إدارة المشروعات 2
 شرؼ

51111 12 

موزع قدرة مايكروفية يعمؿ في ثالثة نطاقات مف  3
 الترددات باستخداـ تقنية الميتاماتريؿ

عمر فاروؽ . د
 صديقي

41111 12 

أثر نسبة حديد التسميح عمى فاعمية المواد المركبة في  4
 العوارض الخرسانية المسمحةتقوية 

 أحسف نديـ. د
 صديقي

35111 11 

تحميؿ وتقيـ نتائج اختبارات آبار الغاز : دراسة واقعية  5
العامودية القتيمة قبؿ وبعد عممية التكسير 

 الييدروليكي

الضمور نايؿ حاـز. د  21111 11 

 12 31111 ولد عالى محمد. د تحديد العيف آليًا مف صورة الوجو 6
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 لولى

 يوسؼ عبدالحميد. د تصميـ طريقة مثمى لضرب المصفوفات وتطبيقاتيا 7
 المزروع

51111 12 

تخطيط التوزيع لنظـ التجميع مع العناية بمستوى  8
 الخدمة

 زيزوف محمد. د
 جوىرى

31111 11 

 محمد حسف. د دراسة عالقة دقة تحويؿ الصور الفضائية بنقاط التحكـ 9
 12 29911 بيالني

موزع قدرة مايكروفية يعمؿ في نطاقيف مف الترددات  17
 Tباستخداـ قطاع عمى شكؿ حرؼ 

سميـ شوقي اشرؼ. د  16111 12 

صورة القمر  التحديد التمقائي لحواؼ الطرؽ مف 11
 IKONOSالصطناعي 

أيمف سميماف . د
 عجيب

12111 11 

نظاـ التحكـ اإلشرافي لمجموعة مف المصاعد  12
 خوارزميات الجينات الوراثيةباستخداـ 

وحيد غريب عمي . د
 عبد العاؿ

11111 11 

سمير عمي عيد. د السرياف الحر المنتظـ في البرابخ الممساء والمموجة 13  12111 11 

 محمد إبراىيـ. د تطوير نظاـ خبرة في تقنية المساحيؽ 14
 12 71111 الحركاف

طارؽ محمود . د الخراطةدراسة استخداـ غازات التبريد في عمميات  15
 18 41111 الحسيني

استنباط نماذج دقيقة لمتنبؤ بمزوجة الزيت الخاـ8  16
 المشبع والفوؽ مشبع

عيسى محمد . د
 9 21411 المغاوري شاكر

انتقاؿ حرارة بالحمؿ القسري داخؿ األنابيب الدائرية  17
 باستخداـ سوائؿ النانو

محمد السيد عمي. د  12111 11 

حرارة بالحمؿ التأثير استخداـ سوائؿ النانو عمى انتقاؿ  18
 الطبيعي داخؿ فجوة حمقية أفقية

عبيدة محمد . د
 زيتوف

12111 12 

تصنيع وتوصيؼ أعمدة نانومترية عالية التنسيؽ مف  19
مادة اليايدروكسي أباتيت المستخدمة في التطبيقات 

 الطبية

خميؿ عبد الرزاؽ . د
 خميؿ

37411 12 

: طريقة نمذجة مبتكرة آللة المخرطة8 الجزء األوؿ 27
 مرحمة الخراطة المتوسطة

ميند محمد العطا. د  41111 12 

تطوير نموذج محاكاة لعممية الحتراؽ في المحركات  21
 ثنائية الوقود

محمد حسف . د
 12 48411 رمضاف

سموؾ النثناء لصفائح أسمنتية مدعمة بالشبكات  22
 غنيسيوـاكبريتات الصوديـو والمالسمكية في محاليؿ 

محمد جماؿ . د
 11 12111 الشناؽ
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تطوير دوائر الكترونية لتقميؿ التشويو الموجود في  23
 النظـ واألجيزة اللكترونية عالية السرعة

أحمد عبد التواب . د
 أحمد

12111 12 

كمادة ذات مقاومية صغيرة  "Aqua Gel"تقييـ  24
 لستخداميا في التاريض الكيربائي

نذر حسيف مالؾ. د  24111 8 

انجاز برنامج محاكات ألدات مراقبة مركزية لشبكات  25
 الميؿ األخير

حبيب فتح اهلل. د  31111 11 

خواص التدفؽ المضطرب وانتقاؿ الحرارة عبر األنابيب  26
 المنحنية

خالد ناصر العمار. د  12111 12 

مقدمة في ىندسة " تأليؼ كتاب بالمغة العربية بعنواف  27
 "الطاقة المتجددة 

وحيد عطية . د
 15 43111 المصري

مقارنة الحموؿ الرقمية لديناميكا النظـ الميكانيكية  28
 متعددة األجساـ

أحمد اليادي محمد. د  29111 11 

لمحرؾ دراسة عممية عمى األداء الحراري واإلنبعاثي  29
 وقود ىيدروجيني وغاز البتروؿ المساؿ

عبد الرحمف . د
 12 49411 محمود الميثي

طريقة جديدة لمتصاص المطرقة المائية في شبكات  37
 مياه المنازؿ

عبد الرحمف محمد . د
 الخميري

31111 12 

استحداث نموذج جديد إلذابية المائع ما فوؽ الحرج  31
 الصطناعية باستخداـ شبكات الخاليا العصبية

عيسى محمد . د
 12 34411 المغاوري

دراسة تجريبية لمسموؾ الدينامي لميد مميع سائؿ  32
 بوجود جسميف صمبيف

محمد عاطؼ. د  41111 12 

صحيحة لالنتقاء  –نموذج متكامؿ برمجة ديناميكية  33
 األمثؿ لمحاصيؿ باستخداـ الري الناقص

محمد ناصر عزيز. د  12111 11 

دراسة تأثير الموجات الكيرومغناطيسية عمى كابالت  34
الموجودة في المممكة  ADSSاأللياؼ البصرية 
 العربية السعودية

عصاـ عبد العزيز . د
 11 67311 العامر

صالح الديف بنداؽ. د تأثير لوحات اإلعالنات عمى انتباه السائقيف 35  17411 8 

تطوير منحنيات شدة األمطار وزمف اليطوؿ وطور  36
 لمنطقة نجراف وجازاف( IDF Curves)التكرار 

إبراىيـ حمودة . د
 11 31111 السباعي

بمزوجة وكثافة  استحداث نماذج رياضية جديدة لمتنبؤ 37
الغازات وخميط الغازات المحتوية عمى مواد 

 ىيدروكربونية باستخداـ المنطؽ الفازي

محمد عيسى . د
 12 11811 المغاوري

دراج العمؿ في إطار ضيؽ الوقت الحقيقي 38  ولد عالى محمد. د جدولة وا 
 11 12111 لولى
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تأثير درجة حرارة التحميص عمى الدواعـ ذات المساحة  39
 السطحية المنخفضة

 12 48711 أنيس حمزة الفقيو

مواصفات قطع الغيار المنتجة بواسطة الماكينات  47
والماكينات التي يتـ التحكـ فييا بواسطة  التقميدية
 الكمبيوتر

عبد الرحمف عبد . د
 اهلل عمي

32211 12 

التحكـ اليجيني اإلشرافي باستخداـ الخاليا العصبية  41
ذات موجات صغيرة بالتغذية العكسية لنظاـ التحكـ 

 (CNC)آللت ( X-Y)الحركي في محوري التماثؿ 

 محمد فييـ فايز .د
 12 25111 السوسي

التحميؿ الكينماتيكي والديناميكي لربوت متوازي ذو  42
 ثالث درجات حرية

رشدي فواز عبد . د
 12 25111 ربو أبو شنب

حساب طاقة الخرسانة الحديثة الصب في المممكة  43
العربية السعودية باستخداـ النموذج الفعمي المعدؿ في 

 نظرية العناصر المحددة في التجاىات الثالثة

 محمد فوزي.د
 12 25111 البحيري

فيد عبد اهلل . د أساسيات الدراسات الكيربائية: كتاب 44
 12 41111 التركي

 
 
 
 

 كمية عمـو األغذية والزراعة
 المدة

(شير)  
 الميزانية

(لاير)   عنواف البحث الباحث الرئيسي 

الدراسات 
في الري بالتنقيط تحت  تأثير التدفؽ المائي بالنبضات نبيؿ سعيد الغامدي 5111 العميا

 السطحي عمى توزيع المياه في منطقة المجموع الجذري
1 

12 31111 
حسب الرسوؿ . د

 حسيف محمد
 2 فصيمة الجمميات والبيئة

الدراسات 
 5111 العميا

عبد العزيز راضي 
 العنزي

تحفيز حركة الرصاص والكادميـو بالخاصية الشعرية 
العضوية الذائبة نتشار عف طريؽ إضافة المركبات وال 

 لمترب المموثة

3 

الدراسات 
 5111 العميا

خالد عبد الرحمف 
 4 التوزيع المكاني لمعناصر الثقيمة في ترب مدينة الرياض البمييد

الدراسات  إنتاج كمبوست مف مخمفات زراعة الزيتوف محسف  عمر إبراىيـ البشير 11111 5 
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 بالحجر الفوسفاتي العميا

الدراسات 
 5111 العميا

 صالح عبد اهلل
 الحوتاف

المستوى التعريفي والمياري بأىـ أمراض وآفات النحؿ 
لدى مربي النحؿ في منطقة الباحة بالمممكة العربية 

 السعودية
6 

الدراسات 
 5111 العميا

عبد الوىاب محمد 
 حافظ

تأثير طرؽ تطبيؽ مبيد الفنتروثيوف عمى فعاليتو وتطور 
 Say Culex" 7"المقاومة في بعوض 

الدراسات 
 5111 العميا

 ظافر عايض
 العتيبي

اقتصاديات ترشيد استيالؾ المياه المنزلية في مدينة 
 الرياض

8 

الدراسات 
تنوع النباتات المعمرة في وادي الطوقي شماؿ شرؽ  فيد أحمد الدجيف 5111 العميا

 منطقة الرياض
9 

الدراسات 
 5111 العميا

 عبداهلل إبراىيـ
 11 بمنتزه الطائؼ الوطني بسيسد التنوع النباتي الجماز

الدراسات 
 5111 العميا

محمد عبداهلل عطية 
 الجيني

اتجاىات الزراع نحو استخداـ طرؽ الري المختمفو 
 بمنطقة تبوؾ

11 

الدراسات 
الركباف حمد عبداهلل 5111 العميا  

تأثير خميط مف غاز النتروجيف وثاني أكسيد الكربوف 
عمى األطوار غير الكاممة لحشرة دودة البمح العمري 

"Ephestis cautella Walker"   التي تصيب
 التمور المخزنة

12 

الدراسات 
 5111 العميا

 عايد فييد سيؼ
 الحربي

تأثير التسميد الورقي لمفوسفور عمى إنتاجية القمح 
الشامية وكفاءة وامتصاص الفوسفور في الترب  ةوالذر 

 الجيرية

13 

الدراسات 
حمادة عمي نيار 5111 العميا  

تقييـ المتناوؿ الغذائي ومستوى بعض العناصر المعدنية 
المضادة لألكسدة ونشاط بعض األنزيمات المرتبطة بيا 

 في مصؿ مرضى فقر الدـ المنجمي

14 

الدراسات 
المقبؿمحمد صالح  5111 العميا  

تقدير المركبات الييدروكربونية عديدة الحمقات في لحـ 
 الدجاج المطبوخ

15 

الدراسات 
األحمر حسيف أميف 5111 العميا  

قياس ونمذجة الخواص الفيزيوحرارية لتمر الخنيزي 
 ومنتجاتو

16 

18 51111 
محمد عبد . د

 الرحمف آؿ الشيخ

العربية التبايف الوراثي لبعض عشائر األبؿ في المممكة 
السعودية اعتمادًا عمى تحميؿ معممات التتابعات 

 النيوكميوتيدية الدقيقة

17 

12 35111 
 عبدالعزيز. د

القرعاوي عبداهلل  

في  (الميكروىيزا)كفاءة الفطريات الجذرية التكافمية 
نتاجية بعض نباتات المراعي النامية تحت  تحسيف نمو وا 

 تأثير الجفاؼ

18 
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24 35111 
 محمد محمد. د

 حرحش
 19 سموؾ أصناؼ نخيؿ التمر النامية بالمجمع الوراثي

الدراسات 
 5111 العميا

 مناور بف مشعؿ
 المطيري

دراسة التنوع الوراثي لساللت القرع العسمي باستخداـ 
 الدلئؿ الجزيئية وعالقتو بقوة اليجيف

21 

الدراسات 
 5111 العميا

مرشد بف عبد 
 العزيز المرشد

والعمر وفترة التخزيف عمى نسبة الخصوبة تأثير الساللة 
والفقس لبيض أميات صيصاف المحـ المرباة تحت 

 الظروؼ المحمية

21 

12 25111 
حسيف عمي . د

 قاسـ
إنتاج الفاكية مستديمة الخضرة )تأليؼ كتاب 

 (والمتساقطة األوراؽ
22 

الدراسات 
 العميا

5111 
مصطفى راضي 

 العمي
البيوت المحمية المبردة تأثير مادة الغطاء عمى بيئة 

 تبخريًا بنظاـ المراوح ووسائد التبريد
23 

الدراسات 
 11111 العميا

مشاري عمي إبراىيـ 
يجاد معامؿ اختالفيا المصنعي السميماف  24 تقييـ أداء المنقطات وا 

12 41111 
خالد نيار . د

 الرويس

تحميؿ اقتصادي اجتماعي لسوؽ منتجات التقنية الحيوية 
 في منطقة الرياضالزراعية 

25 

12 45111 
خالد فرج اؿ . د

 مطمؽ

استخداـ التقنية المتطورة في التخمص مف المبيدات 
 الفائضة والمنتيية      الصالحية

26 

12 48811 
سميماف محمد . د

 الشبؿ

الختالفات الوراثية بيف أصناؼ البطاطس المقاومة 
 والقابمة لإلصابة بمرض المفحة المبكرة

27 

12 65511 
إبراىيـ محمد . د

 اليالب

دراسة الخواص اإلشعاعية لشبؾ التظميؿ البالستيكي 
المستخدـ في التطبيقات الزراعية بالمممكة العربية 

 السعودية

28 

12 61111 
خالد سميماف .د

 النمير

دراسة تأثير حميب اإلبؿ عمى أنزيمات أيض الكربوىيدرات 
المحدث بمركب  2في الجرذاف المصابة بمرض السكري
 الستربتوزوتوسف

29 

الدراسات 
 7111 العميا

 أحمد محمد
 القطامي

 لتحمؿ منيا الناتجة واليجف الطماطـ مف أصناؼ تقييـ
 31 الحراري اإلجياد

 
 العمارة والتخطيطكمية 

 المدة
(شير)  

 الميزانية
(لاير)   عنواف البحث الباحث الرئيسي 

12 31111 
 محمد وليد .د

 ابانمي
كمية " تأثير التدريب الصيفي عمى األداء األكاديمي لمطالب 

 كحالة دراسية" جامعة الممؾ سعود  –العمارة والتخطيط 
1 

file:///D:/العمادة/احمد/دعم%20البحوث%2029/ملف%20الاجتماع/المالية/الزراعة/الهلال.pdf
file:///D:/العمادة/احمد/دعم%20البحوث%2029/ملف%20الاجتماع/المالية/الزراعة/الهلال.pdf
file:///D:/العمادة/احمد/دعم%20البحوث%2029/ملف%20الاجتماع/المالية/الزراعة/الهلال.pdf
file:///D:/العمادة/احمد/دعم%20البحوث%2029/ملف%20الاجتماع/المالية/الزراعة/الهلال.pdf
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12 31111 
غازي بف سعيد . د

 العباسي
: اإلنسانية لتصميـ الفراغات العمرانية حالة دراسية األبعاد 

 إسكاف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ سعود
2 

12 37111 
عبد الرحمف بف . د

 عبد اهلل
 3 الستدامة العمرانية والتنظيـ المدني

الدراسات 
 11111 العميا

سميـ عبد العزيز 
 السديس

الحراري لمفراغات تأثير حجـ النوافذ ونوعيا عمى األداء 
 الداخمية في المباني المكتبية في المناطؽ الحارة الجافة

4 

12 29111 
حكمت حمادة . د

 مطمؽ عمي
نموذج تكاممي لتطبيؽ الستدامة في مراحؿ التصميـ 

 المعماري
5 

12 27511 
 صالح محسف.د

صالح الديف  

التخطيط المستداـ كمدخؿ لمواجية المتغيرات المتسارعة في 
 دراسة حالة مدينة الرياض: 21القرف  مدينة

6 

12 21111 
عصاـ الديف . د

 عثماف

المعايير التخطيطية لممدارس البتدائية بنيف بمدينة 
 7 الرياض بيف النظرية والتطبيؽ

 
 كمية عمـو الحاسب والمعمومات

 المدة
(شير)  

 الميزانية
(لاير)   عنواف البحث الباحث الرئيسي 

محمد حسيف. د 68511 15  
تحسيف الصور الرقمية الطبية لمساعدة الطبيب في 

 تشخيص األمراض
1 
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 :الكميات الصحية: ثانياً 

 أقساـ العمـو والدراسات الطبية لمطالبات

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

 المدة
 (شير)

تشييد وتوصيؼ وتحديد فراغي ثـ فحص طبي حيوي  1
 المبتكرة( III)لبعض معقدات الروثينيوـ 

رويدا ياسيف 
 الشوافي

11111 
الدراسات 
 العميا

جيد التأكسد وحالة مضادات األكسدة في مرضى الربو  2
 السعودييف

العفالؽ عمر نوؼ  11111 
الدراسات 
 العميا

3 
دراسة مقارنة لتأثير حمض المينوليؾ المقترف وزيت جوز 

التأكسدي جياد اليند البكر عمى التحكـ في الوزف واإل
 في الجرذاف

 محمد دينا
 طرابزوني

11111 
الدراسات 
 العميا

4 
تأثير مموثات مصنع اسمنت الرياض عمى الخواص 
الظاىرية والمحتوى الكيموحيوي واإلنتاجية لنباتي 

 الداتورة والفاصوليا

منيرة عبد اهلل 
 11111 الدوسري

الدراسات 
 العميا

5 
 (LL-4) 4-انترليوكيالبحث عف المتغيرات الجنية في 

في عينة مف السعودييف ( ADAM33) 33و ادـ 
 المصابيف بمرض الربو في الرياض

خياط إسحاؽ أروى  11111 
الدراسات 
 العميا

6 
 Acaciaدراسة تشريحية عمى بعض أنواع اآلكاسيا 

Mill (الفصمية الطمحية ) النامية طبيعيا في المممكة
 العربية السعودية

ابتساـ عبد 
المقرف المحسف  

11111 
الدراسات 
 العميا

7 
التغيرات البيئية والفيتوكيميائية لبعض النباتات البرية في 

 المممكة العربية السعودية
قنيطة إبراىيـ بيية  11111 

الدراسات 
 العميا

تأثير األشعة الفوؽ بنفسجية عمى بعض النباتات  8
 الصحراوية الحولية

الفغـ طالؿ العنود  11111 
الدراسات 
 العميا

الرتباط بيف النمط الوراثي والنمط الظاىري لدى مرضى  9
B-thalassaemia السعودييف 

 محمد تياني
 11111 الشيري

الدراسات 
 العميا

المتعب حسيف ليمى جبيف في مرضى السعودييف RBIفحص ساللت  11  11111 
الدراسات 
 العميا

11 
تحضير وتحميؿ لبعض معقدات بس ثالثي الفنيؿ 

الجديدة باستخداـ متصالت مخمبية ( II)فوسفيف روثنيوـ 
 ثنائية النيتروجيف إيماف حسيف عبدالرحمف

 احمد عواطؼ
 11111 الحميري

الدراسات 
 العميا

الدراسات  11111 بدر سموىامتزاز بعض الصبغات القاعدية مف المحاليؿ المائية  12
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 العميا الرشيداف عمى البنتونيت السعودي

كيميائية وبيولوجية لبعض النباتات التي تستخدـ دراسة  13
 كمدرة لمبوؿ

أريج محمد . د
 12 31111 الطويؿ

14 
دراسة خصائص العسؿ وعزؿ ببيتدات مضادة لممكروبات 
مف النحؿ البري والكرينولي بالمنطقة الوسطى لممممكة 

 العربية السعودية

المينا مينا أمؿ  11111 
الدراسات 
 العميا

15 
الفاعؿ لألغذية الغنية بالفيتواستروجيف عمى التأثير 

يض العظاـ لمسيدات بعد انقطاع ئية ألادللت البيوكيمي
 الطمث

ىالة محمد . د
 12 51111 مختار

16 
 يلتموث سمؾ البمط يأ كمؤشر حيو 451السيتو كرـو ب

 بيريف -أ–والسمؾ القط بالبنزو 

 حسيف إيماف
 عبدالرحمف

11111 
الدراسات 
 العميا

تأثير مستوى الكافييف في القيوة عمى بعض مؤشرات  17
 العظاـ في الجرذاف ضأي

حناف صالح 
 11111 الناصر

الدراسات 
 العميا

متالزمة التمثيؿ الغذائي بيف السعودييف وعالقتيا  18
 بالسموؾ الغذائي

حناف عبد اهلل 
 11111 الفواز

الدراسات 
 العميا

19 
نباتات طبيعية عمى تأثير بعض الزيوت المستخمصة مف 

نتاجية السمـو الفطرية  نمو الفطريات وا 

ىيفاء عيسى آؿ 
 11111 خمفاف

الدراسات 
 العميا

مقارنة متالزمة التمثيؿ الغذائي بيف النساء والرجاؿ  21
 بمحافظة الحساء وعالقة ذلؾ في السموؾ الغذائي

أسماء عدناف 
 11111 الممتف

الدراسات 
 العميا

أ كمؤشر حيوي لتموث سمؾ 1 451الستوكروـ ب  21
 البمطي والسمؾ القط

مي ناصر بف 
 جمعة

11111 
الدراسات 
 العميا

التشييد والتقويـ الحيوي لبعض مشتقات الثيازولوديازبيف  22
 الجديدة ذات التأثير عمى الجياز العصبي المركزي

سارة عبد المحسف 
 11111 الرشود

الدراسات 
 العميا

23 
الزيتوف البكر وحمض الميونوليؾ التأثير المشترؾ لزيت 

المقترف عمى السكري مف النوع الثاني في الجرذاف 
 المصابة بالسكري

 عبداهلل حصة
 11111 الحصيني

الدراسات 
 العميا

24 
-indole-2.3حركية وثيرموديناميكية فتح حمقة 

dione  في الوسط التقاعدي في الماء والماء المختمط
 بالمذيبات العضوية

ردماف فضؿ رامية  11111 
الدراسات 
 العميا

تأثير أشعة جاما ونسب الكولستروؿ عمى الخواص  25
 الفيزيائية لميبوسومات متناىية الصغر

العنزي ليح نادية  11111 
الدراسات 
 العميا

تأثير النسبة بيف األحماض الدىنية عديدة عدـ التشبع  26
الغذائية عمى  3وأوميجا  6طويمة السمسمة أوميجا 

 مصطفى ضحى
 11111 النوري

الدراسات 
 العميا
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األحماض الدىنية في نخاع العظاـ وبعض  محتوى
 المؤشرات الحيوية أليض العظاـ في األرانب

27 
استخداـ سموـ البكتيريا المتكافمة مع الديداف الخيطية 

 Culexالممرضة لمحشرات كمبيد حشري عمى بعض 

quinquefasciatus 

 محمد نجالء
 11111 البيشي

الدراسات 
 العميا

دراسة الخصائص المورفولوجية والفسيولوجية لمطحالب  28
 الخضراء المزرقة في بعض المحميات الطبيعية بالرياض

ىند عوض . د
 12 41111 الوزناني

ثير أمسح لخالصات بعض الكائنات الدقيقة ودراسة ت 29
 نسافدوره البيولوجي عمى الميكروبات التي تصيب اإل 

 غادة أحمد. د
 12 31111 فوزي

دراسة فاعمية حمض ألفا اليبويؾ في الوقاية مف األزمة  31
 القمبية

نوؼ الرشيد. د  41111 21 

التقدير الطيفي الحركي لمفوروكينولونات المحتوية عمى  31
 بيبرازيف أحادي الستبداؿ

حسا عبد الرحمف 
 11111 العرفج

الدراسات 
 العميا

32 
الجزئية المحققة لبعض شروط عديد الطيات المورانتزية 

 النحناء
 11111 نوره حسف الشيري

الدراسات 
 العميا

 حوؿ الحمقات الرتينية شبو السمسمية 33
أريج عبد اهلل 

 محمد
11111 

الدراسات 
 العميا

خصائص النتقاؿ اللكتروني عبر النقاط الكمية  34
 المترابطة في نطاؽ كوندو

العنزي محمد نورة  11111 
 الدراسات
 العميا

35 
ديناميكية التشابؾ الكمي لسمسمة مغزلية ممثمة بنموذج 

وجود  يىايزينبرج السينى الصادى غير المتجانس ف
 يخارج سيمجاؿ مغناطي

 ارشد بدور
 11111 القرطاس

الدراسات 
 العميا

36 

( الميديف)توصيؼ الطفرة الجينية لمعامؿ التخثر الخامس 
فى األطفاؿ ( البروثرومبيف)والمعامؿ المتخثر الثاني 

السعودية باستخداـ  يالمصابيف بالخمطة الدماغية ف
 تفاعؿ البوليميريز المستمر

جيياف الحسيني . د
 جاويش

84511 24 

37 
الفمورا والبيئة النباتية لوادي ضيقة في المنطقة الوسطى 

 بالمممكة العربية السعودية

بدرية صالح 
 11111 العماري

الدراسات 
 العميا

 التنبؤ بمشاىدات مستقبمية وتطبيقاتيا 38
مشيرة أحمد . د

 إسماعيؿ
17111 12 

39 
تقدير فاعمية األجساـ النانونية المحتوية عمى المضاد 
الحيوي موكسي فموكساسيف في عالج التياب المسالؾ 

 البولية المتسببة مف ميكروب السودوموناس

نيره أحمد عبد . د
 الباقي

37111 15 

 24 35111نجاة جميؿ . دحقف فموريد الصوديـو عمى محتوى ىيدروكسي تأثير  41
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 مصطفى بروليف في الجرذاف
مسحوؿ سياـ. د محاذاة الصور باستخداـ الحوسبة الكمية 41  41111 15 

ات الفاصوليا نبالتنوع الوراثي ضمف أنواع مختمفة مف  42
(PhaseolusVulgaris L) 

جواىر محمد 
 11111 شبيب

الدراسات 
 العميا

تطبيقات : ترايازيف كعوامؿ تزاوج  5.3.1تشييد مشتقات  43
 في تشديد البيبيتدات في كؿ مف الحالة السائمة والصمبة

طرفة إبراىيـ 
 11111 الورىي

الدراسات 
 العميا

44 

التغيرات المعتمدة عمى الميالتونيف والعمر في نشاط 
 بعض اإلنزيمات المرتبطة بتحوؿ مسار أكسدة الجمكوز

فوسفات والجذور الحرة فى ذكور الجرذاف بعد  -6-
 التعرض لألوكسجيف الزائد

 11111 حساة محمد العبيد
الدراسات 
 العميا

تقدير معالـ بعض التوزيعات اإلحصائية باستخداـ معاينة  45
 المجموعة المرتبة

العنزي خمؼ عبده  11111 
الدراسات 
 العميا

مقارنة تصنيفية وكيموحيوية لألنواع التابعة لجنس  46
Arnebia L في المممكة العربية السعودية 

 فرحاف مسفرة
 11111 الشموي

الدراسات 
 العميا

47 
دراسة طبيعة ونسبة الطفرات ومتعدد األشكاؿ آحادي 

مف سرطاف  TP53النيكميوتيد الموجودة في الجيف 
 الثدي عند النساء السعوديات

القاسـ جالؿ عبير  11111 
الدراسات 
 العميا

 الدواؿ متعددة الجيد في فضاءات توافقية 48
 يعقوب سعاد. د

 7 21111 الحميداف

 
 كمية الصيدلة

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

المدة 
 (شير)

1 
المصحوب بالستئصاؿ الجراحي ىو  19سي سي اؿ

 عالج واعد لسرطاف الثدي

القادر عبد . د
 12 19611 البدوي عباس

تقييـ تاثير دواء الفمموفاستاتيف عمى حساسية النسوليف  2
 يضية المحدثة في الجرذاففي المتالزمة األ

وائؿ حمدي سيد . د
 منسي

31751 24 

 تاحة الحيوية الفموية لمجميكالزيدتحسيف الذوبانية واإل  3
عبد اهلل حسف . د

 12 24511 العمراني

4 
ترايازوؿ و  1.2.4مركبات جديدة مف مشتقات تشييد 
اوكساديازوؿ المتصمة بنواة الثيوفيف كمضادات   1.3.4

 محتممة لمميكروبات

محمد بف عبد . د
 12 21111 الرحمف العمر

 24 31211إبراىيـ عمي . داستنباط طريقة تحميؿ جديدة باستخداـ كروماتوجرافيا  5
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السائؿ ذات الكفاءة العالية لتقييـ الحركية الدوائية 
عقار المانتاديف كموصالت تفاضبية لمكبد لمشتقات 

 لزيادة فاعميتو ضد الفيروس الكبدي الوبائي ج

 محمد درويش

6 
جيجيروؿ عمى سرطاف الكبد المحدث  -6دراسة تاثير 

 آلية محتممة لمفعالية:كيميائيا في الجرذاف الطبيعية 

محمود أحمد . د
 12 12111 منصور

خالصة بذور العنب البروانثوثيانيديف عمى الطفرات تاثير  7
 المستحثة بواسطة الديكساروبيسف

صبري محمد . د
 عطية

24511 12 

طرؽ كروماتوجرافية كيرالية لتحميؿ بعض المركبات  8
 الصيدلية المحتوية عمى كحوليات األميف

 11111 أيمف خالد السويمـ
الدراسات 
 العميا

9 
احتمالية الجموكوز ومقاومة تاثير الرتيف عمى خمؿ 

نسوليف المحدثة بتغذية ذكور الجرذاف بغذاء عالي األ 
 الدىوف

 صالح بف سالـ .د
 12 21251 الرجيعي

دراسة كيميائية عقاقيرية وحيوية لنبات سايبرس  11
 المممكة العربية السعودية يف يروتاندس النام

وقاص ىميؿ 
 11111 العتيبي

الدراسات 
 العميا

مبتكرة لختبار مضادات الفطريات عمى خميرة طريقة  11
 الكانديدا

عبد القادر بف . د
 12 25511 فريد توفيؽ

تشييد بعض مشتقات البيريميديف الجديدة كعالجات  12
 كيميائية محتممة

عبد الغفور عبد 
 11111 المغيث التركستاني

الدراسات 
 العميا

 الخصائص المناعية والموت المبرمج في ضعؼ القمب 13
 غير المبرر

عادؿ رشاد . د
 أحمد عبد اهلل

24111 12 

ىؿ تناوؿ الثيموكينوف يقي مف سرطاف الكبد المحدث  14
 بواسطة النيتروزاميف في الجرذاف

محمد محمد . د
 سيد أحمد

36611 24 

دور الكارنتيف في متالزمة فنكوني المحدثة بواسطة  15
 اليفوسفاميد في الجرذاف

عبد العزيز . د
العيسىمحمد   

33811 24 

16 
فصؿ الدايييدروبرفاميف وتشيد بعض مشتقاتو وتقييـ 
تاثيراتيـ الفارماكولوجية8 المضادة لمجراثيـ والمثبطة 

 لمخاليا السرطانية

 بف عدناف. د
الرحيمي جذلف  

24211 12 

تاحة الحيوية لدواء سموكوكسيب باستخداـ تحسيف اإل  17
 طريقة التجفيؼ بالرش

 بف ابراىيـ .د
السراء عبداهلل  

25211 12 

18 

حساسية ميكروب اليشريشيا كولي لممضادات الحيوية 
المعزولة مف عدوى المستشفيات والمجتمع وتعييف معدؿ 
انتشار اليتالكتاميز ممتدة الطيؼ في المممكة العربية 

 السعودية

محمد حميد . د
 12 24611 العجمي
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19 
كمضادات تشييد بعض مشتقات البيرميديف الجديدة 
 ضامر لمبكتيريا والفطريات المسببة لأل

عمي عبد . د
 الرحمف اإلماـ

28411 12 

21 
شكاؿ الفراغية لالتيولوؿ دراسة التاثير غير المرغوب لأل

باستخداـ كروماتوجرافيا السائؿ ذات الكفاءة العالية 
 وطور كايرالي ثابت مف المضادات الحيوية ميكروسيكاليؾ

محمد محمود . د
 حفناوي

29811 24 

21 
 -5.3.1-يد2 -تشييد مشتقات رباعي ىيدرو

مينية غير طبيعية أحماض اثيوف لبعض -2-ثياديازيف
 ذات فاعمية محتممة كمضادات ميكروبية

عبد اهلل بف عبد . د
 12 28611 العزيز البدر

22 
تاثير بثديواكسوبيرازيف عمى الطفرات الجينية المستحثة 

 بواسطة عقار تينوبوزيد

صالح عبد . د
 12 28511 الرحمف البخيت

ليات الجينية الداخمية في تحوير جينات السيتوكرـو اآل 23
 بواسطة الحبة السوداء 451

ىشاـ محمد . د
 قرشي

21111 11 

دراسة جزيئية لمدور الوقائي لمكارنتيف في منع حدوث  24
 سرطاف الكبد

عثماف بف عبد . د
 24 32611 اهلل الشبانة

الواقي لمثيموكينوف ضد التسمـ القمبي المحدث الدور  25
 بواسطة السيكوفوسفاميد في الجرذاف

محمود نشأت . د
 12 31811 ناجي

 
 كمية الطب

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

المدة 
 (شير)

1 

دراسة تواجد خاليا الدـ المتحولة إلى الخاليا المبطنة 
 circulating bone marrowلألوعية الدموية 

– derived endothelial precursor cells 
في األغشية التميفية المصحوبة بأوعية دموية جديدة 
والمستأصمة مف أماـ شبكية العيف مف مرضى اعتالؿ 

 الشبكية السكري النموي

أحمد مختار . د
 11 65111 محمد أبو األسرار

2 

 advanced glycation andدراسة تواجد 

products and related molecules  في
األغشية التميفية المصحوبة بتكوف أوعية دموية جديدة 
المستأصمة مف أماـ شبكية العيف مف مرض اعتالؿ 

 الشبكية النموي نتيجة لمرض السكري

 مختار أحمد. د
األسرار أبو محمد  

56111 11 

دراسة طرؽ حماية عضمة القمب بعد اإلنعاش مف  3
باستخداـ المواد المانعة لنقؿ الصدمة النزيفية 

منى محمد عبد . د
 24 118111 الحفيظ سميماف
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الدينوسيف وتأثيرىا عمى وظائؼ القمب التقمصية 
 وتركيب خاليا القمب في الجرذاف

التحقيؽ الجزيئي والكيميائي الحيوي لمرض تمخرط  4
 القرنية في السعودية

عبد الرحمف . د
 24 99511 المعمر

5 

تخثر الدـ في األوردة العميقة في الساؽ  مقارنة عالج
في المستشفى مقابؿ عالجيا خارج المستشفى 8 واآلثار 
المترتبة عمى المريض والتكمفة المادية والبشرية مف 

 استخداـ ىذه الطرؽ

 حسف بنت فرحة. د
 القحطاني

51211 19 

6 
عمى الخاليا البشرية ودوره ( ناج ) تأثير تعبير بروتيف 
 إعادة بناء األطراؼ اآلدميةالمحتمؿ في 

محمد مناع . د
 16 137111 القطاف

دور الريسفيراتروؿ في الضغط التاكسدي والسمية  7
 الكموية المستحدثة بالسيزبالتيف في الفئراف

 حمدي حناف. د
 حجر

74921 11 

المشروع الوطني السعودي لتسجيؿ وتقييـ حالت  8
 ضعؼ القمب

خالد فايز . د
 36 18111 الحبيب

عالقة وسائؿ التصاؿ الحديثة بالغتراب الجتماعي  9
 دراسة ميدانية  -لمشباب في المجتمع السعودي

فيد عبد العزيز . د
 12 21111 الخريجي

11 

دراسة مدى مالئمة ترجمة األسئمة المتعمقة باإلرىاؽ 
بالمغة العربية عمى األشخاص السميميف ودراسة مدى 

وظائؼ الرئة واختبار جيد تأثير اإلرىاؽ عمى اختبار 
المشي لمدة ستة دقائؽ عند مرضى التياب الرئة 

 المجيوؿ المنشأ وأمراض األنسجة الضامة

 حمد بف عصاـ. د
 36 37211 الحمد

11 
ارتفاع ضغط الشرياف الرئوي عند مرضى الشرؽ 

عالقة اختبار . األوسط الذيف يعانوف مف الفشؿ الكموي 
 األشعة التمفزيونية لمقمبالمشي لمدة ستة دقائؽ مع 

 حمد بف عصاـ. د
 18 81111 الحمد

12 
دراسة الخواص الحركية لعقار فنتولميف وتحديد الشكؿ 

المسئوؿ عف  p450األسوي مف أنزيـ سايتو كروـ 
 استقالبو

أسامة يوسؼ . د
 16 61111 محمد

دور المنشط لمستقبؿ البيروكسيزوـ في الوقاية مف  13
 في الفئراف عالية الكولستروؿالسكتة الدماغية 

الروؽ فوزية. د  57411 11 

عالقة األكسيد النتريكي المزفور الجزئي بإحراز إختبار  14
 سيطرة الربو في المربّويف البالغيف

سيد شاىد حبيب. د  24111 4 

15 
مقارنة بيف مثبطات أنزيـ المحوؿ لالنجوتنسيف وبيف 

القرحة مضادات مستقبالت النجوتنسيف عمى 
 المستحدثة معمميًا في قولوف الفئراف

 حافظ محمد عزة. د
 12 74411 المدني
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 كمية طب األسناف

المدة 
(شير)  

 الميزانية
(لاير)   عنواف البحث الباحث الرئيسي 

12 45111 
خالد صالح . د

 الحمداف
ندماج العظمي بيف أسطح مقارنة إكمينيكية ومجيرية لال 

 مختمفة عمى الغرسات السنية
1 

ناصر نوح. د 49511 4  

عراض أىؿ ينجح استخداـ ميثوكسفموراف في تقميؿ 
الخوؼ والضغط العصبي لدى مرضى جراحة خمع 

 أضراس العقؿ

2 

11 31111 
سالي عبد المنعـ . د

 الحداد
التقييـ اإلكمينيكي لستخداـ جيالتيف العسؿ والعسؿ في 

 قاعدة فموية في عالج الحزاز المسطح الفموي
3 

12 39111 
 عبدالحميد نادر. د

 باباي

التغير في مستوى العظـ الحفافي واللتحاـ العظمي 
لمغرسات السنية الموضوعة بعد إجراء شريحة حوؿ 

 دراسة عمى كالب البيجوؿ: سنية أو بدونيا 

4 

11 38911 
محمد ضيؼ اهلل . د

 العمري

اختالؼ لوف نماذج الختيار ضد خمفيات مختمفة الموف 
إضاءة مختمفة باستخداـ طريقتيف  وتحت مصادر

 مختمفتي لمتقييـ

5 

12 44618 
 مرزوؽ ناصر. د

 الجاسر
مقارنة بيف نوعيف مف المثبتات المستخدمة لتثبيت 

 سناف بعد التقويـ وىي السمؾ السترالي والبويسبمنتاأل
6 

تالؾ فؤاد نبيؿ. د 41611 12  
مستوى عنصري النيكؿ والكرـو في المعاب عند المرضى 

 السعودييف المعالجيف باألسالؾ التقويمية الثابتة
7 

12 51111 
ىشاـ صالح . د

 الخميؿ

ستخداـ نظاـ االتثبيت الداخمي لكسور الفؾ السفمي ب
سونيؾ ويمد ار اكس الحديث لتثبيت الصفائح 
 والمسامير القابمة لالمتصاص بواسطة الجسـ

8 

6 26911 
وليد أحمد عبد . د

 اهلل
سناف بجامعة الممؾ سعود كمية طب األتقييـ قدرة طالب 

 عمى قياس العالمات الحيوية لممرضى
9 

خالد محمد السيد. د 51111 12  

التثبيت الداخمي لكسور الفؾ العموي والييكؿ الوجيي 
األوسط بإستخداـ نظاـ سونيؾ ويمد ار اكس الحديث 
لتثبيت الصفائح والمسامير القابمة لالمتصاص بواسطة 

 كيةياكميندراسة : الجسـ 

11 

 
 كمية العمـو الطبية التطبيقية
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المدة 
(شير)  

 الميزانية
(لاير)   عنواف البحث الباحث الرئيسي 

الدراسات 
تأثير تمرينات تحت الماء عمى العرج المتقطع لدى مرضى  محمد عمر جزر 21111 العميا

 قصور الدورة الدموية الطرفية
1 

8 41811 
عبد العزيز بف . د

الخريؼعبد اهلل   

تأثير المشروبات ذات األلواف المختمفة والوحدات الضوئية 
 عمى صالبة الحشوات التجميمية

2 

سعيد أختر. د 42111 12  
كنموذج : دراسة في التركيب التشريحي لقرنية الجمؿ 

 لدراسة جفاؼ العيف
3 

الدراسات 
 العميا

11111 
مناؿ سعود 
 الشريؼ

األطفاؿ الذيف عوامؿ الخطورة المصاحبة لمسمنة لدى 
سنة بعيادة التغذية بمستشفى  12-6تتراوح أعمارىـ بيف 

 قوى األمف بالرياض

4 

 

 :الكميات اإلنسانية: ثالثاً 

 كمية التربية

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

المدة 
 (شير)

1 
مدى تحقيؽ ىدؼ تنمية المياقة البدنية المرتبطة بالصحة 

 المتوسطة بمدينة الرياضلدى طالب المرحمة 

 زبف مشعاف. د
 12 28111 الحربي

قياس مدى تمكف طالب التربية الميدانية في كمية التربية  2
 مف ميارات الحاسب األساسية

رياض عبد . د
 12 25111 الرحمف الحسف

 "صعوبات القراءة " كتاب  3
السيد عمي سيد . د

 12 16111 أحمد

واستراتيجيات توظيفو في لتحميؿ العاممي التوكيدي ا 4
 البحوث التربوية والنفسية

 بوزياف أمحمد.د
 12 28111 تيغزة

 -عرض ونقد  –عقيدة الخميني وأثرىا عمى الشيعة  5
خالد عبد المحسف 

 5111 التويجري
الدراسات 
 العميا

 11111 ىيثـ فيد الرومي الصياغة الفقيية في العصر الحديث 6
الدراسات 
 العميا

7 
الممارسات واألدوار التي يقوـ بيا مديرو المدارس واقع 

تجاه برامج صعوبات التعمـ مف وجية نظر معممي ذوي 
 صعوبات التعمـ ومديري تمؾ المدارس بمدينة الرياض

 عبداهلل طارؽ
 5111 الغصاب

الدراسات 
 العميا
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8 
التدريب البميومتري لتطوير القدرة العضمية في األنشطة 

 (النظرية و التطبيؽبيف )الرياضية 

 أحمد اهلل أمر. د
 البساطي

21611 12 

نموذج مقترح لتطبيؽ الجودة الشاممة في إدارة مدارس  9
 التعميـ العاـ الثانوي بالمممكة العربية السعودية

 عبدالعزيز أحمد
 11111 الدندني

الدراسات 
 العميا

11 
" النترنت " معوقات استخداـ الشبكة العالمية لممعمومات 

في التعميـ العاـ بمنطقة الرياض مف وجية نظر معممي 
 الحاسب اآللي

 ناصر حمد
 5111 العيضاني

الدراسات 
 العميا

عالقات اإلخوة العادييف باألخ المتخمؼ عقميًا مف وجية  11
 بائيـآنظر 

بندر بف ناصر . د
 12 29511 العتيبي

المشكالت التعميمية التي تواجو طالبات كميات التربية  12
 لمبنات بجامعة الجوؼ

خالد بف صالح. د  41111 8 

13 
سباب ضعؼ التحصيؿ الدراسي لدى طالب المدارس أ

سالمية في اليند مف وجية نظر مديري العربية اإل
 المدارس والمعمميف

 5111 أنصار أحمد محمد
الدراسات 
 العميا

 –سبؿ تطوير البحث العممي في الجامعات السعودية  14
 دراسة ميدانية

نواؼ عبد اهلل 
 11111 الرويمي

الدراسات 
 العميا

كاديمية قساـ األ دارية في األعادة ىندسة العمميات اإلإ 15
 نموذج مقترح: بجامعة الممؾ سعود 

 11111 محمد عمي الصالح
الدراسات 
 العميا

معوقات رعاية الطالب الموىوبيف بالمدارس البتدائية في  16
 محافظة الخرج

منصور عبد اهلل 
 الفيصؿ

5111 
الدراسات 
 العميا

دوافع التحاؽ الطالب بقسـ التربية الخاصة جامعة الممؾ  17
 سعود

 محمد سرى. د
سالـ رشدي  

19411 18 

 السياسة الشرعية في أفعاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ 18
عبد اهلل إبراىيـ . د

 12 16411 الناصر

19 
: السمع خدمات التدخؿ المبكر لألطفاؿ الصـ وضعاؼ 

أىميتيا ومدى توفرىا مف وجية نظر الختصاصييف 
 بمدينة الرياض

عادؿ سميماف 
 الوىيب

5111 
الدراسات 
 العميا

21 
فؽ عند طالب الجامعة وعالقتيا بالتخصص سعة األ

دراسة عمى طالب جامعة : والجنس والمستوى الدراسي
 الممؾ سعود

د عبدر جوي. د
 العتيبي

34511 12 

21 
المعمميف لسموؾ التدريس الحافز عمى مدى ممارسة 

 اإلبداع

راشد حسيف . د
 12 22411 العبد الكريـ

 النفحة الندية في فضائؿ وآداب اليدية 22
 عبدالمحسف .د

التخيفي عبداهلل  
19811 12 
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23 

 McGraw Hill Math Zoneثر استخداـ موقع أ
في تنمية القدرة عمى  Precalculusفي تعميـ مقرر 

حؿ المشكالت والتحصيؿ في الرياضيات لدى طالب 
 السنة التحضيرية في جامعة الممؾ سعود

 عبداهلل محمد. د
 12 23111 النذير

24 
أىمية تضميف مناىج التربية الفكرية معارؼ التربية 
الجنسية ومياراتيا مف وجية نظر العامميف في معاىد 

 وبرامج التربية الفكري

عثماف سعد 
 7111 الغامدي

الدراسات 
 العميا

 ىدي الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في جياده مع الكفار 25
 أحمد عبدالعزيز. د

 12 16411 الجاسـ

مشكالت الترجمة بمغة اإلشارة مف وجية نظر المترجميف  26
 والمترجمات في المممكة العربية السعودية

أحمد عبد اهلل 
 الظيراني

11111 
 الدراسات
 العميا

27 
مشكالت تطبيؽ مناىج التعميـ العاـ في معاىد وبرامج 
األمؿ البتدائية لمصـ بجدة مف وجية نظر المعمميف 

 واإلدارييف

 صالح غيثاف
 5111 العمري

الدراسات 
 العميا

الكفايات الالزمة لمترجمي لغة اإلشارة مف وجية نظر  28
 الصـ والمترجميف في المممكة العربية السعودية

عبد اليادي بف 
 عبد اهلل العمري

5111 
الدراسات 
 العميا

29 
دور األندية األدبية في تنمية الوعي الثقافي لممجتمع في 
أطار مفيوـ التعميـ المستمر مف وجية نظر أعضاء 

 مجمس إدارتيا

 آؿ أحمد عمي
 5111 مضواح

الدراسات 
 العميا

وأولياء استقصاء اتجاىات أولياء أمور التالميذ العادييف  31
 أمور التالميذ المعاقيف فكريًا تجاه برامج الدمج

 محمد بف عمي.د
 12 32111 ىوساوي

31 
مدى معرفة األىداؼ السموكية وتضمينيا خطة الدرس 
لدى معممي التربية الفنية في المرحمة المتوسطة في 

 مدينة الرياض

فيد بف مفتاح . د
 12 26411 الدوسري

تواجو طالبات كميات التربية  المشكالت التعميمية التي 32
 لمبنات بجامعة الجوؼ

 صالح بف خالد. د
 12 18111 السبيعي

33 
 -التمويؿ بالمضاربة في المعامالت المالية المعاصرة  

 عقد السمـ والستصناع نموذجاً 

 حسني. د
ابوغدة عبدالغني  

21111 12 

34 
القواعد المنظمة لوحدة الحقوؽ الطالبية بجامعة الممؾ 

 (دراسة وتأصيؿ)سعود 

محمد بف عبد . د
 العزيز اليمني

21111 5 

35 
الميارات والمعارؼ الواجب توفرىا في الطالب الممتحقيف 
بالجامعات السعودية مف وجية نظر أعضاء ىيئة 

 التدريس

د عبدر بف جوي. د
 العتيبي

31111 12 
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 فمسفة التربية اإلسالمية 36
يوسؼ سيد . د

 محمود
18411 12 

37 
األساليب المعرفية وعالقتيا بميارات حؿ المشكالت لدى 
طالب وطالبات جامعة الممؾ سعود في ضوء بعض 

 المتغيرات

 باني بنياف
 الرشيدي

11111 
الدراسات 
 العميا

إدارة المعرفة في الجامعات الحكومية بالمممكة العربية  38
 السعودية مف وجية نظر العمداء

 11111 تركي عمي الشمري
الدراسات 
 العميا

39 
أثر برنامج تدريبي مقترح في إعداد طالب كمية التربية 
بجامعة الممؾ سعود لدمج التقنية بالتعميـ وفؽ معايير 

 ISTEالجمعية الدولية لمتقنية فى التعميـ 

ىشاـ مصطفى 
 شريفي

11111 
الدراسات 
 العميا

 شراؼ التربوي كما يراىا المشرفوف التربويوفمعوقات اإل 41
 عمى برامج صعوبات التعمـ والتربية الفكرية

إبراىيـ عبد الوىاب 
 الطيار

5111 
الدراسات 
 العميا

عقد امتياز البناء والتشغيؿ واإلعادة في المرافؽ العامة  41
(B.P.T )– دراسة فقيية تطبيقية 

عبد العزيز حمد 
 11111 المنيؼ

الدراسات 
 العميا

المتوسطة والثانوية الرضا الوظيفي لمديري المدارس  42
 بمدينة الرياض

عبد الرحمف . د
عبد الوىاب 
 البابطيف

22411 18 

ف لزيادة دافعية وانتباه واإلجراءات التي يستخدميا المعمم 43
 التالميذ المتخمفوف عقميًا نحو التعمـ

وائؿ محمد . د
 6 15111 مسعود

44 
فاعمية برامج التدريب اإللكتروني التي تقدميا شركة 
ارامكو السعودية في رفع الكفاءة المينية لممتدربيف مف 

 وجية نظرىـ

 فيد محمد
 5111 المييزعي

الدراسات 
 العميا

45 
التبايف النوعي والمكاني لبيئة درس التربية البدنية وأثره 
التراكمي عمى بعض الوظائؼ التنفسية لدى تالميذ 

 المرحمة المتوسطة بالرياض

 اؿ صالح محمد
 5111 دغيش

الدراسات 
 العميا

46 
قمؽ الرياضيات لدى طالب الصؼ الثاني ثانوي بمنطقة 
الباحة التعميمية وعالقتو بتحصيميـ في الرياضيات 

 ومعدلتيـ التراكمية

محمد عمي 
 الغامدي

5111 
الدراسات 
 العميا

47 
أثر أسموب مقترح لتدريس التربية البدنية عمى تعزيز 

األوؿ ثانوي في مدينة القيـ الخمقية لدى طالب الصؼ 
 الرياض

 أحمد عبداهلل
 5111 الشبيمي

الدراسات 
 العميا

48 
متطمبات تفعيؿ ميثاؽ أخالقيات مينة التعميـ مف وجية 

 نظر معممي المرحمة الثانوية
خبراني محمد يحيى  5111 

الدراسات 
 العميا

الشكرة خمؼ باديأثر تطبيؽ برنامج لتدريس مادة التربية الفنية وفؽ منيج  49 الدراسات  11111 
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 العميا (DBAE)التنظيمية المدرسة 

51 

أثر استخداـ استراتيجيات التنظيـ الذاتي في تنمية 
ميارات الفيـ السمعي ومفيوـ الذات لدى تالميذ الصؼ 
الرابع البتدائي ذوي صعوبات التعمـ بالمممكة العربية 

 السعودية

أحمد  ييسر . د
 12 21611 السيد عيسى

أثر نوع البنود وترتيبيا حسب درجة صعوبتيا عمى ثبات  51
 الختبارات الموضوعية

 5111 وليد غازي الشمري
الدراسات 
 العميا

 
 

 
 كمية إدارة األعماؿ

المدة 
(شير)  

 الميزانية
(لاير)  

  عنواف البحث الباحث الرئيسي

الدراسات 
 11111 العميا

ماجد حمد 
 الشبانات

العزيز لمعمـو  مدينة الممؾ عبد يف يمعوقات البحث العمم
 والتقنية

1 

12 34211 
 ابراىيـ عثماف .د

 السمـو
أثر أسبوع التوعية بالتعمـ اإللكتروني وورش العمؿ عمى 

 2 المشاركيف مف أعضاء ىيئة التدريس

الدراسات 
 العميا

11111 
مسفر سعيد 
 الشيراني

 يأثر ممارسات إدارة المعرفة عمى وظيفة التخطيط ف
 شركة التصالت السعودية

3 

الدراسات 
 العميا

11111 
بدر ناصر بف 

 سعيداف

: أثر المنافسة عمى أداء شركة التصالت السعودية
 دراسة ميدانية عمى شركة التصالت السعودية

4 

الدراسات 
 11111 العميا

رشا سميماف 
 5 دور الصحافة فى الرقابة عمى أداء األجيزة الحكومية المميؾ

8 52211 
 بف طارؽ .د

السمـو محمد  

العوامؿ الشخصية والتنظيمية المؤثرة في تنفيذ برامج 
 وجية نظر ىيئة التمريض: جودة الرعاية الصحية

6 

11 31211 
أحمد عبد . د

 الكريـ
دور المنشآت الصغيرة المتوسطة في حؿ مشكمة البطالة 

 في المممكة العربية السعودية
7 

الدراسات 
 11111 العميا

محمد بخيت 
 العتيبي

مدى رضا الجميور عند الخدمات التي تقدميا المديرية 
دراسة ميدانية عمى ادارة جوازات  -العامة لمجوازات 

 الرياض

8 

الدراسات 
 11111 العميا

 فيحاف ميا
 الغبيوي

التمريض السعودي النسائي وما يواجيو مف معوقات 
 جتماعيةاإدارية و 

9 
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الدراسات 
 العميا

8111 
عبد الرحمف  نيمة

 المقرف
مومة المقدمة في مستشفيات آراء األميات نحو رعاية األ
 ستطالعيةا دراسة: وزارة الصحة

11 

8 25111 
بندر عبد . د

 الرحمف العمر

ثير العوامؿ المتعمقة بسيولة الوصوؿ لمخدمة أدراسة ت
عمى الستفادة مف الخدمات التي تقدميا مراكز الرعاية 

 الصحية األولية

11 

الدراسات 
 العميا

العريني ابراىيـ رنا 11111  
عالقة العوامؿ التنظيمية والديموغرافية بالحتراؽ الوظيفي 

 لدى معممي ومعممات المرحمة الثانوية في الرياض
12 

12 39111 
 عبداهلل سعد. د

 الغانـ
استخداـ المرضى لالنترنت كمصدر لممعمومات الصحية 

 دراسة مسحية مجتمعية
13 

12 29411 

 عماد. د
 عمي عبدالجميؿ

 اسماعيؿ

جنكنز في التنبؤ بمنافع نظاـ  –استخداـ نماذج بوكس 
 مينات الجتماعية في المممكة العربية السعوديةأالت

14 

11 31111 
 عبدالمحسف. د

 نعنساني

استخداـ نموذج المعادلت الييكمية لختبار أسباب ونتائج 
ميدانية بالتطبيؽ دراسة )ظاىرة سوء اإلشراؼ اإلداري 

 (عمى القطاع المصرفي

15 

الدراسات 
العتيبي فالح ندى 11111 العميا  

الشفافية في منظمات القطاع العاـ بالمممكة العربية 
 السعودية

16 

الدراسات 
 11111 العميا

بندر عبد العزيز 
 الراجحي

الثقافة التنظيمية وعالقتيا بالولء التنظيمي دراسة ميدانية 
 كمية الممؾ خالد العسكرية عمى منسوبي

17 

الدراسات 
العنزي فراج عيد 11111 العميا  

تطبيؽ الحكومة اللكترونية في وزارتي العمؿ والخدمة 
 المدنية بمدينة الرياض

18 

8 41111 
صالح سعد . د

 القحطاني
تنمية الطمب عمى تأمينات الحماية والدخار بالمممكة 

 العربية السعودية
19 

الدراسات 
 11111 العميا

 محمد جابر
 المالكي

دراسة مسحية عمى )واقع توظيؼ خريجي التعميـ العالي 
جازاف  يالعمؿ بمنطقت يفرعى وزارة الخدمة المدنية ومكتب
 (ونجراف

21 

الدراسات 
 11111 العميا

 عايض عمي
 العمري

مدى توفر سمات القيادة التحويمية لدى القيادات اإلدارية 
 دراسة مقارنة: تصالت السعوديةفي شركتي سابؾ وال 

21 

الدراسات 
القريني غناـ سعد 11111 العميا  

مدى تطبيؽ منيجية إدارة المشاريع في القطاع الحكومي 
 بالمممكة العربية

22 

الدراسات 
 11111 العميا

 عبداهلل ىدى
 23 الممارسات السمبية في بيئة العمؿ الحديثي

12 35111 
سعد عبد اهلل . د

 الغناـ
مقترحات : مدى رغبة الطالب الجامعييف بالتبرع باألعضاء

 نحو التثقيؼ الصحي في المممكة العربية السعودية
24 
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الدراسات 
 العميا

11111 
أحمد عمي 
 الصميمي

إمكانية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في كمية الممؾ فيد 
 األمنية مف وجية نظر اإلدارييف

25 

 
 الدراسات الجامعية لمبنات بحوث مركز

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

المدة 
 (شير)

1 
واقع البيئة التعميمية في معاىد وبرامج التربية الفكرية 

 لممرحمة البتدائية بمدينة الرياض

فاتف عبد اهلل إبراىيـ 
 11111 المقرف

دراسات ال
عمياال  

الجغرافية في دراسة التوزيع تطبيقات نظـ المعمومات  2
 المكاني لخصائص مرضى الربو في محافظة القطيؼ

 11111 زىراء عمي المقرمش
دراسات ال

عمياال  

3 
فاعمية برمجية مصممة حسب إستراتيجية خرائط 

المفيوـ في مادة العمـو عمى تحصيؿ طالبات الصؼ 
 الخامس البتدائي بمدينة الرياض

الدايؿ صالح صفية  11111 
دراسات ال

عمياال  

4 
قني تالحتياجات التدريبية لتطوير األداء اإلداري وال

لمديرات المدارس المتوسطة والثانوية واألىمية بمدينة 
 الرياض برنامج تدريبي مقترح

المجير عمي أريج  11111 
دراسات ال

عمياال  

واقع معوقات برامج التعميـ العالي لمطالب الصـ  5
 الرياضوضعاؼ السمع بمدينة 

الخرجي محمد مناؿ  11111 
دراسات ال

عمياال  

6 
صعوبات التعمـ لدى الدارسات بمراكز تعميـ الكبيرات 

 في مدينة الرياض مف وجية نظر المعممات

 مناحي مشاعؿ
 11111 العتيبي

دراسات ال
عمياال  

7 
اتجاىات مديرات ومعممات مراكز محو األمية في 

اآللي في تعميـ مدينة الرياض نحو توظيؼ الحاسب 
 الكبيرات

أخضر فتحي نجالء  11111 
دراسات ال

عمياال  

التأثيرات السمبية لبرامج الرسوـ المتحركة عمى سموؾ  8
 الطفؿ

 عمي عبده فاطـ
 حمدي

11111 
دراسات ال

عمياال  

األساليب التدريسية المستخدمة مف قبؿ معممي معاىد  9
 وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض

القحطاني سالـ معجبة  11111 
دراسات ال

عمياال  

11 
تصور مقترح لتطبيؽ اإلدارة اإلستراتيجية في بعض 
 الجامعات الحكومية بالمممكة العربية السعودية

العنزي محمد عالية  11111 
دراسات ال

عمياال  

11 
معوقات تطبيؽ معايير جودة التعميـ عمى المدارس 

المعممات الثانوية الحكومية لمبنات مف وجية نظر 
 والمديرات

الحمري محمد الياـ  11111 
دراسات ال

عمياال  

 11 25111ىيا إسماعيؿ آؿ . دمصطمحات الفالسفة المجممة واستعماليـ ليا فى قدرة  12
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رادة ومشيئة رب العالميف  الشيخ وا 

13 
موقؼ أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات 

 العاليالسعودية مف تطبيؽ نظاـ الجودة في التعميـ 
 11111 نادية محمد المطيري

دراسات ال
عمياال  

14 
وظيؼ النسيج اليدوي في عمؿ تذكارات سياحية ت

 كأحد المشروعات الصغيرة

 يونس سوسف. د
 11 16811 الحناوي

15 
تنوع البيئة الصخرية في كيوؼ المممكة العربية 

 السعودية كمدخؿ إلثراء الموحة الخزفية

 فاروؽ فاطمة. د
 11 9511 يسري

16 
دراسة اجتماعية وصفية تحميمية في ضوء مجموعة 

 مف المتغيرات الديموغرافية
ىند أحمد أميف. د  15111 

دراسات ال
عمياال  

17 
تقويـ محتوى كتب الرياضيات لمصفوؼ العميا مف 
المرحمة البتدائية في مؤسسات التربية الفكرية في 

 ضوء المعايير العممية

 شاماف ذياب بنت نواؿ
 11111 العنزي

دراسات ال
عمياال  

18 
فاعمية دورات مركز تدريب معممات رياض األطفاؿ في 
 تنمية كفايات معممات رياض األطفاؿ بمدينة الرياض

الذواد عبداهلل نوؼ  11111 
دراسات ال

عمياال  

19 
معوقات استخداـ مصادر التعمـ في تدريس المواد 

معممات  الجتماعية بالمرحمة الثانوية مف وجية نظر
 ومشرفات ىذه المواد بمدينة الرياض

نوره محمد أحمد 
 11111 الغامدي

دراسات ال
عمياال  

ىدى محمد مجدي. د دراسة مقارنة: يالخاص السعود يالقانوف الدول 21  22111 5 

 
 كمية اآلداب

المدة 
(شير)  

 الميزانية
(لاير)   عنواف البحث الباحث الرئيسي 

6 21111 
ماجد بف محمد . د

 الماجد
مقاربات نقدية في حداثة النص ) ترىات البسابس

 (ونقد الحداثة
1 

الدراسات 
 ىند خالد العتيبي 7111 العميا

المخدرات8 أنواعيا8 أسباب تعاطييا8 خصائص 
المتعاطيات واتجاىات طالبات جامعة الممؾ سعود 

 نحو ظاىرة المخدرات

2 

8 21111 
 معتوؽ بف عادؿ.د

 3 المغوية الوظيفية دراسة ونقد منيجيالمدرسة  العيثاف

12 21111 
عماد حسيب محمد . د

 4 مفيوـ اإلبداع لدى النقاد العرب إبراىيـ

الدراسات  الذكري صالح فارس 11111 األوضاع القتصادية لمدولة الرسولية في عيد   5 
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ىػ  694-647)السمطاف المظفر يوسؼ بف عمر  العميا
 (ـ1251-1295/

6 21111 
 محمد بف صالح. د

 الصغير

المساعدات والخدمات المقدمة لممعوقيف حجميا 
وكفايتيا دراسة ميدانية مطبقة عمى فئات مف 

 المعوقيف بمدينة الرياض

6 

حاجي عمي إبراىيـ. د 15111 12  
النظرية : عمـ المغة الجتماعي والخطاب التفاعمي

 والتطبيؽ
7 

الدراسات 
العروي محمد بندر 11111 العميا  

سياسة الدولة العثمانية تجاه أشراؼ مكة المكرمة 
(1256-1334/1841-1916) 

8 

المغربي محمد حافظ. د 21111 12  9 رؤى نقدية تحميمية: فف اإلبيجراـ بيف النثر والشعر  

12 21111 
 عبدالعزيز فيد. د

 الخريجي
عالقة وسائؿ التصاؿ الحديثة بالغتراب الجتماعي 

 (دراسة ميدانية)السعودي لمشباب في المجتمع 
11 

12 21111 
 عمي عساؼ. د

 الحواس
الخواص الفيزيوكيميائية لمياه الخميج العربي 

 وديناميكيتيا
11 

الدراسات 
 عمي أحمد الغامدي 7111 العميا

إسيامات مينة الخدمة الجتماعية في مجاؿ رعاية 
 أسر السجناء بمنطقة الرياض

12 

12 21111 
 عبدالعزيز ناصر. د

 السعراف
التوزيع الجغرافي لسعة الماء المتاح في ترب منطقة 

 الخرج
13 

 
 كميات المجتمع

المدة 
(شير)  

 الميزانية
(لاير)   عنواف البحث الباحث الرئيسي 

11 18111 
محمود محمد صالح . د

 سميـ

أنابيب الكربوف النانومترية تحت  يف يدراسة اىتزاز الم
 يجياد األولتأثير اإل

1 

12 48111 
مشيور مصطفى . د

 بني عامر
تصميـ نظاـ ذكي ومتعدد القنوات لعالج العضالت 

 واألعصاب
2 

12 15111 
عبد الحكيـ توفيؽ . د

 عيسى
 3 "مقدمة في قواعد البينات"كتاب 

طارؽ السرنجاوي. د 24311 3  

معايير العتماد األكاديمي وضماف الجودة بقسـ العموـ 
بالرياض بيف التطبيؽ الطبية التطبيقية بكمية المجتمع 

 والواقع والمعوقات

4 
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شرابى آموف محمد. د 47211 6  
مخطط مقترح لجولة وظائؼ البرنامج عمى الشبكات 

 الحاسوبية
5 

حسف فؤاد السيد. د 16811 12  

دراسة تأثير وجود الحمؿ المسبؽ ونوع مادة شريحة 
تثبيت العظـ المكسور عمى الجيادات المتوقعة عمى 

التثبيت الداخمي المتالمس وغير المتالمس لمعظـ نظاـ 
 المكسور

6 

6 19511 
سمير عبد الرزاؽ . د

 السرايري
كفاءة التكمفة والربح في البنوؾ التجارية في دوؿ 

 7 مجمس التعاوف الخميجي

 
 كمية المعمميف

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

المدة 
 (شير)

الرخويات في مياه الخميج العربي تأثير التموث عمى  1
 بالمممكة العربية السعودية

 عبدالرحمف حمد. د
 12 51111 اليحيى

2 
أثر استخداـ إستراتيجية التدريس التأممي في تنمية 
ميارات إدارة الصؼ لدى طالب التربية الميدانية بكمية 

 المعمميف جامعة الممؾ سعود

جبر بف محمد . د
 12 31111 الجبر

3 
المقاومة الحيوية لمرض عفف الجذور الفيوزارمي في 
نبات الفاصوليا باستخداـ فطريات الجذور التكافمية 

 الداخمية

عبد العزيز عبد . د
 الرحمف

41111 12 

الموت الخموي المبرمج المحفز بواسطة المالريا في  4
 الفا 6-أكباد الفئراف ذات العوز لإلنترلوكيف

 حسيف سعد. د
 8 41111 القحطاني

5 
مدة تأثير قراءة القصة بصوت مسموع لمدرسي المغة 
عمى اكتساب الطالب لميارة الستيعاب في التعميـ 

 الجامعي

 إبراىيـ بف خالد. د
 6 15311 النفيسة

6 
فاعمية استخداـ برمجية تعميمية متعددة الوسائط قائمة 
عمى نظاـ التناقض المعرفي في تصويب التصورات 

 التعمـ بالمرحمة المتوسطة يبطيئالبديمة لدى 

عثماف تركي التركي. د  37811 8 

7 

فاعمية استخداـ برنامج مودؿ وجسور إلدارة المقررات 
اللكترونية في تنمية التحصيؿ الدراسي لطالب كمية 
: المعمميف في مقرر إنتاج البرمجيات واتجاىاتيـ نحوىا

 دراسة مقارنة

سمطاف ىويدي . د
 12 18111 المطيري
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 معيد المغة العربية
المدة 

(شير)  
 الميزانية

(لاير)   عنواف البحث الباحث الرئيسي 

حسيف بف محمد . د 22811 12
 الشمراني

التقويـ البديؿ في معيد المغة العربية مف وجية نظر 
 المدرسيف والطالب

1 

12 17211 
محمد بف تركي بف . د

 حميد
بوصفيا المعوقات التي تعترض دارس المغة العربية 

 لغة أجنبية
2 

11 22911 
عبد اهلل بف عبد . د

 3 نمو النظاـ الصرفي لدى متعممي المغة العربية العزيز

8 23311 
عمي بف مجيد . د

 الدوسري
مستويات تعقيد ودقة وطالقة المغة النجميزية لدى 

 طالب المستوى األوؿ بكمية التقنية
4 

11 23711 
 عبدالحميد بف فيد. د

 العريؾ
العوامؿ الجتماعية الثقافية وأثرىا عمى متعممي المغة 

 األجنبية
5 

11 24111 
ناصر بف عبد اهلل بف . د

 غالي
 6 التداخؿ في حوارات متعممي العربية

 
 
 
 

 كمية المغات والترجمة

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

المدة 
 (شير)

 يالمعان: الروابط الفعمية فى المغة التركية 1
 والستخدامات

محمد عزت سعيد . د
 بنداري

15111 12 

جمؿ  يالستقطابية ف يأدوات النف: ما بعد التساؽ 2
 منفية بأداتيف

عبد الرحمف حمد . د
 12 25111 المنصور

 بناء المفردات بالمغة اإلسبانية 3
عبد الرحمف . د

 بمعايشي
31111 12 

ظيير أحمد المعالج. د واإلنجميزيةثقافة مقارنة بيف العربية  4  24111 12 

المنيج النوعي في الدراسات اإلنسانية والمغوية بيف  5
 النظرية والتطبيؽ

فيصؿ محمد . د
 12 14411 القحطاني
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 كمية السياحة واآلثار

المدة 
(شير)  

 الميزانية
(لاير)   عنواف البحث الباحث الرئيسي 

الدراسات 
 15111 العميا

محمد دلؿ بنت 
 1 المنحوتات الحجرية مف قرية الفاو العريفي

الدراسات 
 21111 العميا

عمي عبد اهلل مرزوؽ 
 الشيراني

: الزخارؼ عمى المصنوعات التقميدية في منطقة عسير
 ثرية فنيةأدراسة 

2 

الدراسات 
 عميا

الحزاـ حزاـ بنت عبير 15111  
الدللت : الحمي وأدوات الزينة مف قرية الفاو
 الجتماعية والفنية

3 

الدراسات 
 15111 العميا

بدرية بنت محمد 
 4 ثرية فنيةأدراسة : المصنوعات الزجاجية في قرية الفاو العتيبي

 
 

 كمية األنظمة والعمـو السياسية

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

المدة 
 (شير)

استقالؿ ونيائية خطاب الضماف في ضوء قواعد  1
 التجارة الدولية الموحدة

محمود حنفي عصاـ. د  41111 12 

دراسة مقارنة في القانوف السعودي  –حقوؽ المعاقيف  2
 والمصري والفرنسي

 عبدالحميـ رضا.  د
 عبدالمجيد

31111 12 

 
 
 

 كمية التربية البدنية والرياضة

 الميزانية الباحث الرئيسي عنواف البحث 
 (لاير)

المدة 
 (شير)

1 
 نحو بالتجاه وعالقتيا القوامية التشوىات بعض
 بمدينة سنو 12-9 مف لمتالميذ البدني النشاط

 الرياض

عمي عبد اهلل . د
 8 41111 الجفري
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 العممي  النشر -2

بحثًا خالل ( 71)بالنشر الداخمي لعدد العممي أىمية كبيرة؛ لذا قامت  ت ولي العمادة النشر     
، وذلك في مختمف مراكز البحوث بالجامعة كما ىو موضح  ىـ1437-1429العام المالي 

 (.22)والشكل ( 12)بالجدول 

هـ1241-1249البحوث المنشورة خ ل العا   (:44)شكل   

 

  ا مة البحوث المنشورة في مراكز البحوث بكليا  الجامعة(: 14)جدول 

 الباحث عنواف البحث الكمية ـ

األنظمة والعموـ  1
 السياسية

دراسة ميدانية في مجتمع )ظاىرة العنؼ وعالقتو بالتنشئة الجتماعية 
 (الطالبات

 نياد فاروؽ عباس محمد. د

 سامي بف صالح الوكيؿ. دنمذجة األداء لحركة اإلنترنت المعتمدة عمى خدمة التصاؿ الياتفي في عموـ الحاسب  2
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 شبكة التصالت السعودية والمعمومات

 األعماؿإدارة  3
سياسات إدارة الموارد البشرية في برنامج إصالح القطاع العاـ في 

 .األردف 

 ياسر مناع العدواف. د

 إدارة األعماؿ 4
توقعات المرضى ورضاىـ عف خدمات التنويـ في مستشفيات وزارة 

 الصحة بمدينة الرياض8 المممكة العربية السعودية

بدراف بف عبدالرحمف . د.أ
 العمر

 المغات  والترجمة 5
 سعد ىادي الحشاش. د معجـ الختصارات في المغة اإلنجميزية

 اآلداب 6
فرحاف بف حسيف . د األساليب في المعالجة الرقمية لصور األقمار الصناعية

 الجعيدي

 اآلداب 7
 جبريؿ بف حسف العريشي. د استخداـ مصادر المعمومات مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس بكمية اآلداب

 اآلداب 8

معوقات البحث العممي التي تواجو عضوات ىيئة التدريس ومف في 
حكميف بجامعة الممؾ سعود وجامعة األماـ محمد بف سعود اإلسالمية 

 دراسة اجتماعية وصفية تحميمية: في الرياض 

لطيفة بنت عبدالعزيز . د
 العبدالمطيؼ

 اآلداب 9
 محمد بف ناصر الشيري .د بيف الوضع والشتقاؽ" اهلل " لفظ الجاللة 

 اآلداب 11
 أحمد مطر العطية. د مفيومو وبالغتو: العدوؿ في العربية 

 اآلداب 11
 يوسؼ بف محمود فّجاؿ. د الكميات الطبية نموذجاً  –التعميـ بالمغة العربية في األقساـ العممية 

 اآلداب 12

قراءة في : الخطاب التداولي بيف التراث والدراسات الغربية الحديثة 
 األصوؿ والمفاىيـ والغايات التطبيقية

 نعماف عبدالحميد بوقرة. د

 اآلداب 13
ألبي محمد عبداهلل بف أحمد بف  "النكت والنتقاد عمى مقامات الحريري" 

 دراسة وتحقيؽ –( ىػ567)الخشاب البغدادي 

 يوسؼ بف محمود فّجاؿ. د

 اآلداب 14
 راشد بف سعد القحطاني. د مختارةنماذج : نصوص تراثية عف التزوير 

 اآلداب 15
 محمد خير البقاعي. د نبذة عف مذىب اليزيدييف

 اآلداب 16
 خالد بف عبدالكريـ البكر. د دراسة وتقييـ –األراجيز التاريخية األندلسية 

 اآلداب 17
قراءة لمعالقة مف : وييود بني النضير " صمى اهلل عميو وسمـ " النبي 
 استشراقيمنظور 

 محمد بف فارس الجميؿ. د.أ

 اآلداب 18

المطعـ = عمارت )المؤسسات الجتماعية في الدولة العثمانية الػ
 نموذجاً ( الخيري

 محمد حامد سالـ. د
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 اآلداب 19
 عبداهلل بف حمد العويسي. د مدخؿ لتاريخ عمـ الثقافة اإلسالمية

 اآلداب 21

القبائؿ العربية عمى مسألة إلغاء تقرير أحمد راتب باشا حوؿ ردة فعؿ 
 ـ1891/ىػ1319الرؽ في الحجاز عاـ 

 سييؿ صاباف. د

 اآلداب 21
 عبداهلل بف محمد المطوع. د إدارة خالد بف لؤي لمكة في بداية عيد الممؾ عبدالعزيز

 عبداهلل بف إبراىيـ العسكر. د تحقيب التاريخ اإلسالمي اآلداب 22

 اآلداب 23

كاختيار عقالني8 دراسة في الخصائص األساسية زواج المسيار 
لمباحثيف عف زواج المسيار عبر اإلنترنت مف الرجاؿ والنساء في 

 المممكة العربية السعودية

عمر عبدالجبار محمد . د
 أحمد

24 
األنظمة والعموـ 

 السياسية

 محمد أرزقي نسيب. د اإلسالمي والوضعي: مفيوـ حقوؽ اإلنساف مف المنظوريف

 التربية 25
 محمد عبد اهلل البريدي. د ضوابط الولية الشرعية

 التربية 26

السموؾ التكيفي لدى تالميذ معاىد وبرامج التربية الفكرية في مدينة 
 (دراسة مقارنة)الرياض 

 بندر بف ناصر العتيبي. د

 التربية 27

المشاركة المجتمعية المطموبة لتفعيؿ مدخؿ اإلدارة الذاتية لمدارس 
 التعميـ البتدائي بالمممكة العربية السعودية

عبد اهلل بف محمد بف . د
 سعد الدخيؿ

 التربية 28
حمد بف ناصر أحمد . د تقنيف مقياس وولب ولزاروس لمسموؾ التوكيدي عمى البيئة السعودية

 المحرج

 التربية 29

مدى إدراؾ الطالب لتعميـ محسف بالوب في كمية الدراسات التطبيقية 
 وخدمة المجتمع

 فيد بف ناصر الفيد. د

 التربية 31

معوقات دمج التعمـ اللكتروني مف وجية نظر القيادات الجامعية 
 بجامعة الممؾ سعود في عصر مجتمع المعرفة

 صالح محمد العطيوي. د

 التربية 31

في دروس التربية الفنية التي  Transferمدى حدوث محفزات النقؿ 
 يقدميا طالب التربية الميدانية في جامعة الممؾ سعود

 ناصر عبداهلل المسعري. د

 التربية 32

الختبار اإلحصائي المتقدـ لمنماذج التنظيرية لمعالقات بيف المتغيرات 
 في البحوث التربوية والنفسية

 تيغزةأمحمد بوزياف .د

 التربية 33

درجة أداء الكميات التربوية بجامعة الممؾ فيصؿ في ضوء بعض العوامؿ 
 المؤسسية

عبدالرحمف بف إبراىيـ . د
 المحبوب

file:///D:/العمادة/احمد/الجلسة12/النشر/التربية/البريدي.pdf
file:///D:/العمادة/احمد/الجلسة12/النشر/التربية/البريدي.pdf
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 التربية 34

مكانية تطبيقيا في المؤسسات التعميمية دراسة ميدانية : التربية األمنية وا 
 عمى معممي المدارس الثانوية ومشرفييا ومديرييا

 بف سمطاف السمطاف فيد. د

 التربية 35
 عادؿ بف عمي الشدي. د التجاىات المنحرفة في التفسير في العصر الحديث

 التربية 36

مستوى وعي طالب كمية المعمميف بجامعة أـ القرى في مكة المكرمة 
 ألىداؼ مادة التربية اإلسالمية وعالقتو بمستوى سموكيـ العاـ

عبدالرحمف عبداهلل . د
 المالكي

 التربية 37

فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى النمذجة المشاركة في تحسيف النتباه 
والقراءة الجيرية لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة البتدائية 

 في المممكة العربية السعودية

 يوسؼ بف محمد العايد. د

 التربية 38

نظرية جاردنر لدي دراسة عبر ثقافية مقارنة لمفيوـ الذكاء في ضوء 
 طالب جامعة اإلمارات العربية المتحدة وطالب جامعة عيف شمس

 اسماعيؿ الفقي. د

 التربية 39

أساليب الضبط العقابية لمسموؾ العدواني لدى األطفاؿ ذوي اإلعاقة 
 الفكرية

أحمد بف عبدالعزيز بف . د
 إبراىيـ التميمي

 التربية 41

السعودييف  –كمغة أجنبية  –اإلنجميزية مقارنة أثر تدريب طالب المغة 
 الذكور واإلناث

أحمد بف عمر محمد . د
 الحيدري

 التربية 41

إمكانية تقويـ وتحقيؽ الجودة والعتماد التميز في برامج التربية الفنية 
 بجامعات وكميات إعداد المعمميف بالمممكة العربية السعودية

محمد بف حسيف بف . د
 عبداهلل الضويحي

 التربية 42
خالد بف زيد بف ىذاؿ . د دراسة فقيية: المسابقات الياتفية

 الجبمي

 التربية 43

الخمفية اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية وعالقتيا بالتحصيؿ العممي 
دراسة تطبيقية عمى  -لمطالب الجامعي في المممكة العربية السعودية  

 جامعة طيبة

 محمد بف عودة الذبياني. د

 التربية 44

مدى ممارسة أساليب التدريب والدعـ لدى مشرفي الرياضيات التربوييف 
وتأثيرىا المتوقع عمى أداء معممي الرياضيات بالتعميـ العاـ حسب رؤية 

 المشرفيف ومديري المدارس

محمد بف عبداهلل بف . د
 عثماف النذير

 التربية 45
عبدالمطيؼ بف سعود بف . د عرض ومناقشة –السنة التشريعية وغير التشريعية عند دعاة التجديد 

 عبداهلل الصرامي

 التربية 46
عبداهلل بف فيد بف إبراىيـ . د السير المنيي عنو

 الحيد
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 التربية 47
 إلبف قمطوبغا( الستبداؿ تحرير األقواؿ في مسألة : ) تحقيؽ رسالة 

 ىػ(  812: ت )  الحنفي

 عمي بف إبراىيـ القصّير. د

 حسف عمي محمد فتحي. د عند البزار" ليف الحديث " مدلوؿ مصطمح  التربية 48

 التربية 49
تقييـ برنامج الدبموـ العالي في صعوبات التعمـ بكمية األميرة ثروت مف 

 وجية نظر المعمميف الخريجيف

 قحطاف أحمد الظاىر. د

 سميماف محمد الدبيخي. د الكرمانيمعتقد أىؿ السنة والجماعة كما نقمو اإلماـ حرب بف إسماعيؿ  التربية 51

51 
الدراسات 

 الجامعية لمبنات

زواج المسيار ودوافعو اإلجتماعية والنفسية مف وجية نظر المرأة والرجؿ 
 في مدينة الرياض

 سموى عبدالحميد الخطيب. د

52 
الدراسات 

 الجامعية لمبنات

 سالمي اليافعيرندة . د القائد اإلستراتيجي قائد تحويمي أـ قائد تبادلي

53 
الدراسات 

 الجامعية لمبنات

وفقًا لمنظاـ : مكافحة جرائـ المعموماتية في المممكة العربية السعودية 
 ىػ7/3/1428الصادر في 

شيماء عبدالغني محمد . د
 عطا اهلل

54 
الدراسات 

 الجامعية لمبنات

الخصائص اإلحصائية لتوزيع معدلت األداء األكاديمي لطالبات كمية 
 "دراسة تحميمية تقويمية " التربية بجامعة الممؾ سعود 

سوسف إبراىيـ أبو العال . د
 شمبي

55 
الدراسات 

 الجامعية لمبنات

بعض العوامؿ المؤثرة عمى حقوؽ المرأة المطمقة والميجورة والمتغيب 
 عنيا زوجيا

لطيفة عبدالعزيز .د
 العبدالمطيؼ

56 
عموـ الحاسب 
 والمعمومات

التخطيط والتكمفة لتصميـ شبكة حاسب موسعة في تطوير نماذج 
 المممكة العربية السعودية

 سامي بف صالح الوكيؿ. د

57 
عموـ الحاسب 
 والمعمومات

 رمضاف حجار. د التعامؿ مع نظـ التحكـ الشبكية

58 
عموـ األغذية 
 والزراعة

 عبداهلل عوض الزايدي. د المستوى المعرفي والمياري لزراع منطقة الرياض في الزراعة العضوية

59 
عموـ األغذية 
 والزراعة

تأثير أربع نظـ تخزيف عمى الخواص الطبيعية والميكانيكية لتمور 
 الخالص

 عبداهلل بف محمد الحمداف. د

61 
عموـ األغذية 
 والزراعة

 إبراىيـ بف محمد اليالؿ. د مقارنة تشغيؿ وأداء نظـ وظروؼ تخزيف مختمفة لمتمور

61 
األغذية عموـ 

 والزراعة

تقدير تركيز المواد الممونة الصناعية المضافة لبعض المشروبات 
 والمرطبات والمثموجات وعالقتيا بمشاكؿ األطفاؿ الصحية

 فوزية محمد المعتاز. د

62 
عموـ األغذية 
 والزراعة

المساجد التقميدية بحي الطريؼ التاريخي بالدرعية دراسة معمارية 
 توثيقية

عبدالعزيز بف  منصور بف. د
 إبراىيـ الجديد

63 
عموـ األغذية 
 والزراعة

بيف "  Facilities Management" ىندسة إدارة المنشآت والمرافؽ 
 النظرية والتطبيؽ في الدوائر الحكومية بالمممكة العربية السعودية

جاىد بف مقصود بف . د
 تحسيف تاـر
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64 
عموـ األغذية 
 والزراعة

المعمارية واإلنشائية لعمارة الطيف في منطقة دراسة تحميمية لمعناصر 
 الدرعية

 جماؿ شفيؽ عمياف. د

 العمارة والتخطيط 65
العالقة بيف األحياء السكنية وتصورات وسموكيات ساكنييا بمدينة 

 الرياض

حاتـ جالؿ عبدالعظيـ . د
 إبراىيـ

 العمارة والتخطيط 66
 –العمارة والتخطيط تقويـ أسموب تدريس مقررات أسس التصميـ بكمية 

 جامعة الممؾ سعود

 محمد بف عبداهلل النويصر. د

 العمارة والتخطيط 67

مقارنة اشتراطات توفير مواقؼ السيارات حسب نوع الستعماؿ في مدينة 
 الرياض وجدة والمدينة المنورة

 صالح عبدالعزيز الفوزاف. د

 المغات والترجمة 68
 ىدى جميؿ برنجي. د (القرآنيفي السياؽ )ترجمة المشترؾ المفظي 

 المغات والترجمة 69
 مساىمة في حؿ غموض المصطمح المفظي خالؿ عممية تعمـ المغة

 وعممية الترجمة

 صالح بف ضحوي العنزي. د

 خمؼ بف مطمؽ جدوع. د في الميجة الطريفية" المي " أسئمة  المغات والترجمة 71

71 
المجتمع 
 بالدوادمي

 عبدالحكيـ توفيؽ عيسى. د مقدمة في نظـ قواعد البيانات باستخداـ أكسس

 

  

file:///D:/العمادة/احمد/دعم%20البحوث%2029/جدول%20اعمال%20المجلس/الابحاث%20المعروضة%20لطلب%20للنشر/اللغات%20والترجمة/صالح%20العنزي.pdf
file:///D:/العمادة/احمد/دعم%20البحوث%2029/جدول%20اعمال%20المجلس/الابحاث%20المعروضة%20لطلب%20للنشر/اللغات%20والترجمة/صالح%20العنزي.pdf
file:///D:/العمادة/احمد/دعم%20البحوث%2029/جدول%20اعمال%20المجلس/الابحاث%20المعروضة%20لطلب%20للنشر/اللغات%20والترجمة/صالح%20العنزي.pdf
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 المؤتمرات والندوات -3

فعالية من مؤتمرات وجوائز عممية وورش   118 باإلعالن عنقامت عمادة البحث العممي     
  (.23)الشكل بىو موضح كما عمل تقام داخل الجامعة وخارجيا،  

 

  هـ1241-1249العمادة خ ل العا  الدراسي  أعلن  عنهاال عاليا  التي (: 44)شكل 
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 ىػ1431ورش العمؿ والندوات التي نظمتيا العمادة خالؿ عاـ  3-1

رافد : ندوة الطب البديل"بمركز بحوث بحوث أقسام العموم والدراسات الطبية بعنوان ندوة  -1
 .ىـ9/1/1437-8 بتاريخ  "ال منافس

مراجعة خطوات "ورشة عمل بمركز بحوث مركز الدراسات الجامعية لمطالبات بعنوان  -2
 .ىـ27/3/1437بتاريخ " البحث العممي وقواعد مصادر المعمومات

بالمركز ( رائد)فية لمشروع منح أبحاث أعضاء ىيئة التدريس الجدد ورشة العمل التعري -3
 .ىـ11/4/1437الرئيسي لمجامعة بتاريخ 

المقاء العممي لمباحثين الشباب وطمبة الماجستير والدكتوراة بأقسام العموم والدراسات  -4
 .ىـ15/6/1437الطبية بتاريخ 

 .ىـ14/8/1437 بتاريخورشة عمل لمتوعية بمفاىيم نظم إدارة الجودة لمنسوبي العمادة   -5

 بتاريخورشة عمل لمتوعية بمفاىيم نظم إدارة الجودة لجميع مراكز البحوث بالجامعة  -6
 .ىـ23/17/1437

لنظام إدارة ( المدققين الداخميين)ورشة عمل لمدة يومين إلعداد المراجعين الداخميين  -7
 .ىـ24/17/1437-23 بتاريخ وذلك لمدراء مراكز البحوث بالجامعة الجودة،

 : يوم البحث العممي بمراكز البحوث حسب الجدول التالي -8

 تاريخ ال مركز البحوث م
 ىـ17/17/1437 مركز بحوث كمية العموم 1
 ىـ18/17/1437 مركز بحوث مركز الدراسات الجامعية لمبنات  2
 ىـ22/17/1437 مركز بحوث كمية العمارة والتخطيط  3
 ىـ28/17/1437 مركز بحوث معيد المغة العربية  4
 ىـ28/17/1437 مركز بحوث كمية اآلداب 5
 ىـ29/17/1437 مركز بحوث أقسام العموم والدراسات الطبية لمطالبات 6
 ىـ29/17/1437 مركز بحوث كمية السياحة واآلثار                                7
 ىـ1/11/1437 مركز بحوث كمية األنظمة والعموم السياسية       8
 ىـ2/11/1437 مركز بحوث كمية التمريض                               9
 ىـ6/11/1437 مركز بحوث كمية العموم الطبية التطبيقية 17
 ىـ7/11/1437 مركز البحوث بكمية التربية                         11

 


