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 ةمقدم

عداد وتأىيل الخر  يفوظائف الجامعة  تتمثل أىم     جين لخدمة يالتدريس والبحث العممي وا 
البحث العممي الركيزة الثانية  ومن ثم يعد. والمجتمع بشكل عام الخاصالقطاعين الحكومي و 

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  تصب فييا الحصيمة العممية، ومن ثم يجب أن تكون مؤىمة وقادرة عمى
 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  البحث العممي في شتى حقول المعرفة حتى أصبحت

تييئة  نحوكان توجو جامعة الممك سعود منذ البداية  فقد  ،وعالمياً  فحسب بل وعربياً  المممكة
تأسست عمادة البحث ىـ ثم 7>46 منذ عامفبدأت بإنشاء مراكز البحوث  ،األجواء المناسبة لذلك
لتكون األداة الفاعمة في  ىـ>474الموحدة لمبحث العممي في عام  ةئحالالعممي عقب صدور ال

  .كة البحث العممي داخل الجامعة وربطيا بقضايا المجتمع المحيطتنشيط حر 

 
ويعقد المجمس جمساتو، ويتخذ . معمادة منذ نشأتيالمجمس  ُشكلفقد  ةوفقًا ليذه الالئحو     

  .من نظام مجمس التعميم العالي والجامعات ( 68)قراراتو، وتعتمد وفــق ما تقضـي بو المــادة 
، إذ البحوث التي قامت العمادة بدعميا منذ تأسيسيا في تزايد مستمروجدير بالذكر أن عدد 

أما . بحثًا لمعام الحالي( :66)بحثًا من بينيا ( 6375)إلى  ىذا التقرير إعداد وصل عددىا حتى
في مجال التعاون مع المجتمع وتفعيل الشراكة بين العمادة والقطاعات المختمفة من المجتمع فقد 

من خالل ثالثة برامج لمبحوث الوطنية  بحثًا ( :45)يم العالي في دعم أسيمت وزارة التعم
 .التطبيقية

 
 ىـ4764 /4763الدراسي  عامالخالل  عمادة البحث العممي إنجازات ىذا التقرير يستعرضو 

 . الجامعةوأىداف وارتباطيا بتحقيق رؤية ورسالة  مبينًا أىميتيا
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 عمادة البحث العممي-1

 ىداؼ العمادةرؤية ورسالة وأ 1-1

 :الرؤية

 .المعرفة مجاالت شتى في واالبتكار واإلبداع البحث العممي في تحقيق الريادة

 :الرسالة

 واإلبداع التميز تدعم ومحفزة جاذبة بيئة توفير خالل المتميز من البحثي العمل تشجيع    
 .العالمية الريادة لتحقيق المعرفة مجاالت جميع في لمباحثين

 :األىداؼ

 .إعداد الخطة اإلستراتيجية لمبحث العممي بالجامعة .1

 .االرتقاء بمستوى العمل البحثي .4

 .تشجيع المتميزين والمبدعين في العمل البحثي .7

 .وتيسير التعاون مع مراكز البحوث بكميات الجامعةجراءات اإلتبسيط  .2

 .االتصال بمراكز البحوث المحمية والعالمية وتنمية التعاون معيا .4

 .الجودة والتحسين المستمر في أنشطة العمادة تكريس مفيوم .5

  العمادةمجمس  1-4

العمادة  أعضاء مجمس (4)ل يوضح جدو و  ،الجامعة مجمسكل مجمس العمادة بعد موافقة شُ    
 ىـ4763/4764لمعام الدراسي 
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 رئيس المجمس عميد البحث العممي وحيد بف أحمد اليندي. د 4

 أميف المجمس عمادة البحث العممي وكيؿ خضراف بف حمداف الزىراني. د 5

 عضواً   لجودةاو  متطويرل وكيؿ عمادة البحث العممي راشد بف محمد الحمالي. د 6

 عضواً  عميد الدراسات العميا محمد بف عبدالرحمف آؿ الشيخ. د 7

 عضواً  مدير مركز بحوث كمية اآلداب نايؼ بف ثنياف آؿ سعود. د 8

 عضواً  مدير مركز بحوث كمية الطب محمد بف مناع القطاف. د 9

 عضواً  كمية اليندسة محمد بف عبدالرحمف آؿ الشيخ. د :

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

 عضواً  كمية العمارة والتخطيط غازي بف سعيد الغامدي. د >

 عضواً  األغذية والزراعةمدير مركز بحوث كمية عمـو  أحمد بف عبدالرحمف العثماف. د 43

 عضواً  مدير مركز بحوث كمية طب األسناف محمد بف طاىر بخاري. د 44

 عضواً  كمية التربية عبد اهلل بف عمر العبد الكريـ .د 45

 عضواً  كمية اآلداب محمد بف عبداهلل المعيذر. د 46

 عضوة مركز الدراسات الجامعية لمبنات ىيا بنت سعد الرواؼ. د 47

 عضوة أقساـ العمـو والدراسات الطبية لمطالبات نادية بنت عبد العزيز العيسى. د 48

 سكرتيراً  عمادة البحث العممي أحمد بف سعيد العنزي.أ 49
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 اختصاصات العمادة 1-7

  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 

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

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

 مية تشجيع أعضاء ىيئة التدريس وغيرىم من الباحثين وحثيم عمى إجراء البحوث العم
 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  قاعدة معمومات لألبحاث الجارية والمنتيية في الجامعة،إنشاء

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

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

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

 .العممي

 لجاف مجمس العمادة 1-2

  تكـون لجـان دائمـة عمـى أنعة عمـى تشـكيل لجـان العمـادة صدرت موافقة معالي مدير الجام
 : وىي كالتالي 

 البحوث مراكزتطوير ل الدائمة جنةملا . 

 النشر العممي لجنة. 

 المالية المجنة. 

 تطوير مراكز البحوثالدائمة لمجنة ال 1-2-1

 : مياـ المجنة

 ونشاطاتيانجازاتيا إشراف عمى متابعة وتطوير مراكز البحوث ومتابعة إلا. 

 مراكز البحوث يريعداد لمقاء سنوي لمدإلا. 

  الخاصـــة بمراكـــز غيرىـــا دراســـة االحتياجـــات البشـــرية والماليـــة والمكانيـــة والتجييـــزات و

 .البحوث

 لمتـــوفرة فـــي ســـيما فيمـــا يتعمـــق بالميـــارات ا تنميـــة قـــدرات منســـوبي مراكـــز البحـــوث ال

 .الحاسب اآللي

 ستخدمة في مراكز البحوثنماذج المالعمل عمى توحيد وتطوير ال. 
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 عريفي الخاص بعمادة البحث العمميعداد وتحديث الكتيب التإ. 

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

 .البحث العممي

 

  طوير هراكز البحوثالدا هة لجًة للاأعضاء (: 2)جدول

 راشد بن محمد الحمالي. د 4
العممي  وكيل عمادة البحث

 لمتطوير والجودة
 مقرر المجنة 

  اً عضو  كمية العمارة والتخطيط عباسيغازي بن سعيد ال. د 5

 اً عضو  كمية اآلداب نايف بن ثنيان آل سعود. د 6

  اً عضو  الطبكمية  محمد بن مناع القطان. د 7

  اً عضو  يندسةكمية ال آل الشيخ بن عبد الرحمن محمد. د 8

 العزيز العيسىنادية بنت عبد . د 9
أقسام العموم والدراسات 

 الطبية لمطالبات
 اً عضو 

 اً عضو  عمادة البحث العممي معتز المرسي النجيري. د :

 

 
 

 

 لنشر العمميالجنة  1-2-4

 :مياـ المجنة 
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  أولويات النشر العممي في الجامعةاقتراح. 

 عالقة بالنشر العممي في الجامعة ما لو متابعة. 

  ر المجــالت فيمــا البحــث العممــي ومراكــز البحــوث وىيئــات تحريــالتنســيق بــين عمــادة
 .يخص النشر العممي

  ديم التوصــيات واالقتراحــات جــراءات التحكــيم العممــي فــي الجامعــة وتقــا  عمــال و أدراســة
 .بشأنيا

 اقتراح تصور لمقواعد المنظمة لطباعة البحوث من قبل مطبعة الجامعة أو غيرىا.  

  عـدة بحـث واالشـتراك فـي الـدوريات حسـب التخصـص نشـاء مكتبـة دوريـات وقاإدراسة
 .وتقديم توصياتيا في ذلك

 جييـــزات ممـــا ليـــا ارتبـــاط بالنشـــر تالعمـــل عمـــى تحســـين قـــدرات مراكـــز البحـــوث مـــن ال
 .العممي

 لمقواعد المنظمة لذلك صدار نشرة لمبحث العممي بالجامعة وفقاً إ. 

 حمول المناسبة لياق النشر العممي، واقتراح الو دراسة المعوقات التي قد تع. 

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

 
 
 
 

 

لًشر العلهيالجًة  أعضاء(: 3)جدول   

 مقرر المجنة اآلدابكمية  محمد بن عبداهلل المعيذر. د 4
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 اً عضو  عموم األغذية والزراعة كمية أحمد بن عبدالرحمن العثمان. د 5

 اً عضو  عموم الحاسب والمعموماتكمية  عبدالرحمن بن عبداهلل الشمري. د 6

 اً عضو  كمية التربية بدر بن جويعد العتيبي. د 7

 اً عضو  كمية العموم إبراىيم بن سعد الدريس. د 8

 اً عضو  مركز الدراسات الجامعية لمبنات ىيا بنت سعد الرواف. د 9

 منسقاً  شؤون المكتباتعمادة  عمر بن ناصر الدخيل.أ :

 المجنة المالية 1-2-7

 : 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. 

  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

                   

اللجًة الهالية أعضاء(: 4)جدول   

 مقرر المجنة كمية عموم األغذية والزراعة خضران بن حمدان الزىراني. د 4
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 اً عضو  اآلدابكمية  نايف بن ثنيان آل سعود. د 5

 اً عضو  العمارة والتخطيطكمية  العباسيغازي بن سعيد . د 6

 اً عضو  كمية طب األسنان محمد بن طاىر بخاري. د 7

 اً عضو  عمادة البحث العممي محمد حسانين محمود. د 8

 منسقاً  عمادة البحث العممي حمد بن سعيد العنزيأ. أ 9
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 في عمادة البحث العممي أنجزتالتي المشروعات :  أوالً 

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

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

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

 .التطبيقية، الركيزة األساسية في الحكم عمى تميز البحث وقدرتو عمى المنافسة

دعم ومساندة أعضاء ىيئة إلى وتيدف العمادة من وراء ىذا المشروع بالدرجة األولى      
في وقت مبكر حتى يكونوا  منيم الجدد في بداية مشوارىم البحثي، واكتشاف المتميزين التدريس

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

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

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

أىداؼ المشروع 1-1  

 من ثمييدف ىذا المشروع إلى تحقيق عدد من المكاسب ألعضاء ىيئة التدريس الجدد و   
 :منيا لمجامعة، ويمكن أن نذكر
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 .توفير بيئة بحثية جاذبة ألعضاء ىيئة التدريس الجدد وتوطين البحث العممي .4
 .توجيو البحوث نحو التميز والجودة من خالل بث روح المنافسة .5
 .بالعممية البحثية في الجامعة أعضاء ىيئة التدريس الجدد مبكراً  ربط .6
 .ر احتياجاتيم البحثيةإتاحة الفرصة لفئة من أعضاء ىيئة التدريس لتوفي .7
 . تحفيز الباحثين لمنشر في أوعية البحث المرموقة والمتميزة  .8

شروط التقديـ 1-4  

عمى تعيين عضو ىيئة التدريس عمى رتبة أستاذ مساعد بالجامعة  يكون قد مضىأن ال  .4
 .أكثر من عامين

 (.مائة ألف لاير)لاير  433،333أن ال تتجاوز ميزانية المشروع الواحد  .5
 .أن يمتزم الباحث بإنياء البحث خالل ثمانية أشير .6
 (.عضو ىيئة التدريس الجديد)أن ال يتجاوز عدد الباحثين اثنين بما فييم الباحث الرئيس  .7
 .أن يخضع مقترح البحث لمتحكيم .8
 .فترة التقديم المحددة خاللأن يقدم المقترح البحثي مفصاًل وفق النماذج المخصصة لذلك و  .9
وحدة منح أبحاث أعضاء ىيئة التدريس  –ترسل المقترحات البحثية لعمادة البحث العممي .:

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

 تنفيذ المشاريع ومتابعتيا 1-7

" عقد اتفاق المشروع البحثي "  ُيعد وُيوقعبناء عمى نتائج التحكيم وموافقة المجنة المشرفة ،  .4
العممي بالجامعة البحث ، ممثمة في عمادة (رائد)بين وحدة منح أعضاء ىيئة التدريس الجدد 

 . والباحث الرئيس لتنفيذ المشروع البحثي 
نجاز والتكاليف اإلجمالية واسم من سيشارك اإل يحتوي العقد عمى رقم البحث وعنوانو ومدة .5

 .مجموعة من االلتزامات والشروط ، إضافة إلى( إن وجد)
عن حالة المشروع وفق النماذج ( النيائية –النصفية )متابعة التقارير الفنية والمالية  .6

 .عمى أن يرفق الباحث المستندات األصمية المؤيدة لذلك ،المخصصة لذلك
ذات ( داخمية أو خارجية)الدورات التدريبية أو المؤتمرات أو الرحالت الحقمية  يجوز حضور .7
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 .العالقة بالمشروع وبما يتفق مع خطة المشروع وأنظمة الجامعة
من متطمبات ىذا المشروع حضور الباحث الرئيس دورة تدريبية داخمية تعقد من قبل عمادة  .8

 .ىيئة التدريس الجديد تطوير الميارات بالجامعة لتكون إضافة لعضو 
 :تصرف المبالغ المخصصة لممشروع عمى النحو التالي  .9

 53 %من ميزانية البحث عند توقيع العقد. 
 63 %من الميزانية عند قبول التقرير النصفي. 
 63  %من الميزانية عند قبول التقرير النيائي. 
 53 %من الميزانية عند النشر أو القبول لمنشر . 

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

 .لكترونيةلكتروني والرسائل اإلوالموقع اإل
  ع وسكرتير قاستقبال المشاريع البحثية المقدمة من الباحثين الجدد مباشرة عن طريق المو

 .الوحدة
  البحث في مجالالمجنة العممية المتخصصة  ةوالمقترحات البحثية بواسط الموضوعاتدراسة. 
 ( إن وجدت) لالزمةإعالم الباحثين بمرئيات المجنة العممية وتوجيييم إلى القيام بالتعديالت ا

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

 .المجنة اإلشرافية في الوقت المحدد
 

  :المجنة المشرفة عمى المشروع
 (مشرفاً  )عميد البحث العممي                                            .4
 (رئيساً )           وكيل عمادة البحث العممي                           .5
 (نائبًا لمرئيس)       وكيل عمادة البحث العممي  لمتطوير والجودة          .6
 (    عضواً )                          ممثل من الكميات العممية              .7
 (عضواً )                            ية  ممثل من الكميات الطب .8
 (عضواً )ممثل من الكميات اإلنسانية                                      .9
 (سكرتيراً )     منسوبي عمادة البحث العممي                          أحد .:
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نتيجة الدورة األولى لممشروع  1-2    

مشروع منح أبحاث أعضاء ىيئة الدورة األولى لقامت عمادة البحث العممي بافتتاح        
وقد تقدم ، جامعةالىـ ، وذلك برعاية معالي مدير  4/44/4763 بتاريخ( رائد)التدريس الجدد 

من جميع الكميات والتخصصات المختمفة بالجامعة فاز منيا بعد  بحثاً  :>لمفوز بمنح المشروع 
عدد األبحاث المقدمة لممشروع وعدد األبحاث  ةل التالياشكثًا، وموضح في األبح 63التحكيم 

 4،333>5،3وبمغت قيمة الدعم لألبحاث الفائزة . الفائزة وغير الفائزة وعدد األبحاث المستبعدة
   .(ألف لاير سعودي وواحد وتسعينمميونين )لاير سعودي 
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 ا بحاث ال ا زة بهًح هشروع را د(:5)جدول  

الميزانية  عنواف البحث سـاال القسـ الكمية ـ
 (لاير)

المغة  اآلداب 1
 العربية

معجب سعيد معجب 
 العدواني

في الرواية ( ألؼ ليمة وليمة)أثر كتاب 
 العربية المعاصرة

The Influence of the Thousand 

and One Nights on the Arabic 

Novel 

51111 

الثقافة  التربية  4
 اإلسبلمية

خالد بف محمد بف 
 الشنيبر

السبلـ والحرب دراسة مقارنة بيف 
 51111 األدياف السماوية

 التربية  7
التربية 
ورياض 
 األطفاؿ

نورة بنت سعد 
 القحطاني

طالبات  ميارات التفكير الناقد لدى
كمية التربية بجامعتي الممؾ سعود 
بالمممكة العربية السعودية واإلمارات 

دراسة : بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 مقارنة

Critical Thinking Skills 

Possessed by Female Students 

of Colleges of Education at 

King Saud University in KSA 

and Emirates University in 

UAE: A Comparative Study 

51111 

 المعمميف 2
التربية 
وعمـ 
 النفس

عبد اهلل صالح 
 السعدوي

معايير األداء الميني ألعضاء ىيئة 
 التدريس بجامعة الممؾ سعود

Professional Standards for 
Academic Teaching in KSU 

41111 

 التربية 4
المناىج 
وطرؽ 
 التدريس

 أحمد بف زيد آؿ مسعد
الحاجات التدريبية ألعضاء ىيئة 
التدريس لمتدريس  في بيئة التعمـ 

 اإللكتروني
51111 

المغات  5
 والترجمة 

المغات 
 األوروبية

سعد ناصر عبداهلل 
 الضوياف

االكتساب والتحميؿ الذىني لمتراكيب 
 ةاـ المتحركيالنحوية لعبلمات االستف

نجميزية في المغة الفرنسية واإل 
 السعودييفلمتعممي المغة 

The Acquisition and 

51111 
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Processing of WH-movement 

by Saudi and French Learners 

of English 

 التربية  6
المناىج 
وطرؽ 
 التدريس

مشعاف بف زبف دغيـ 
 الحربي
 

مستوى المياقة البدنية المرتبطة 
بالصحة والنشاط البدني لدى التبلميذ 

 سنة 14-14مف 
Level of components of 

health-related physical fitness 

and physical activity of 12-15 
years Pupils 

54111 

التربية  التربية  7
 الخاصة

نوره بنت عمي بف زيد 
 الكثيري

تقويـ برنامج البكالوريوس لمسار " 
 صعوبات التعمـ بجامعة الممؾ سعود

An Evaluation of the Bachelor 

Program of Learning 

Difficulties at King Saud 

University 

51111 

8 
إدارة 
 األعماؿ
 

نظـ 
المعمومات 
 اإلدارية

 فيد بف تركي بف محيا

بحث لتشفير الصور المرسمة 
 والمستقبمة باألقمار االصطناعية
Research on Secure and 

Robust Satellite Imagery 

Cryptosystem 

61111 

 الدراسات اآلداب 11
 االجتماعية

 يىعبد السبلـ وايؿ يح
 السميماف

: مسببات النيوض العممي السريع
 دراسة حالة عمى كوريا الجنوبية

Causes of fast scientific 

growth: a case study of South 

Korea 

61111 

عمـ  الطب  11
 األمراض

حمد محمد حسيف أ
 البراؽ

Prevalence of antifungal 

resistance in clinical isolates of 

the pathogenic Aspergillus 

species. 
71111 

طب  14
 األسناف 

إصبلح 
 األسناف

معف محمد سعيد 
 الشعفي

تقييـ كفاءة الكثافة الضوئية لوحدات 
تصميب الضوء عمى الحشوات السنية 

التجميمية لعدد مف المؤسسات 
الحكومية والعامة في مدينتي الرياض 

 والخرج
Evaluation of Dental Light 

Curing Units’ Output in 

Governmental Institutions in 

Riyadh and Al-Kharj cities 

71111 
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17 
العموـ 
الطبية 
 التطبيقية 

عموـ 
المختبرات 
 اإلكمينيكية

عبد المجيد عبد اهلل 
 البنياف

Determination of the 

molecular basis and 

phenotype of Glanzmann 

Thrombasthenia in Saudi      

"Arabian patients 

71111 

 الطب  12
عمـ 
 األمراض

ىشاـ محمد سعيد 
 الخالدي

 Microsatellite)حالة التغير الجيني 

instability ) في سرطاف القولوف في
المرضى السعودييف مع التركيز عمى 

المتعددة  األوراـي و المرضى ذ
 المختمفة

Microsatellite instability in 

colonic carcinoma in Saudi 

patients, with emphasis on 

patients with multiple 

primaries 

54111 

العموـ  الصيدلة 14
 محمد بف فيد العجمي الصحية

 اإلتاحةدراسة تأثير الحمبة عمى 
الحيوية لدواء جبليبنكبلميد في األرانب 

 الطبيعية
The effect of fenugreek on the 

bioavailability of 

Glibenclamide in normal 

rabbits 

71111 

وظائؼ  الطب  15
 األعضاء

منى محمد عبد الحفيظ 
 سميماف

دراسة تأثير حصر المتبادؿ األيوني 
لمصوديـو والييدروجيف عمى حماية 
عضمة القمب ضد اإلصابة بعد 

اإلنعاش عف طريؽ تقميؿ االستجابة 
االلتيابية بعد الصدمة النزيفية 

 واإلنعاش في الفئراف
Na

+
-H

+
 exchange blockade, 

using amiloride, protects the  

myocardium against post-

resuscitation injury by 

decreasing the inflammatory 

response following 

hemorrhagic shock and 

resuscitation in rats 

71111 

الصيدلة  الصيدلة 16
 اإلكمينيكية

لمياء صالح عبداهلل 
 النعيـ

تقييـ استخداـ عقار االبريبيتانت في 
الناتج مف  يءعبلج الغثياف والق

25111 
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 العبلج الكيميائي
Evaluation of adherence to 

guidelines in the use of 

aprepitant in Chemotherapy- 

induced Nausea and Vomiting 

الصيدلة  الصيدلة 17
 اإلكمينيكية

ىشاـ سعد سعداف 
 الجضعي

تأثير مضادات االلتيابات غير 
سترويدية عمى ضغط الدـ اال

 والبوتاسيوـ
" The Effects of Non-Steroidal 

Anti-Inflammatory Drugs 

(NSAIDs) on Blood Pressure 

and Serum Potassium 

Concentrations 

54111 

18 
العموـ 
الطبية 
 التطبيقية 

العموـ 
 اإلشعاعية

تماضر يوسؼ مقبؿ 
 الرماح

Tracking of a novel repair-

stem cell type (“pathfinder 

cell”) for treatment of 

Parkinson’s disease and 

related syndromes using rat 

models of dopaminergic 

neurone damage using 3T 

MRI. 

71111 

وظائؼ  الطب  41
 األعضاء

نيرفانا مصطفى كماؿ 
 بيومى

مورثات عوامؿ التخثر المصاحبة 
لحاالت ارتفاع ضغط الدـ عند الحوامؿ 

 و مقدمة االرتجاع
Genetic predisposing to 

hypertensive diseases of 

pregnancy. 

71111 

عموـ  العموـ  41
 الحيواف

 انتصار بنت سميماف
 السحيباني

العيوب الكروموسومية لدى فحص 
 بعض العماؿ في آبار المياه الجوفية

 

Chromosomal Aberration 

Analysis among the 

Underground Water Wells 

Workers. 

71111 

 العموـ 44
النبات 
واألحياء 
 الدقيقة

عبداهلل   بف نايؼ
 الحربي

اتجاه جديد لمعالجة مياه الصرؼ 
الصحي مف بعض المموثات الخطرة 

يوية في باستخداـ الكبسوالت الح
 المممكة العربية السعودية

New trend in remediation of 

some hazardous pollutants in 

wastewater using bio-capsules 

71111 

https://mail.ksu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=78d91d562b284e628346fea306d938ba&URL=http%3a%2f%2ffaculty.ksu.edu.sa%2fdr.naifalharbi
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in Saudi Arabia 

47 

قساـ أ
العموـ 

والدراسات 
 الطبية 

 الجبلؿ ندى عبدالعزيز الكيمياء
Kinetics and Mechanism of 

Azlactone derivatives Ring-

opining in mixed aqueous 

solvents 

61111 
 

42 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة 

اإلنتاج 
 النباتي

سعد أسميماف عمى 
 الفيفي

دراسة التبايف الوراثي لتراكيب وراثية 
 مف البرسيـ المحمي والمستورد

Assessment of genetic diversity 

among Saudi collection of 

alfalfa 

71111 

اليندسة  اليندسة  44
 الكيميائية

عثماف بف يحيى بف 
 محمد

تأثير الظروؼ المناخية المحمية عمى 
اإلثيميف  / بروبميف مخاليط البولي

 فينايؿ أستيت
Effect of The Local Weather 

Conditions on The Blends of 

Polypropylene/Ethylene Vinyl 

Acetate 

71111 

45 

قساـ أ
العموـ 

والدراسات 
 الطبية 

 حصة عبد اهلل عثماف الكيمياء
 العبد الكريـ

د معقدات عنقودية تحتوي عمى يتشي
 61111 الببلتيف والببلديـو والفضة

46 
كمية 
 المجتمع
 بالرياض 

الحاسب 
 لياآل

 تركي بف عبد العزيز
 التميـ

التحسيف البنيوي والبرامتري 
التحكـ لممتحكمات الرقمية في أنظمة 

 الغامضة
Structural and Parametrical 

Optimization of Digital 

Controllers for Fuzzy Control 

Systems 

51111 

47 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

اليندسة 
 الزراعية

صالح بف مفمح بف 
 حمد آؿ صقرأ

التعرؼ عمى حشرة سوسة النخيؿ 
الحمراء عف طريؽ تقنية تحميؿ 

 الصور الرقمية
Identifying Red Palm Weevil 

Through Digital Image 

Processing Techniques 

71111 

اليندسة  اليندسة 48
 الكيربائية

ياسر بف عبدالكريـ بف 
 عبدالمحسف التركي

خدمة القدرة غير الفاعمة المساندة في 
سوؽ الطاقة الكيربائية في المممكة 

 العربية السعودية
61111 
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Reactive Power Support as 

Ancillary Service in the New 

Electricity Market in KSA 

اليندسة  اليندسة  71
 الكيربائية

ممدوح بف سعود بف 
 ثنياف آؿ سعود

نماذج محاكاة متقدمة لمتحميؿ الحراري 
لمكاببلت األرضية في المممكة العربية 

 السعودية
Advanced simulation model 

for thermal analysis of 

underground cables in KSA 

61111 
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  (سبر)مشروع الخطة اإلستراتيجية لمبحث العممي  -4

في العديد من القطاعات، مما جعل المنافسة كبيرة حيال  متسارعاً  يشيد عالمنا اليوم إيقاعاً         
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
الجامعات في مجال البحث العممي واالكتشافات  تقوم بوومن ىنا برز الدور الكبير الذي 

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

 ومحققاً  يرات والتطمعات ليصبح البحث العممي معززاً مواكبة تمك التغفي عمادة البحث العممي 
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 

توكيد المراحل والخطوات نحو الريادة العالمية  ،بإذن اهلل ،، وتضمن ياوخارجالجامعة داخل 
 . وتحقيق األىداف المنشودة من العممية البحثية لخدمة مجتمعنا واإلنسانية بصفة عامة

أىداؼ المشروع 4-1   

ييدف المشروع إلى إعداد خطة شاممة ومتكاممة، طويمة المدى لتحقيق ريادة الجامعة في    
أبرز وفيما يمي . معة في طميعة الجامعات العالمية المتميزةتكون الجابحيث العممية البحثية 

 :األىداف المحددة لممشروع

  األساسية المؤثرة في البحث العممي الجوانبتحديد. 

  جودة مخرجات البحث العمميتحسين مستوى. 
 لتطبيق االتجاىات والتقنيات جاذبة لمكفاءات المتميزة، ومشجعة  توفير بيئة بحثية

 .بحث العممي في الجامعةالحديثة في ال
 لمجيات المعنية بالبحث العممي في الجامعة تحسين الكفاءة الداخمية. 

 تعظيم إنتاج البحوث اإلبداعية التي ُتسيم في تطوير االقتصاد المبنى عمى المعرفة.  
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 الرقي بمستوى األداء البحثي لممساىمة في خدمة المجتمع وتحقيق الريادة العالمية. 

  وتحسين جودتو النشر زيادةالبحثي و تحقيق التميز. 
 تحقيق التكامل بين جميع الجيات المعنية بالبحث العممي في الجامعة. 
 تعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاعات المجتمع المختمفة. 

 تعزيز الشراكة العالمية والتعاون الدولي في البحث العممي. 

  تساعد عمى االبتكار والتميزتشجيع البحوث الجماعية ذات التخصصات المختمفة التي. 
  جميع الجيات المعنية بالبحث العممي في نشر وتعزيز ثقافة التخطيط االستراتيجي في

 .الجامعة

منيجية العمؿ 4-4   

من  اً العمل عمى الخطة اإلستراتيجية وفق خطوات مرحمية توالىا فريق رئيس، شكل عدد تم      
جميع األطراف المعنية والميتمة بالبحث  ُأشركتكما . الفرق الفرعية لتحقيق أىداف المشروع

 . الخطة اإلستراتيجية لعمادة البحث العممي في الجامعة وضعالعممي في 
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 ا س را يجية هراحل الخطة(: 4)شكل 

 

الفريؽ الرئيس 4-7   

تولى العمل عمى الخطة اإلستراتيجية فريق رئيس سانده في ذلك فرق فرعية وأمانة دائمة  
 :منويتكون الفريق الرئيس . لمخطة مقرىا عمادة البحث العممي

 
 مشرفًا عاماً                       وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحث العممي  -4

 مديرًا لممشروع                    عميد البحث العممي  -5
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 نائبا                            وكيل عمادة البحث العممي لمتطوير والجودة  -6

 عضواً                       وكيل عمادة البحث العممي  -7

  عضواً                  مدير مركز البحوث بكمية اآلداب -8

 عضواً                   مدير مركز البحوث بكمية العموم -9

 عضواً           البحوث بكمية الطب  مدير مركز -:

 عضواً           ممثمين لمقطاعات البحثية خارج الجامعة -;

 انتعضو                    ن من عضوات ىيئة التدريس المتميزاتنتااث ->

 نعضوا               ن من أعضاء ىيئة التدريس المتميزينااثن -43

 

 بالخطة اإلستراتيجية لمجامعةعبلقة الخطة اإلستراتيجية لمبحث العممي  4-2 

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

طموحات الجامعة لتحقيق الريادة الخطة اإلستراتيجية لجـامعة المـمك سعـود وتتوافـق وتتناغم مع 
 . العالمية

إلى المغة وُترجمت  وُروجعتلمبحث العممي وقد تـ االنتياء مف إعداد الخطة اإلستراتيجية     
   .، ويجري اآلف تحكيميا مف قبؿ محكميف دولييفاإلنجميزية
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 (داعـ)بوابة البحث العممي مشروع  - 7

     
في إطار سعي عمادة البحث العممي لمواكبة التطور السريع في مجال تقنية     

 ونظراً  ،لكترونية موازية لمفاىيم الحكومة اإللكترونيةإالمعمومات والتوجو إلى تطبيق أنظمة 
في تنفيذ العمل اليومي التقميدي المعتمد عمى النظام  لطبيعة العمل المستخدمة حالياً 

لتوجو إلى تطبيق نظام إلكتروني متكامل يعتمد عمى مكتب بال ورق تم ا( الورقي)التقميدي 
 .لتخفيف أعباء العمل وتيسير إجراءات العمل

ويعد النظام منصة متكاممة لمعاممين في العمادة من جية والمستفيدين والباحثين من     
باحثين ألنو يتم أتمتة إجراءات تقديم الطمبات وتتبع حالة الطمب من قبل ال ؛ جية أخرى

ليتم بعد  (اإلنترنت) المعمومات من خالل شبكة عن طريق نماذج إلكترونية معدة مسبقاً 
سير عمل متكامل من خالل النظام حركة ذلك بدء المعاممة اإللكترونية بحيث تمر في 

ويتيح لمعمادة الموافقة أو الرفض أو التعميق  ،ويتم تدقيقيا ومراجعتيا من قبل المختصين
كما أن النظام يسيل عممية أرشفة واسترجاع البيانات عند الحاجة  ،لكترونياً عمى الطمب إ

وذلك ألن جميع الطمبات واألبحاث مخزنة في قاعدة بيانات مركزية يتم البحث فييا من 
 .خالل محرك بحث متقدم

ضمن ضوابط أمنية عالية  (اإلنترنت) المعموماتموقع مفتوح عمى شبكة  ُأنشئوقد     
باإلضافة إلى ذلك سوف يتم أتمتة جميع  ار بالوصول إلى معمومات محددة،يسمح لمزو 

 . مسارات العمل كذلكاإلجراءات ما بين مراكز البحث وعمادة البحث العممي و 
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 الرؤية

 .توظيف التقنية الحديثة لخدمة البحث العممي   
 الرسالة

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

 األىداؼ

 .   ٌط      ء     ٌ ٌ                   ز         إ ٌ   -
 .      ٌ   إ   ٌق             ة  -
-                    . 
 .        ى      ة  ً             ة  -
 .     ً                    ش  ف    ط            -

    http://dsre.ksu.edu.sa      (:داعم)موقع البوابة اإللكترونية لمبحث العممي 

http://dsre.ksu.edu.sa/
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  ISO 9001:2008مشروع تطبيؽ نظاـ إدارة الجودة  -2

بتاريخ   (ISO 9001:2008)حصمت عمادة البحث العممي عمى شيادة األيزو    
حيث تمت عممية التدقيق عمى العمادة عن طريق  م،5/5343/:الموافق  ىـ56/5/4764

 German Certification( 334>األيزو )منظمة ألمانية غير ربحية ألنظمة إدارة الجودة 

Body QMS (ISO 9001)  ،قامت المنظمة  وقدتمنح ىذه الشيادة عمى المستوى العالمي
جراءات نظام إدارة  بمراجعة تفصيمية لدليل وأىداف وسياسة الجودة وكافة المستندات والوثائق وا 

من المقابالت والزيارات  اً عدد ، كما أجرتالجودة بالعمادة ومراكز البحوث بكميات الجامعة
معيار العالمي، وتمت الموافقة من ِقبل المنظمة عمى منح العمادة الميدانية لمتأكد من تطبيق ال

 .شيادة األيزو رسميًا وبدرجة التميز
قامت العمادة بعقد عدة ورش عمل لنشر وتكريس ثقافة الجودة بالعمادة ومراكز  وقد    

عداد المراجعين الداخميين عمى النحو التالي  :البحوث وا 
  ٌخإ   ة      ة       ً       ة   ش           ٌ      هٌم  ظم     

 .هـ45/8/4541

                  ش           ٌ      هٌم  ظم إ   ة      ة    ٌ      ز  

 .هـ34/41/4541     ٌخ

  ش         ة ٌ  ٌن             ٌن       ٌٌن   ظ م إ   ة      ة،  ذ ك  

 .هـ35/41/4541-34     ٌخ      ز                   ٌ ي       ً       ة 

وتتمثل سياسة الجودة بالعمادة في تقديم خدمات متميزة في مجاالت البحث العممي تمبي     
احتياجات جميع المستفيدين وتنال رضاىم وتفوق توقعاتيم، وتأخذ العمادة عمى عاتقيا أن تصل 

يق نظام إدارة الجودة ولتحسين مستوى جودة خدماتنا نقوم بتطب. إلى مستوى متميز من األداء
وسوف يكون التحسين المستمر ىدفًا ISO 9001:2008  الذي يتوافق مع المواصفة الدولية 

        .إستراتيجيًا من أىدافنا المنشودة
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 برنامج البحوث الوطنية التطبيقية  -4

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

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

العممي ، خاصة في ظل دعم والة األمر حفظيم اهلل في ىذه البالد الطيبة واالستفادة من 
عمادة البحث العممي عن برنامج ييتم  أعمنتلذلك  ؛ الثروات الطبيعية التي من اهلل بيا عمينا
وىو برنامج البحوث الوطنية التطبيقية الذي  ،بع الوطنيبدراسة الظواىر والمشكالت ذات الطا

عضاء ىيئة أوذلك لحث  ،تمت الموافقة عمى دعمو من صندوق التعميم العالي لمجامعات
بعين االعتبار البعد الوطني  تأخذبحثية تطبيقية  أفكارالتدريس والباحثين في الجامعة عمى تقديم 

حماس عمادة  من، مما زاد عاليةالستجابة ليذا البرنامج وقد كانت ا  .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    
فريق بحثي يتسم بتنوع التخصصات العممية  إنجازهبعض مناطقو ، ويشترك في  أون الوط

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  نيةالوطالبحوث  برنامج 4-1

 األولقامت عمادة البحث العممي باإلشراف عمى برنامج البحوث الوطنية التطبيقية 
مميون  عشر خمسة)لاير مميون ( 48) المدعوم من صندوق التعميم العالي لمجامعات بمبمغ قدره

 إخضاعيادارة ىذه المشاريع ومراجعة المشاريع البحثية ومن ثم وقد شكمت لجنة إل(. لاير
 4757بدأ العمل في ىذا البرنامج خالل شير محرم و  .األكاديمية األعرافلتحكيم عممي وفق 
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وضح ىو م مقترحًا بحثيًا موزعة بين التخصصات العممية المختمفة كما (86)قبول  تمىـ حيث 
واإلنسانية  نصيب الكميات العممية ويالحظ أن. (8)شكل و  (:)وجدول ( 9) جدولفي 

ويعود تفوق نصيب  .عمى التوالي( %8،:)و( %8،:)و (%8;)نحوساوي ي والصحية
وقد  وغايتو،ىذا البرنامج  أىدافطبيعتيا التطبيقية التي تنسجم مع  إلىالكميات العممية 

من خالل  انعكس ذلك عمى توزيع تمويل ىذه البحوث بين التخصصات المختمفة كما يظير
 .(9)شكل 

ا ولال طبي ية  الوطًيةالبحوث  برًاهجا  ء حصا(: 6) جدول  

عدد  %النسبة (مبلييف)الميزانية %النسبة
 البحوث

 التخصص

 الكميات العممية 24 74،1 11،788 67،5

 اإلنسانيةالكميات  2 6،4 1،446 7،4

 ةالكميات الصحي 2 6،4 1،762 14،8

 المجموع 47 111 12،4 111

 

 

 :العمميةالكميات 

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

 

 :الكميات اإلنسانية
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البرًاهج ا ول -عدد البحوث ال طبي ية الوطًية 

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  ـ طب األسنان ـ الصيدلة ـالطب       
 

 

على كليا  الجاهعة -البرًاهج ا ول – وزيع البحوث الوطًية ال طبي ية(: 5) شكل  
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  وزيع هيزاًية برًاهج البحوث الوطًية ال طبي ية ا ول على كليا  الجاهعة(: 6) شكل 
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(ه ييى الريا  )هيزاًية البحوث الوطًية ال طبي ية 
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ا ولال طبي ية  الوطًيةالبحوث   ا هة برًاهج(: 7)جدول   

 
 كلية ا دا 

 ـ الرئيس الباحث عنواف البحث
 1 صالح الرميح. د ة مطبقة بمنطقة الرياضميداني ةدراس :الشباب  عندمشكمو االنتحار 

في  ةدراسة تطبيقي: السموؾ التخريبي وأعماؿ الشغب لدى بعض الشباب 
 ةفي المممك ةالمراكز الحضري

 4 صالح الرميح.د

 

 كمية التربية
 ـ الرئيس الباحث عنواف البحث

 

واستخدميا في التعميـ الجامعي  (نترنتاإل )الشبكة العالمية لممعمومات 
 السعودي

 

 جماؿ الشرىاف.د

 
1 

 

 أقساـ العمـو والدراسات الطبية لمطالبات
 ـ الرئيس الباحث عنواف البحث

بعض المواد في التربة والنبات والحيواف في بعض دراسة إشاعية وسمية 
 العربية السعودية مناطؽ المممكة

 1 مي الجاسر.د

 دراسة مخاطر السيوؿ في وادي ضمع في المنطقة الجنوبية الغربية
 بالمممكة

 4 مشاعؿ آؿ سعود. د

 

 العمارة والتخطيط كمية
 ـ الرئيس الباحث عنواف البحث

 1 عمي باىماـ. د نموذجية لوحدات سكنية ميسرة لؤلسر السعوديةتطوير تصاميـ معمارية 

في  ةالصغير  ةنياء الداخمي لموحدات السكنيخفض تكاليؼ تقنيات مواد اإل 
 4 رائد الدخيؿ.د الرياض ةمدينب ة لممشاريع االستثماريةحالو دراسي - ةالمممك

باستخداـ طاقة فعالية تبريد وتدفئة المباني في المناطؽ الحارة الجافة 
 الجوفية هالميا

 7 ناصر الحمدي.د
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 كمية عمـو األغذية والزراعة
 ـ الباحث الرئيس عنواف البحث

كمدخؿ إلدارة الطمب عمييا وترشيد  هتغيير النمط االستيبلكي لمميا
 في المممكة العربية السعودية استخدميا

 1 خضراف الزىراني. د.أ

 4 سرارأعبدالواسع .د الوطنية وطرؽ استثمارىادراسة سبؿ تطوير المنتزىات 

صابة بمرض دراسة مسحية مصمية لمتعرؼ عمى مدى ونسبة اإل
 وبعض الحيوانات البرية الصغيرة في منطقة الرياض بؿالبروسبل في اإل

 7 محمد آؿ الشيخ.د

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

 4 عمي الحوباني.د ستخداـ البثؽ الحرارياطفاؿ بستفادة مف التمور في إنتاج أغذية لؤلاال

 5 إبراىيـ السبلمة. د زراعة األماكف الجافةمطار في األ هتعظيـ االستفادة مف ميا

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

مف خبلؿ  بمنطقة القصيـبؿ لئل يتحسيف األداء التناسمي واإلنتاج
 تطوير طرؽ التمقيح االصطناعي والدفع الغذائي وتصنيع الحميب

 7 خالد السبيؿ.د

تحسيف الكفاءة التناسمية في الجماؿ بالمممكة العربية السعودية مف 
 التمقيح االصطناعي ونقؿ األجنة خبلؿ تطبيؽ

 8 محمد شحاتو البميمي.د

األسباب والعبلج : والماعز بالقصيـ ف أدراسات عمى الخراجات في الض
 والوقاية

 11 عمي القرعاوي. د

 وبديم( كمبوست)دراسات عمى تحويؿ أوراؽ نخيؿ البمح إلى بيئة زراعية 
 لمبيتموس

 11 يوسؼ عمي.د

الوضع الراىف والتصور  :دراسة تحميمية لمتعميـ الزراعي بالمممكة
 المستقبمي

 14 يوسؼ السميـ.د

 
 

 

 الحاسبكمية عمـو 
 ـ الرئيس الباحث عنواف البحث
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بناء نظاـ الستخبلص المعمومات وتكامميا مف مصادر مختمفو لدعـ 
 القرار اتخاذ

 براىيـ طوإيسري . د

 
1 

 

 كمية الطب
 ـ الرئيس الباحث عنواف البحث

دراسة التغيرات العصبية والصماوية وتغيرات الجياز المناعي في 
 التوحد بالمممكة العربية السعودية مرضى

 1 ليمى العياضي.د

مكانية  7دراسة النشاطات المتعمقة بمعامؿ  ستخداماتو الدى الجماؿ وا 
 العبلجية

 4 عبد الجميؿ عبد القادر.د

 

 كمية الصيدلة
 ـ الرئيس الباحث عنواف البحث

شعاعية مف جراء تدخيف السجائر والشيشة في المجتمع المخاطر اإل
 السعودي

 

 محمد العريفي. د

 
1 

 

 كمية اليندسة

 ـ الباحث الرئيس عنواف البحث
كثباف رممية ذات ل نموذج دراسة معممية لمتحكـ في السرياف حوؿ
 شكؿ ىبللي

 1 عبلء شبؿ. د

 4 ماىر العوداف.د مسح لمعدالت التآكؿ الجوي في المممكة العربية السعودية

قتصادية العطريات ذات القيمة االتحويؿ غاز البتروؿ المساؿ إلى 
 تطوير الحفازات وتصميـ المفاعبلت: العالية

 7 سعيد الزىراني. د

 2 أنيس فقييا. د بيئية لبلستفادة مف قش القمح السعودي -قتصادية ا -دراسة تقنية 

ختبار مجمع شمسي عمى شكؿ قطع مكافئ ادراسة تحميمية وتصميـ و 
 4 المدنيمحمد  و الشمسيمع جياز التوجي

 5 طبلؿ الرفيعي.د تصنيؼ الخصائص الجيوتكنيكية لمدينة الرياض
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تصميـ وتطبيؽ موازف منطؽ الغموض لتحسيف استقرارية أنظمة 
 القوى الكيربائية

 6 حساـ طمعت.د

حميؿ وتطوير لنظاـ نقؿ الركاب في المممكة العربية السعودية ت
 (سابتكو)

 7 أحمد شوقي بوالت. د

المثمى لمعازؿ الحراري في أسطح المباني في المممكة العربية السماكة 
 تحت ظروؼ دورية وثنائية األبعاد السعودية

 8 سامي الصانع.د

رة األحماؿ وترشيد الطاقة الكيربائية لؤلنظمة ادإجيات تيتخطيط إسترا
 الكيربائية بالمممكة

 11 د عبداهلل الشعبلف.أ

 11 محمد القاضي.د بالمممكة ةتصحيح معامؿ القدرة ألنظمة القدر 

تأثير عممية الخمط الميكانيكي البطئ عمى فاعمية المرشحات الرممية 
 المستخدمة في معالجة مياه الصرؼ الصحي الثبلثية

 14 وليد زاىد.د

 17 عبدالرحمف العريني.د دراسة تناقص جودة الكاببلت المصنعة محميًا بسبب العيوب التصنيعية

استخداـ الحاسب اآللي في التصميـ والتصنيع في تقييـ تقنية 
 الصناعات السعودية

 12 حمريعبد الرحمف األ.د

 14 عبد العزيز التميمي.د قياس أداء نشاطات التصنيع في الصناعات السعودية

بالمممكة العربية  وربينات الغازيةتاسترجاع الحرارة في محطات توليد ال
 السعودية

 15 عبيدة زيتوف. د

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

سموؾ العوارض الخرسانية المسمحة في مقاومة القص باستخداـ 
 الحديد السعودي

 17 راجح الزيد.د

 18 شجاع عباس.د مركز تصميـ دوائر كيربائية ذات تكامؿ عالي جداً 

 41 بساـ البساـ.د االىتزازات لممكائف الدوارةتشخيص األعطاؿ ومراقبة حالة 

تأثير الجو الحار في مدينة الرياض عمى نفاذية الخرسانة ونمو قوة 
 الخرسانة مع الزمف

 41 عبد الرحمف الحزيمي.د

تقوية الحوائط الغير حاممة لمقاومة التأثيرات الزلزالية في المباني 
 باستخداـ الصفائح المركبة

 44 طارؽ المسمـ.د

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

 42 عبد العزيز العنزي. د وطرؽ تثبيتيا ةالمتبلحم ةلمترب يلمسموؾ االنييار  ةمعممية دراس
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 كمية العمـو

 
 ـ الرئيس الباحث عنواف البحث

بالنوع الثاني مف مرض السكر  ةومخاطر االصاب ةاالختبلفات الجيني
 فيلدى السعودي

 1 محمد العنزي.د

 ةفي المنطق ةلوادي حنيف ةدراس :المموثات ةزالا  و  ةالطبيعي ةالتقني
 الوسطى

 4 عبداهلل العمري. د

عمى شكؿ وبنية  (داء المقوسات)تأثير اإلصابة بالتوكسوببلزما 
 ووظيفة العضبلت القمبية

 7 عثماف الصقير.د

الوسطى مف  ةلمتنوع اإلحيائي في روضات المنطق ةبيئي ةدراس
 المممكة العربية السعودية

 2 محمد السعدوف.د

 ةباالنقراض وكذلؾ األنواع قميم ةالميدد ةتحديد األنواع النباتي
 نتشاراال 

 4 حمد الفرحافأ.د
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  الثانيالتطبيقية  الوطنيةالبحوث  برنامج 4-4

عمـــى برنـــامج البحـــوث الوطنيـــة التطبيقيـــة  كـــذلك باإلشـــرافقامـــت عمـــادة البحـــث العممـــي 
عشـر ثمانية ) لايرمميون ( ;4)المدعوم من صندوق التعميم العالي لمجامعات بمبمغ قدره  الثاني

ــــون لاير ــــ . (ممي ــــد ُش ــــة ومــــن ثــــم كمت لجنــــة إلوق دارة ىــــذه المشــــاريع ومراجعــــة المشــــاريع البحثي
بــدأ العمــل فــي ىــذا البرنــامج خــالل شــير و  .األكاديميــة األعــرافلتحكــيم عممــي وفــق  إخضــاعيا

مقترحـــًا بحثيـــًا موزعـــة بـــين التخصصـــات العمميـــة  (83) قبـــول تـــمىــــ حيـــث 4758القعـــدة  يذ
حيــــث كـــان نصـــيب الكميــــات ، (:)شـــكل الو  (>)جـــدول وال (;) جــــدولالالمختمفـــة كمـــا يوضـــح 

ويعــود تفــوق نصــيب  .تتاليــاً %(  55)و( %53)و  (%;8)نحــو  واإلنســانية والصــحية العمميــة
وقـــد  وغايتـــو،ىـــذا البرنـــامج  أىـــدافطبيعتيـــا التطبيقيـــة التـــي تنســـجم مـــع  إلـــىالكميـــات العمميـــة 

مـن خـالل  انعكس ذلك عمى توزيـع تمويـل ىـذه البحـوث بـين التخصصـات المختمفـة كمـا يظيـر
 (.;)الشكل رقم 

 
 .ال اًيال طبي ية  الوطًيةالبحوث  برًاهجا  ء حصا(:8) جدول

 %إٌغجخ
 ا١ٌّضا١ٔخ

 (ِال١٠ٓ اٌش٠بالد) 
 %إٌغجخ

ػذد 

 اٌجؾٛس
 اٌزخظض

 اٌى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ 92 5, 005140 1,50

 اٌى١ٍبد اإلٔغب١ٔخ 01 91 95,92 0350

 اٌى١ٍبد اٌظؾ١خ 00 99 45211 9155

 اٌّغّٛع 1, 011 025513 011
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 .على كليا  الجاهعة -البرًاهج ال اًي –ال طبي ية وزيع البحوث الوطًية  (: 7)شكل 

   

 . وزيع هيزاًية برًاهج البحوث الوطًية ال طبي ية ال اًي على كليا  الجاهعة(: 8) شكل
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 ال اًيال طبي ية  الوطًيةالبحوث   ا هة برًاهج(: 9)جدول 

 
 كلية ا دا 

 

 ـ فيأسماء الباحث عنواف البحث

 لمصادر معمومات البحث العمميالدليؿ الوطني الشامؿ 

 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

4 

: اإللكتروني في الجامعات السعوديةمشروع مقترح لمتعميـ 
 تصميـ نظاـ معموماتي لمتدريس باستخداـ الحاسب اآللي

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

7 

 
 كمية التربية

 
 ـ فيأسماء الباحث عنواف البحث

برنامج تطوير ميارات استخداـ الحاسب اآللي لمطبلب 
 المكفوفيف في الجامعات السعودية

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

1 

تعممًا وتعميمًا      : المغة العربية : مشروع تطوير الموقع الوطني 
www.Arabicl.org 

 

 صالح بف عبد العزيز النصار.د
 محمد بف عطية الحارثي. د
 عبد الرحمف بف فيد المطرؼ.د

4 

نحو تطوير إدارة األقساـ : إلدارة المعرفة بوابة معموماتية
 األكاديمية في جامعة الممؾ سعود

 7 محمد بف عطية الحارثي.د

ستراتيجيات التعميـ العالي السعودي في إعداد الخريجيف إ
 الواقع والمأموؿ: لسوؽ العمؿ

 حسف بف أبو بكر فريد العولقي.د
 خالد بف سعد الجضعي. د
 ناصر بف عمي البراؾ.أ

2 
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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

4 

 
 كمية الزراعة والطب البيطري

 
 ـ فيأسماء الباحث عنواف البحث

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

 

 عبد الرحمف بف إبراىيـ الحميد.د
 محمد إبراىيـ مطاوع. د
 خالد بف ناصر الرضيماف.د
 فيد المانع. د

1 

تقييـ فعالية بعض المبيدات الطبيعية واآلمنة بيئيًا لمكافحة 
 المائيةالبعوض في التجمعات 

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

4 

 
 كمية عمـو األغذية والزراعة

 
 ـ فيأسماء الباحث عنواف البحث

 -استخداـ الميسمترات لتطوير نموذج حاسوبي وخرائط بخر 
في  نتح رقمية لتقدير االحتياجات المائية لترشيد مياه الري

 المممكة العربية السعودية

 حسيف محمد الغباري.د
 عبد الرحمف عمي العذبة.د.أ
 عبد رب الرسوؿ موسى العمراف . د.أ
 فوزي سعيد محمد عواد.د.أ

1 

الكشؼ عف المحاصيؿ الزراعية المعدلة وراثيًا في المممكة 
 العربية السعودية

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

4 
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 حفظ البمح الطازج طواؿ سنة باستخداـ تقنية التحكـ بالغازات
 عبد اهلل محمد الحمداف. د
 بكري حسيف حسف. د.أ

7 

 تقييـ المموثات في الترب الزراعية بالمممكة العربية السعودية

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

2 

عادة : المياه الرمادية مف المنازؿ والمنشآت الصغيرة تقييميا وا 
 استخداميا

 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

4 

 
 الحاسبكمية عمـو 
 

 ـ أسماء الباحثيف عنواف البحث
تقييـ إمكانية إدخاؿ منيجيات ووسائؿ ىندسة برمجيات 

مكانية تطبيقيا اإلنترنت في المشاريع الحكومية اإللكترونية  وا 
 السعودية

 1 عبداهلل الغامدي.د

استكماؿ بناء نظاـ الستخبلص 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

4 

 ترجمة النص العربي إلى لغة اإلشارة
 يوسؼ العوىمي.د
 عبدالممؾ السمماف.د

7 

 

 
  ة الطبكمي
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 ـ فيالباحثأسماء  عنواف البحث

المؤدية إلى  التجمطيةعتبلالت استكشاؼ مدى انتشار اال
 منطقة الرياضؤلوعية الدموية في ل التخثري نسداداال 

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

1 

السكري  لدى مرضى المضادات الذاتيةانتشار  دراسة منسوب
وأقربائيـ  األطفاؿ السعودييف المعتمد عمى اإلنسوليف لدى

 وصمتو مع الجينات

 ست البنات عوض اهلل.د
 عمي التويجري. د
 محمد أحمد عبداهلل. د
 مفاف اليجاني. د
 خالد وليد حماس. د

4 

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

 لخطر المرض القمبي الوعائي
 

 عمي بف سميماف التويجري.د
 عبدالجميؿ محمد عبدالقادر. د
 طارؽ أحمد عبدالرحمف. د
 مرتضى حامد المبارؾ. د
 محمد الزغيبي. د
 محمد فيصؿ صبحاف.  د

7 

دراسة العبلقة بيف التغيرات الكيروفسيولوجية وعامؿ نمو 
األوعية الدموية وعامؿ نمو الخبليا الميفية و األدرينوميداليف 
والجريميف ودالالت الموت المبرمج لمخبليا في مرضى السكري 
المصحوب بالتياب األعصاب الطرفية واعتبلؿ الشبكية وانسداد 

 األوعية الدموية الطرفية المؤدية إلى الغرغرينا

 فاتف عبد اليادي زكريا.د
 فوزية الروؽ.د

2 

إمكانية قتؿ الخبليا السرطانية عف طريؽ إخماد إحدى جينات 
Wnt's or Bump's 

 مساعد الفايز. د
 4 حاتـ إبراىيـ المينا. د

 
 
 
 
 

 العمـو الطبية التطبيقية كمية
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 ـ فيأسماء الباحث عنواف البحث

تقييـ الوسائط الكامنة لبللتيابات اإلكمينيكية في السمنة المحدثة 
 الثانيلداء السكري 

 عمر العطاس. د
 ناصر الداغري. د

 

1 

 
 الصيدلة كمية

 
 ـ أسماء الباحثيف عنواف البحث

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 

المستخدمة المسح البيولوجي لبعض النباتات السعودية 
 كمضادات لمسرطاف ولحماية الكبد

 توفيؽ بف عبد اهلل اليويريني.د
 عدناف بف جذالف الرحيمي. د
 عبد المنعـ محمد عطية.د
 محمد عمر السحيباني. د
 محمد شميـ أحمد. د

4 

دراسة كيمياء الفرمونات وتحضير مشتقات حديثة منيا وتجربتيا 
 المممكة العربية السعوديةلمكافحة سوسة النخيؿ الحمراء في 

 عمر بف أحمد الذييب.د
 حسيف بف إبراىيـ الصبا. د.أ
 محمد محمود حفناوي. د

7 

ستخداـ في التداخبلت الدوائية مع العبلجات الشعبية شائعة اال
 المممكة العربية السعودية

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

2 

لتحاـ مع قابمية اال  شييد،الت: استروجينات محورة جديدة 
ستروجيني والمثبط نشاطيا اال ، ودراسةستروجينيالمستقبؿ اال
 ستروجيني ونشاطيا المثبط لنمو الخبليا السرطانيةلمنشاط اال

 

أميمة محمد أبو الوفا عمـ .د. أ
 الديف

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

4 

 ؼ  ا.ف.د دراسة عف نظاـ محتمؿ إلعطاء تطعيـ فيروس الروتا
 6بي 

 مناؿ بدور.د

 5 رايدة القصاص. د
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 واقيةات الكركوميف واختبار فعاليتيا كمواد ابيتحضير بعض مش
 لؤلوراـ السرطانية كمضادو 

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

6 

 
 إدارة األعماؿكمية 

 
 ـ أسماء الباحثيف عنواف البحث

عزوؼ الشباب السعودي عف مينة التمريض في ظؿ ارتفاع 
 األسباب واآلثار: في المممكة العربية السعوديةمعدالت البطالة 

 

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

1 

 
 اليندسةكمية 

 

 ـ أسماء الباحثيف عنواف البحث

 حتحسيف إنتاج المياه المحبلة في محطات التحمية بالتناض
 العكسي باستعماؿ أنظمة تحكـ متطورة

 زيميالح بف إبراىيـ خالد.د

 عبدالحميد أجبار. د
 عماد عمي. د

1 

تصنيؼ وأداء مواد إصبلح الخرسانة المستخدمة لترميـ عالي 
 الظروؼ المحمية تحت األداء

 صالح بف حامد السيد.د
 محمد إقباؿ خاف. د

 طارؽ حمود المسمـ.د
 يوسؼ عبداهلل السمـو. د

4 

فرص االستثمار في الصناعات الكيميائية الصغيرة والمتوسطة 
 في المممكة العربية السعودية

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

7 

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

 عوض بف عمي القرني. د
 سعيد الزىراني. د.أ
 عبد اهلل العثماف. د
 عبد الوىاب النجار. د

2 
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 عمي محمد الصغير. د
 عطية الحارثي. د

 sتصميـ وحدة إرساؿ واستقباؿ تعمؿ في النطاؽ الترددي 
 لمقياس عف بعد باألقمار االصطناعية الصغيرة

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

4 

 مشوش سريع ذو طيؼ منتشر

 محمد أبو العبل. د

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

5 

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

6 
 

تقييـ أداء عمميات الصيانة في المؤسسات الصناعية السعودية 
 وسبؿ التحسيف

 محمد ناصر عزيز. د
 7 منصر حريقة.د.أ

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

 
 

 كمية العمـو
 

 ـ أسماء الباحثيف عنواف البحث

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

 أحمد راشد الحميدي.د
 أوزنادبينار . د
 مازف داغستاني.د

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

1 

 البيئةمحيوانات في ل( ا.ف.د) الجينوماتوتوثيؽ وحفظ  عزؿ
 المحمية

 عبد العزيز بف عمي الخضيري.د
 4 محمد الخميفة.د.أ
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 محمد اليوسؼ.د.أ
 حمود البموي.د.أ
 محمد السعدوف. د
 منصور المنصور. د
 الدوخيعثماف .د.أ

التجارة اإللكترونية وانعكاساتيا عمى مستقبؿ القطاعات الحيوية 
 في االقتصاد السعودي

 عبداهلل بف عمي الخريجي. د
 عبيد سعد المطيري. د
 عبداهلل بف صالح الشتيوي. د
 صالح نصار النصار. د
 أحمد بف أحمد الصاوي. د
 إسماعيؿ قعود عبد العزيز. د
 الشمريأحمد عبد العزيز . د
 عادؿ مفمح الودياف. د
 قودويف. باري ؾ.د.أ

7 

 مراقبة جودة المياه لحظيًا باستخداـ الميزر
 عبداهلل بف صالح  الضوياف.د
 عبداهلل محمد الزير.د

2 

 التشخيص المبكر لمسرطاف بواسطة الميزر

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

4 

السميكوف لمتطبيقات  ةمادلمنخفضة التكمفة  تقانة تطوير
 لكترونية والكيروضوئية في المممكة العربية السعوديةإل ا

 عبداهلل بف محارب الظفيري.د
 عبداهلل البساـ.  د
 أسامة أحمد العاني.د
 أماف اهلل فاتح مبل. د

5 

دورة ب لئلخبلؿ اتالمميتة مف بعض النبات تحتاستخداـ تراكيز 
 طفيؿ البميارسياحياة 

 سعاد الديحاف.د
 عفاؼ كماؿ الديف األنصاري. د.أ
 جيف كاجو. د

6 
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في البرًاهج ال الث للبحوث الوطًية  هيزاًية البحوث ال ا زة

(آ ف الريا  )ال طبي ية حس  الكلية 

 الثالث برنامج البحوث الوطنية التطبيقية  4-7

ىـ عن البرنامج الثالث لمبحوث 4764في شير محرم أعمنت عمادة البحث العممي     
 44بمبمغ قدره  العالي لمجامعاتالوطنية التطبيقية بعد الموافقة عمى دعمو من صندوق التعميم 

، وتقدم أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة بمقترحاتيم البحثية (عشر مميون لاير أحد) لايرمميون 
 مقترحًا بحثياً  (57) بلقُ ، حيث األكاديمية األعرافوفق خارجي لتحكيم عممي  إخضاعياوتم 

 .(>)، كما موضح بالشكل من مختمف التخصصات

 ميزانية برنامج البحوث الوطنية التطبيقية الثالث عمى كميات الجامعةتوزيع (: 8) شكؿ
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 ال الثال طبي ية  الوطًيةالبحوث  برًاهج البحوث ال ا زة في  ا هة(: 13)جدول 

 البحث عنواف االسـ الكمية ـ
  الميزانية

 (لاير)

1 
 إدارة

 األعماؿ

 بف أحمد
 عبدالرحمف
 الشميمري

 وأساليب أسبابو، ظواىره: اإلداري الفساد
 عبلجو

411،111 

 العمـو 4
 عبدالرؤؼ جماؿ

 بدر

 اليجرة إيقاؼ الستحداث جديدة طريقة
 العظاـ نخاع سرطاف لخبليا الكيمائية
 مضادات باستخداـ نموىا ومنع المتعدد
 مرتبطة الثايموكينوف الطبيعية األكسدة

 الصغر متناىية بجزيئات

741،111 

 التربية 7
 سعد بنت نورة

 القحطاني

 مشكمة مواجية في والمنيج المدرسة دور
 والطبلب الخبراء نظر وجية مف الطبلؽ

 المشكمة مف المتضرريف

411،111 

2 
 المجتمع
 بالرياض

 أحمد جميؿ
 خضر

 السياسات وتقييـ واآلثار األسباب، البطالة
 ضوء في المقترحة العبلج وآليات الحالية

 المستجدات

141،111 

 العمـو 4
 مقرف سعد

 المقرف

 الخرج بمنطقة الجوفية المياه خزانات تقييـ
 البيانات باستخداـ الرياض شرؽ جنوب

 عف واالستشعار والجيوكيربية المغناطيسية
 بعد

264،111 

5 

 عمـو
 األغذية
 والزراعة

 حسيف سفر
 القحطاني

 المائية لمموارد المتكاممة اإلدارة إستراتيجية
 السعودية العربية بالمممكة

441،111 

6 
 عمـو

 القريشي صالح األغذية
 والميكروسكوبي الجزيئي التشخيص

 411،111 المزارع في األسماؾ تصيب التي لمطفيميات
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 السعودية العربية بالمممكة السمكية والزراعة

 التربية 7
 محمد بف طبلؿ

 المعجؿ

 مشكمة مواجية في الجامعي التعميـ واقع
 منو المأموؿ والدور البطالة

441،111 

 العمـو 8
 الرحمف عبد

 الدخيؿ

 المحتوية أرضية التحت الوقود خزانات تأثير
 المياه تموث عمى MTBE مادة عمى

 الرياض مدينة في الجوفية

411،111 

11 

 عمـو
 األغذية
 والزراعة

 العزيز عبد
 الحربي

 الزراعة ظروؼ تحت الري مياه وترشيد إدارة
 الناقص الري نظاـ باستخداـ المحمية

211،111 

 اآلداب 11
 بف المحسف عبد

 السيؼ فيد

، السعودية العربية المممكة في الطبلؽ
العبلج ،اآلثار ،األسباب  

441،111 

 عمـوال 14
 مرزوؽ عمر

 الدوسري

 في فعالية تظير النانوية الجسيمات
 الثدي سرطاف خبليا وقتؿ استيداؼ

641،111 

 الصيدلة 17
 قاعد بف فارس

 العنزي

 فريدة كحوامؿ الحمراء الدـ كريات
 كعبلج الباكميتاكسيؿ عقار الستيداؼ

 لمسرطاف
241،111 

12 

 عمـو
 األغذية
 والزراعة

 ناصر بف فيد
 الكعيؾ

 تطوير طريؽ عف البيئي التموث مف الحد
 المتقدمة التخمر تكنولوجيا واستخداـ

 حيواني غذاء إلى الزراعية المخمفات لتحويؿ

511،111 

 العمـو 14
 عبده محمد

 مسمـ

 المضادة الطبيعية الزيوت بعض تأثير
 بالفطريات التموث مخاطر وتقييـ لمفطريات

 جامعة في الدراسية والمختبرات القاعات في
 سعود الممؾ

421،111 

 العمـو 15
 العزيز عبد أمؿ

 اليزاني

 المياه في الضارة الدقيقة األحياء تعريؼ
 464،111  السعودية في المعبأة

النائية المزارع في الرياح طاقة استخداـ صالح عمـو 16  241،111 



 عـبِـؼـخ اٌـّـٍـه عـؼـٛد

 وكػالػة الػجػامػعػة لمدراسات العميا والبحث العممي

 ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 ىػ1271/1271ي ػدراسػاـ الػعػمػوي لػنػسػر الػريػقػتػال

 

 87 

 األغذية
 والزراعة

 السحيباني

17 

 عمـو
 األغذية
 والزراعة

 بف عبداهلل
 عبدالعزيز
 الدوس

 مف المعزوؿ AISAP  لجيف الجيني النقؿ
 Aeluropus) ) الممحي العشب

Littoralis المموحة مقاومة لتحسيف 
 القاسي القمح في والجفاؼ

711،111 

 العمـو 18
 أحمد كامؿ

 عبدالسبلـ

 بي اؿ وواسمات الثانوية يضاأل منتجات
 المحمولة الفطريات بمخاطر لمتنبؤ ار سي

 الخارجية البيئة في باليواء

481،111 

 اليندسة 41
Dr. Jamel 

Orfi 

Geothermal driven Membrane 

Distillation (GMD) 
511،111 

 الصيدلة 41

 بف صالح. د
 عبدالرحمف
 البخيت

 بالتعرض المتعمقة الجيني التعبير نماطأ
 التعديني النشاط خبلؿ الثقيمة لممعادف

 السعودية العربية بالمممكة

611،111 

 العمـو 44
 حسف عمي.د

 بيكمي

 عف لمكشؼ ار سى بى ؿ ا تقنية استخداـ
 لزيادة األغذية بعض في الفطريات فمورا

 الفطرية بالسمـو الوعي

411،111 

 اآلداب 47

 سموى. د
 عبدالحميد
 الخطيب

 توظيؼ عف الخاص القطاع عزوؼ أسباب
 في العالي التعميـ مؤسسات خريجات

 المممكة

211،111 

 العثماف زيد. د العمـو 42
تنقية المياه بالطاقة الشمسية باستخداـ 

 حفاز ضوئي في حجـ النانو
211،111 
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 مراكز البحوثات العمادة عمى مستوى إنجاز : ثانياً 

مراكز البحوث في الكميات المختمفة ىي أساس نجاح العمل البحثي وتقدمو           إن     
 اً مركز  وعشرون واحدإدارة العمادة يتبع و .  في الجامعة تحت إشراف عمادة البحث العممي

 :في الجدول التالي ىو موضح  الكميات كما ىموزعة عم في الجامعة ثياً بح
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الهلك سعودهراكز البحوث بجاهعة (: 11)جدول   

 مدير المركز مركز البحوث ـ

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

 عبد اهلل بف عمر العبد الكريـ .د مركز بحوث كمية التربية 2

 عبد العزيز بف عبد الرحمف اليحيى .د مركز بحوث كمية الصيدلة 3

 القطاف ناعمحمد بف م .د مركز بحوث كمية الطب 4

 العندسناصر بف محمد  .د مركز بحوث كمية العموـ 5

 سعد بف عبداهلل الغانـ .د مركز بحوث  كمية إدارة األعماؿ 6

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

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

 سعد بف ناصر الضوياف .د والترجمةمركز بحوث كمية المغات  9

 محمد بف عبدالرحمف آؿ الشيخ .د مركز بحوث كمية اليندسة 13

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

 أحمد بف عبدالرحمف العثماف .د والزراعة األغذيةمركز بحوث كمية عموـ  12

 سماعيؿ مذكورإحسف بف  .د مركز بحوث كمية عموـ الحاسب والمعمومات 13

 بندر بف رجا الشمري. د مركز بحوث كمية األنظمة والعمـو السياسية 14
 محمد بف عبدالرحمف الثنياف .د واآلثارمركز بحوث كمية السياحة  17

 عيسى بف عودة الشريوفي .د مركز بحوث معيد المغة العربية 18

 الحبيبسامي بف محمد . د مركز بحوث كمية التمريض 19
 بندر بف شارع الدعجاني. د مركز بحوث كمية المعمميف 23
 أحمد محمد الفاضؿ. د مركز بحوث كمية التربية البدنية والرياضة 21

 مةو المدع البحوث -1

تشـــرف عمـــادة البحـــث العممـــي عمـــى مراكـــز البحـــوث فـــي الجامعـــة وتقـــوم بتوزيـــع الميزانيـــات     
ـــة ونشـــاطات المراكـــزومتابعـــة صـــرفيا  المخصصـــة لممراكـــز ـــى المشـــاريع البحثي ت حيـــث قامـــ ،عم
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الجـدول فـي   وضـحىـو م بحثـًا  كمـا (:66)ىــ بـدعم 4763/4764 الدراسـي العمادة خالل العـام
 .(;4-43)واألشكال ( 45)

هة في هراكز البحوث بالجاهعةوالبحوث الهدع(: 12)جدول   

 

 كمية بحوث مركز

 مةو دععدد البحوث الم

ىيئة أعضاء  المجموع
 التدريس

الدراسات  طمبة
 العميا

 75 8 67      م

        41 7 34 

 53 36 41   ز    

 4 1 4       ة

 49 4 48   طب

   ٌ    44 3 44 

 46 6 41 طب      ن

 45 35 41    م      م             ط ٌ    ط      

 ٌ      8 46 54 

 34 46 8  َ  ب

 34 45 8       ٌ           ز          

 41 43 6 إ   ة       

 7 7 1    ٌ        م  َ   

 44 1 44   ٌ        ٌن

 3 1 3    غ           

 441 464 485       ع
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 البحوث الههولة  عضاء هي ة ال دريس ًس (: 13)شكل 

 

  
   البحوث الههولة للدراسا  العليا ًس (: 11)شكل 

الكليا  العلهية 
الكليا  53%

الصحية
27%

الكليا  
ا ًساًية

23%

ًس  بحوث أعضاء هي ة ال دريس

الكليا  العلهية 
25%

الكليا  الصحية
21%

الكليا  
ا ًساًية

54%

ًس  بحوث ط   الدراسا  العليا 
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 لكليا  العلهيةبا وزيع عدد البحوث الههولة (:  12)شكل 
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 لكليا  الصحيةبا وزيع عدد البحوث الههولة (:  13)شكل 
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الدراسا  العليا

 وزيع عدد البحوث بالكليا  ا ًساًية

 

لكليا  ا ًساًيةبا وزيع عدد البحوث الههولة (:  14)شكل   
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 الكليا   جهالي ال هويل هوزعاً حس (: 15)شكل 

 

الكليا  العلهيةعلى ( آ ف الريا  ) وزيع ال هويل (: 16)شكل   

 

الكليا  العلهية 
45%

الكليا  
الصحية
32%

الكليا  
ا ًساًية

23%

 وزيع ال هويل
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الصحيةعلى الكليا  ( آ ف الريا  ) وزيع ال هويل (: 17)شكل   
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ا ًساًيةعلى الكليا  ( آ ف الريا  ) وزيع ال هويل (: 18)شكل   
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 مف مجمس العمادة مةو البحوث المدع 1-1

 قائمة البحوث المدعومة ألعضاء ىيئة التدريس  1-1-1

ـــل الجـــدول      ـــدريس مـــة و قائمـــة البحـــوث المدع( 46)يمث ـــة الت مـــن عمـــادة البحـــث ألعضـــاء ىيئ
 .وفق كميات الجامعة ىـ 4764-4763العممي لمعام الجامعي 

 

 الكليا ببحوث الهراكز  عضاء هي ة ال دريس خ ل هة والبحوث الهدع(: 13)الجدول 

مركز   ـ
الميزانية  اسـ الباحث عنواف البحث بحوث كمية

 (لاير)

المدة 
الزمنية 

 (شير)

1 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

تاثير الخصي عمى النمو وصفات الذبيحة 
 وجودة المحوـ لمماعز العارضي

عبداهلل ناصر / د
 14 24111 العويمر

4 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

حصر البعوض الناقؿ لمرض المبلريا في 
 منطقة مكة المكرمة

عزاـ محمد / د
 14 41111 حمداأل

7 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

فات االكاروسية المرتبطة حصر وتصنيؼ لآل
بنباتات الخضر ببعض مزارع مدينة الرياض 

 دراسة تصنيفية

فيد جبر / د
 14 74111 العطوي

2 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

تقييـ انتظامية التوزيع ودقة تطبيؽ 
المبيدات السائمة لرشاشة حقمية باستخداـ 

 ساليب الحوسبة الناعمةأ

خالد عمي / د
 14 24111 القعدي

4 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

التقييـ الجزئي لمتحميؿ الذاتي في بعض 
سبلالت بكتريا حمض البلكتيؾ ألغراض 

 تكنولوجية

عبدالرحمف / د
 17 41111 عبداهلل الصالح

5 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

إنتاج وتقييـ منتجات وظيفية مف حميب 
الحيوية اإلبؿ باستخداـ المعاونات 

 نزيماتواإل 

حمد عبدالرحمف / د
 14 41111 الكنيؿ

6 
عموـ 
األغذية 

عمى  ةتعريؼ وتوصيؼ الببلزما النباتي
محصوؿ البرسيـ في منطقة الرياض 

محمد عمي / د
 14 41111 الصالح
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 يالسعودية والزراعة

7 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

 geneدور السمينيـو والكادميوـ عمى 
expression of metallothoionine-3 

عمي بف عبداهلل /د
 11 41111 الشتوي

8 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

دور المقوسات كمسبب لئلجياض في الغنـ 
 بالمممكة العربية السعودية

سعود بف /  د
 14 41111 إبراىيـ المفرج

11 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

تطوير وحدة معممية الختبار ومعايرة 
 سطارات الحبوب

بف  سعد/ د
 14 41111 الرحمف الحامدعبد

11 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

إنتاج السماد العضوي مف بقايا النخيؿ 
 باستخداـ النظاـ الساكف

فيد بف ناصر / د
 11 41111 بف سميماف الكعيؾ

14 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

منصور محمد / د دراسات حوؿ الصفائح الدموية في اإلبؿ
 14 51111 فارس حسيف

17 
عموـ 
األغذية 
 والزراعة

A field guide to the wood-boring 
beetles of family Buprestidae 
(order: Coleoptera) in Saudi 

Arabia.  (تأليؼ كتاب)  

حسف حمدنا / د
 اهلل فضؿ محمد

24111 42 

12 
عموـ 

غذية األ
 والزراعة

نتاج الحيواف / تأليؼ كتاب نظـ رعاية وا 
 الزراعي والدواجف

محمد أحمد  /د.أ
 14 71111 أبوىيؼ

14 
عموـ 

غذية األ
 والزراعة

عبد الرحمف / د.أ الجزء العممي -تحميؿ األغذية / تأليؼ كتاب
 14 21111 الخميفة

15 
عموـ 

غذية األ
 والزراعة

دليؿ : تقييـ جودة البروتينات  /تأليؼ كتاب
 عممي لطرؽ التقييـ الكيميائية والحيوية

سيؼ الديف / د
 14 44111 بشير أحمد

16 
عموـ 

غذية األ
الحشرات الناقمة لمسببات  /تأليؼ كتاب

 األمراض النباتية
عمي بف محمد / د

 14 46111 السحيباني
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 والزراعة

التحضير والتوصيؼ الفيزيوكيميائي والسموؾ   العموـ 17
 كسيد النيكؿأالحفزي لحفازات 

نصر اهلل محمد / د
 محمود دراز

41111 14 

السيؿ لبناء مشتقات ثايينو  الطريؽ العموـ 18
 (b-3.2)ثايوفييف  الجديدة 

يمف صادؽ أ/ د.أ
 14 41111 الفحاـ

دي فري  -طرائؽ عددية لحؿ معادلة كورتوج العموـ 41
 المطورة

صالح محمد / د
 15 11111 حمدأ

السطوح الفوقية الحقيقية في الفضاء  العموـ 41
 االسقاطي المركب

شريؼ صادؽ /د
 14 14111 دشموخ

العامؿ شبو التفاضمي وفضاءات ىاردي  العموـ 44
 5 17111 ميمود عسؿ/ د عمى ما  فوؽ  زمرة بساؿ

حصر الفطريات المنتجة لمسمـو والمصاحبة  العموـ 47
 لحبوب الذرة فيما بعد الحصاد

محمد عبداهلل / د
 11 27111 يس

 العموـ 42
تاثير الزنؾ كمموث بيئي عمى وظائؼ الكبد 

وتركيب الجسـ في اسماؾ  ومكونات الدـ
 البمطي النيمي

عبداهلل ناصر / د.أ
 14 22411 االصقو

تاثير الخصائص الفيزيائية والكيميائية  العموـ 44
 لمرسوبيات عمى تركيز العناصر المشعة

حسيف عمي / د
 14 41111 الطرابمسي

 العموـ 45
نتاج مع مثؿ في نظاـ مخزوف لئل أتحكـ 

 معمماتدىور موزع توزيعا اسيا 
عبدالرحمف / د
 2 11111 براىيـ الخضيريإ

التأثير الوقائي لطحمب االسبيرولينا ضد  العموـ 46
 تأثير الزرنيخ  المسمـ لمكبد

سميرعبدالمنعـ . د
 بشندي

27111 14 

تحميؿ الحساسية لنظاـ مراقبة القمب  العموـ 47
 واألوعية الدموية

مصطفى محمد  /د
 14 17411 بشير

 العموـ 48
التعيف العشوائي لتفاعؿ بيف ذرتيف  عدـ

ليما مستوييف  لمطاقة مع مجاؿ 
 كيرومغناطيسي في وجود مكبر  باراميتي

محمد سيبوية  /د
 محمود عبداهلل

17411 14 

وتطورية معادلة $  det$\nabla uتكامؿ  العموـ 71
wente   المرتبطة بمشغؿ رد الفعؿ ونشرة 

سامي المنجي  /د
 14 11111 بركات

عظـ لدالة الحياة لنظاـ مكاف األتقدير اإل العموـ 71
 احتياط متسمسؿ  قابؿ لبلصبلح

عبدالرحمف  / د
 14 16411 سميماف العنقري



 عـبِـؼـخ اٌـّـٍـه عـؼـٛد

 وكػالػة الػجػامػعػة لمدراسات العميا والبحث العممي

 ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 ىػ1271/1271ي ػدراسػاـ الػعػمػوي لػنػسػر الػريػقػتػال

 

 9; 

 العموـ 74
حوؿ امثمية نموذج مخزوف عاـ ذي معالـ 

 نتاجمتغيرة مع  الزمف لمكمية االقتصادية لئل 
زيد تميـ  / د.أ

 14 11111 البمخي

 الحيوية البحرية لشواطئ السعوديةالخريطة  العموـ 77
حامد  / د.أ

عبدالحميد 
 السريحي

41111 42 

 العموـ 72
نشاطات اليجرة لؤلحياء البحرية بيف 
البحريف  األحمر والمتوسط عبر قناة 

 السويس

خالد عبداهلل / د.أ
 42 28111 الرشيد

تقدير مستويات االكريبلميد في بعض  العموـ 74
 المختارةالمنتجات  الغذائية 

براىيـ إمحمد  / د
 14 41111 غزالي

 العموـ 75
البصمة الوراثية والتوصيؼ الجزيئي لبعض  
المدخبلت الوراثية لنبات الفوؿ في بعض 

 دوؿ العالـ

عبدالظاىر  / د
 11 21111 محمد مصطفى

 العموـ 76
عزؿ وتعريؼ أنواع جديدة منتجة لمبروتيف 

مف   arthrospiraمف البكتيريا الزرقاء 
 مياه المممكة العربية السعودية

نايؼ عبداهلل / د
 5 74111 الحربي

 مثميةشروط كرنش كوف تكر في مسائؿ األ العموـ 77
براىيـ صالح إ

 14 44111 العمياف

 العموـ 78
البناء الحيوي لجزيئات الفضة المتناىية 
 الصغر بواسطة فطر نيوروسبورا سيتوفيبل

محمد عبده / د
 14 41111 مسمـ

 العموـ 21

دراسة حيوخموية لمقارنة تاثير نوعيف مف 
سموـ الثعابيف السامة مف المنطقة الوسطى 
في المممكة العربية السعودية عمى ذكور 

 الفئراف البيضاء

 14 76411 عاصـ فييـ/ د.أ

 العموـ 21
إنتاج ودراسة الخبليا الشمسية مف الجيؿ 

بعاد متناىية الثالث مف المواد ذات األ
 الصغر

 د عميمحم
 اهلل فتح 

41111 14 

 العموـ 24

تقدير بعض المعادف السامة في مياه شرب 
مدينة الرياض بواسطة جياز الببلزما 

مطياؼ الكتمة بعد تركيزىا  –مزدوجة الحث 
نابيب الكربونية النانوية متعددة باستخداـ األ 

حسف محمد / د.أ
 14 41111 السويداف
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 األوجو

وراؽ الصبار أالنشاط التضادي لمستخمص  العموـ 27
 ضد بعض الفطريات القاطنة في البذرة

عبدالرحيـ / د
محمد احمد 
 السمواتي

21411 11 

 العموـ 22
تأثير فطريات الجذور عمى النمو والتغذية 
المعدنية وتحمؿ المموحة في بعض النباتات 

 الطبية في الرياض

عبداهلل صالح / د
 42 26411 الخميؿ

 ناصر /د تطوير مضادات لمتآكؿ مف زيوت البذور العموـ 24
 14 41111 محمدالعندس

طارؽ  /د تحويؿ موبيس ذو الدورة الثبلثية العموـ 25
 14 11111 عبدالرحمف الفاضؿ

 العموـ 26
النويدات المشعة بالجرانيت المستخدـ كمادة 
بناء بالمممكة العربية السعودية المستويات 

 االشعاعيةوتقدير الجرع 

شرؼ السيد أ/ د
 14 41111 محمدي

عبدالرحمف / د.أ تشييد مركب مبروتايميف بذرات فمور العموـ 27
 14 41111 المنصور

 العموـ 28
دراسة نظرية ما بعد افتراض بورف ابنيايمر 
لمجزيئات ثنائية الذرتيف ىيدروجيف االلكبلف 

xh(x=na,k,rb) 

ناجي عمي /د
 5 17111 خميفي

 العموـ 41

The energy Levels and 
magnetization of tow identical 

planar charged particles in 
quantum dots 

 14 41411 عبداهلل الرواؼ/ د

التوليؼ ووصؼ في المختبر البيولوجي  العموـ 41
 التقييـ لمبولي اميد

سعد محمد /د
 14 41111 الشيري

 العموـ 44

ىيدرازيف -ىيدرازوفتشييد مشتقات 
مينية  باستخداـ تقنية الموجات الحموض األ

الدقيقة دوف مذيبات عمى أمؿ  تطوير 
 عوامؿ  مضادة لمميكروب

حسف محمد  / د.أ
 14 41111 الحازمي

التعديؿ الكيميائي لمكيتوزاف واستخداماتو في  العموـ 47
 معالجة  المياه

الرفاعي /د.أ
 14 41111 صبحي  قناوي
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 العموـ 42
 1-شكاؿ المتعددة لجيف الباراكسونيز األ

المصاحبة لمرضى  الشرياف التاجي في 
 السعودييف

عبدالعزيز / د.أ
 14 27111 حمد  الجعفريأ

نشاء مسطحات  العموـ 44 تعميـ نظرية المنتييات وا 
 فوقية ذات  انحناء متوسط ثابت

محمد / د
 14 11111 البوصيري جبللي

 العموـ 45
لمعادلة تفاضمية غير خطية  نشاء حموؿإ

 مف الدرجة  الثانية
سامي المنجي  / د

 11 17411 بركات

نقاط التوازف لمدوؿ المتجية وتطبيقاتيا في  العموـ 46
 الرياضيات االقتصادية  والمالية

سييؿ محسف  / د
 الشابي

11111 5 

 العموـ 47
مثؿ في نموذج مخزوف متعدد التحكـ األ

الطبيعي كدالة في الوحدات مع التمؼ 
 مستويات المخزوف

محمد ناصر  / د
 القرياف

14111 2 

–كسيد الزرنيخ أتحضير خصائص مركبات  العموـ 48
 الحديد  السماريوـ الجديدة -الفموريف

 14 41111 نصاريأانتخاب / د

 العموـ 51
نزيـ  إنتاج انواع السيكموديكستريف بواسطة إ

ترانسفيرز السيكمودكسترينيز  جميكوزيؿ 
 الحر والمثبت

عمي عبداهلل  / د.ا
 السبلمة

41111 14 

 العموـ 51
تاثيرات الثيموكينوف عمى اليجرة الكيميائية 
يقاؼ نمو  خبليا السرطاف نخاع العظاـ  وا 

 XG2 MDNالمتعدد

فيصؿ محمد  / د.أ
 ابو طربوش

41111 14 

 العموـ 54
شعاعية الخصائص الفيزيائية لمقوارئ اإل
شعاعية إالحرارية التألقية المشععة بجرعات 

 مختمفة

محمد انور  / د
 42 41111 عبدالحميـ

 العموـ 57
اعتماد المتغيرات الضوئية ألغشية 

عمى معدؿ  السيمكوف  المعالجة  كيميائياً 
 الترسيب

حمد محمد حسف  أ
 14 71111 النجار

 العموـ 52
دراسات عمى التفاعبلت المتبادلة في الحالة 

الصمبة وعبلقتيا بالخواص السطحية 
 كاسيد النيكؿ والحديدأوالحفزية لنظاـ 

نصر اهلل محمد  /د
 14 71111 محمود دراز

استخداـ اإلشعاعات المؤينة لتحضير  العموـ 54
وتوصيؼ بعض  المواد الجديدة الستخداميا 

عمرو الحاج  /د
 14 71111 عمي
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 في بعض التطبيقات الحيوية

وجود حموؿ لبعض الميرمونؾ مشاكؿ خارج  العموـ 55
 كرة  الوحدة

 14 11111 عماد بشار/ د

خصائص محافظة لترتيب دالة توليد العزـو  العموـ 56
 لباقي االعمار

محمد قايد  /د
 4 11111 محمد عبدالجواد

 العموـ 57
  التعريؼ الجزيئي ألنواع االسبرجمس المفرزة

لبلفموتوكسينات المعزولة مف الفوؿ 
 السوداني

عمي حسف  / د.أ
 عبدالرحمف بيكمي

25111 14 

 جرائـ البيئة وسبؿ المواجية/ تأليؼ كتاب العموـ 58
عبدالوىاب / د.أ

رجب ىاشـ بف 
 صادؽ

14111 14 

 العموـ 61
مراقبة -نمذجة الطب الحيوي/ تأليؼ كتاب

: الدموية الجياز التنفسي والقمب واألوعية 
 النظرية  والتطبيؽ

مصطفى محمد / د
 5 14111 احمد بشر

محمد ناصر / د.أ قممة النباتات لمظروؼ البيئيةأ/ تأليؼ كتاب العموـ 61
 اليمني

71111 14 

عبداهلل  رشيد / د.أ نباتات مف القصيـ/ تأليؼ كتاب العموـ 64
 14 41111 الدعيجي

الجزء -الحقيقيمبادئ التحميؿ / تأليؼ كتاب العموـ 67
 األوؿ

محمد  /د
 5 41111 عبدالرحمف القويز

 اليندسة 62
استنتاج نموذج رقمي لتقدير القيـ المفقودة 
لميطوالت المطرية في المممكة العربية 

 السعودية

صالح عبداهلل / د
 14 48211 الحسوف

ديناميكية سرياف طبلء عمى ىيئة طبقة  اليندسة 64
 14 41111 خالد الحميزي/ د.أ رقيقة

تحميؿ الخوارزميات المتكيفة التكرارية ذات  اليندسة 65
 الدقة الثابتة

صالح عبداهلل / د.أ
 11 71111 الشبيمي

دراسة التنافس بيف مكونات مفاعؿ حيوي  اليندسة 66
 تحت ظروؼ تغير زمني لممدخبلت

عبدالحميد / د.أ
 14 41111 اجبار

 14 57111عبدالرحمف / د.أالصغيرة  داء المولدات ذات المقاوميةأ اليندسة 67
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 عمي العريني تحت تيار نبضي صاعقي المطورة محمياً 

دراسة لدينامية الحث الدوري لممفاعبلت  اليندسة 68
 14 41111 حمدمالؾ األ/ د الحيوية

 اليندسة 71
النمذجة الديناميكية الحرارية لذوبانية 

دايبرويبونات في   14-16الكيموميثازوف 
 المذيبات العضوية المنتقاةعدد مف 

 14 47811 يوسؼ البخبخي/ د

دراسة في التحكـ المتقد لمفاعبلت التغذية  اليندسة 71
 بالدفعة إلنتاج االيثانوؿ

عماد الديف /د
 مصطفى كماؿ

41111 14 

 اليندسة 74
التصنيع وقياس األداء لمبرد مياه المنيوـ 
مجمع بالمصؽ ليخدـ  محركات احتراؽ 

 داخمي

يوسؼ محمد  /د.أ
 14 78111 عبدالرحيـ

 اليندسة 77
تأثير اتجاه القنوات الدقيقة في عممية حقف 
بالمرات شركة سابؾ عمى المؿء الكامؿ 

 لمقنوات

سعيد محمد / د.أ
 14 71111 حسف درويش

 اليندسة 72
تقييـ منيجيات تحميؿ اإلنتاج وبيانات 

في حقوؿ  الضغط لآلبار المشققة ىيدروليكياً 
 الغاز ذات النفاذية الضعيفة

حمد أحمد أ/ د
 جاويش

14111 14 

 اليندسة 74
دراسة نظرية لتطبيقات استخداـ المواد 
المتغيرة الحالة كوسيط لتبريد مجمعات 
 الطاقة الشمسية  الفولتية الضوئية

Dr.Zakariya 
Kaneesamkan

di 
72211 14 

 اليندسة 75
تحميؿ البيانات الييدروجيولوجيو متعددات 
االنحدار   بواسطة استخداـ خوارزمية ايس 

ACE Algorithm 

حاـز نايؿ / د
 14 41111 الضمور

 اليندسة 76

معادلة جديدة لحساب معامؿ  طستنباا
االتزاف النسبي لسوائؿ النفط عند الضغط 
العالي عف طريؽ استخداـ النتائج المعممية 

 و برنامج الجيناتؾ

الفتاح خالد عبد/ د
 14 44111 أحمد

 اليندسة 77
تطوير مخطط خوارزمي رقمي لتشغيؿ 
الثقوب التي تقع في مصفوفة عادية أو 

 الرقمي مائمة عمى ماكينات التحكـ

عادؿ طو محمد / د
 14 41111 عباس
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 اليندسة 78
ىندسة العوامؿ البشرية لماكينة الصراؼ 

 اآللي
خالد سعد / د

 8 18711 الصالح

دراسة عددية لمتدفؽ القطري المتماثؿ والغير  اليندسة 81
 سطوانة أفقية قابمة لممطإمتماثؿ فوؽ 

محمد السيد / د
 محمود عمي

44541 14 

81 
العمارة 
 والتخطيط

نظاـ التنسيؽ المديولي في / تأليؼ كتاب
 التصميـ المعماري

عمي بف سالـ /د.أ
 14 74111 باىماـ

84 
العمارة 
 والتخطيط

نشأتيا : الزخارؼ اإلسبلمية في المباني
 وفمسفتيا

محمد / د
 العزيز الشريـعبد

71111 14 

87 
العمارة 
 والتخطيط

المعمارية القيمة التاريخية باستخداـ الدالئؿ 
 في عممية الحفاظ

جماؿ شفيؽ / د
 14 71111 عمياف

 الطب 82

العبلقة المتبادلة بيف وظيفة القمب ونسبة 
الحديد الزائد في عضمة القمب واعتبلؿ 
عضمة القمب باستخداـ التصويربالرنيف 
المغناطيسي في مرضى الثبلسيميا الكبرى 

 في السعودية

 14 41111 حناف البكر/ د

 15 24411 حمد ىرسيأ/ د القصور الكموي الحاد بعد زراعة منظـ لمقمب الطب 84

حمد صبلح أ/د التحقؽ مف معيار كالجري لئلغماء الطب 85
 12 72411 ىرسي

 الطب 86

دراسة الفعؿ المسبب الضطراب نظـ القمب 
 4لمثبطات األنزيـ سايكموكسجينيز 

نتقائية باستخداـ نماذج تجريبية في اال 
 المعمميةالحيوانات 

يوسؼ  ةسامأ
 14 21111 محمد

 الطب 87

دوية اختبلؿ نظـ أدراسة التعارضات بيف 
القمب وأدوية ارتفاع ضغط الدـ المختمفة 
عمى الرجفاف البطيني في عضمة قمب 

 األرنب المعزولة

عبدالرحمف / د.أ
 42 21111 عبداهلل المطرفي

 الطب 88
فوائد تطبيؽ برنامج تدريبي رياضي لمرضى 
االستصفاء الدموي السعودييف لتحسيف 

 جودة حياتيـ
 42 48211 جماؿ الوكيؿ/ د.أ

خصائص الصفيحات الدموية في مرضى  الطب 111
دراسة مقاومة  -القمب والدورة الدموية

عبدالجميؿ / د.أ
 42 51111 محمد عبدالقادر
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 العقاقير المضادة لمصفيحات الدموية

لمؤشر اإلعاقة  التكيؼ الثقافي والمصادقة الطب 111
 الصوتية بالمغة العربية

خالد عمي / د
 القعدي

74111 14 

 الطب 114
حامض الكموروجينيؾ كدواء محتمؿ مضاد 

دراسة الدور المحتمؿ  :لبللتياب ومسكف 
 رد الحرة النيتروجينيةالمشو 

محمود محمد / د
 خطاب

51111 14 

 الطب 117

تأثير تناوؿ البيتاييف عمى السمية الكموية 
والكبدية المستحدثة  بالسيزببلتيف فى 

-إسياـ العامؿ النووى: حيوانات التجارب
 .7-كابا والكاسباس

حناف حمدي / د
 11 51111 إبراىيـ حجر

 الطب 112
دراسة تأثير ألباف االبؿ عمى االعتبلؿ 

وكسيدى فى الفئراف الكموى والضغط األ 
 .المصابة بالبوؿ السكرى

عايدة / د
 14 54111 الحميد قريشعبد

أيمف بف حساف / د إصبلح الفتؽ اإلربي ألبلجراحي الطب 114
 17 42641 الجزائري

 الطب 115

Correlation between Silica 
induced autoimmunity response 

and Neuromuscular 
Histopathological changes of 

Brown Norway Rats. 

سمطاف محمد / د
 11 41111 المقرف

 الطب 116

نسبة حدوث انحصارالبوؿ عند النساء في 
: الفترة األولية لمنفاس بعد الوالدة األولى
مقارنة مابيف الوالدة  الطبيعية والوالدة 

 القيصرية

حاـز محمود / د
 المنديؿ

61111 7 

 الطب 117

دراسة تواجد عوامؿ تنشيط خبليا التميؼ 
العضمي في األغشية المستأصمة مف أماـ 

أثناء عمميات إصبلح االنفصاؿ شبكية العيف 
 الشبكي التميفي

أحمد/ د. أ  
أبو األسرار   

54111 11 

 الطب 118
 دراسة تواجد

Stem cell factor/c-kit signaling 
pathway components 

أحمد/ د. أ  
أبو األسرار   26111 11 
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في األغشية التميفية المصحوبة بأوعية 
دموية جديدة المستأصمة مف أماـ شبكية 

النموي العيف مف مرضى اعتبلؿ الشبكية 
 .نتيجة لمرض السكري

 الطب 111

المقارنة بيف طريقة األنبوب و طريقة الخمع 
دراسة  : الجانبي لمظفر مع كي جذره بالفينوؿ

سريرية مستقبمية معشاه لعبلج الظفر 
 المنغرز

خالد بف محمد / د
 42 47411 الغامدي

العبلجى لمكركوميف عمى دراسة التأثير  الطب 111
 سرطاف القولوف

جميمة حافظ / د
 11 54111 المدني

114 
طب 

 سنافاأل
سمنت عمى الثبات والتطابؽ تأثير قواـ األ

 ةالحافي لمتعويضات الثابت
 محمد/ د

 14 42711 اهلل العمري ضيؼ 

117 
طب 

نوؼ صالح / د صحة الفـ لدى أطفاؿ الشمؿ الدماغي سنافاأل
 14 15511 الحماد

112 
طب 

 سنافاأل

مقارنة قوى التحميؿ في البراغي المثبتة 
لمتعويض السني الكامؿ فوؽ الغرسات 

 سطوانات المصنعة قببلً باستخداـ األ
 سطوانات المصبوبةواأل

رياض بف فضؿ  / د
 8 27111 عقيؿ

114 
طب 

 سنافاأل
دراسة حوؿ االندماج العظمي لمزراعات 
 السنية  الموضوعة بطريقة جراحية

ميساء منصور  /د
 14 11111 محمد المرشود

115 
طب 

 سنافاأل
التأثير ضد الجرثومي لئلرواء فوؽ الصوتي 

 البل فاعؿ دراسة سريرية
حناف عبدالغفور  /د

 14 72411 بالطو

116 
طب 

 سنافاأل
تقييـ القوة القاصة الرتباط الخزؼ بالمعدف  

 باستخداـ شكميف لمخزؼ الظميؿ
يياب عادؿ إ/د

 14 27411 حماد

117 
طب 

 سنافاأل
ثبات الحمقات التقويمية عمى التيجاف 

 ةوليالفوالذية لؤلسناف األ 
عمر عبداهلل /د

 14 8111 باوزير

118 
طب 

 سنافاأل

تأثير معالجة السطح الداخمي لنوعيف مف 
السيراميؾ عمى قوة التصاؽ صمغ الراتنج 

 المركب فييا
 42 41211 ةنسريف عطي/ د

141 
طب 
 األسناف

مقارنة مخبريو لمقدرة التشكيمية وسبلمة 
ثبلث أنواع مختمفة مف المبارد السنية 

محمد إبراىيـ / د
 7 44111 العبيداء
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باستخداـ طريقة ( نيكؿ تيتانيـو)الميكانيكية 
 .ذات دوراف تعاكسي مبتكرة

141 
طب 
 األسناف

تحميؿ لمطفرات الوراثية في مواقع مختمفة 
 PAX9، وMSX1 ،lef1 الجينات مف

لمرضى سعودييف يعانوف مف نقص في عدد 
 األسناف

Dr. Asmaa 
Faden 41111 42 

 الصيدلة 144
تقييـ الدور المحسف  لبكتيريا البلكتيؾ اسيد 
المستخدمة كبروبيوتؾ ضد سرطاف الكبد فى 

 .حيوانات التجارب

خيرى محمد / د
 14 71111 عبداهلل زىير

 الصيدلة 147
لبحث  دراسة عقاقيرية وبيولوجية

" عفار" واستكشاؼ المواد الفعالة مف نبات
 الذي ينمو بالمممكة العربية السعودية

أشرؼ طو / د. ا
 14 74111 خميؿ

 الصيدلة 142
تصميـ وتحضير وتوصيؼ والنشاط 

الميكروبى لمشتقات الثيازولدينوف المرتبطة 
 بااليزونايزد

محمد / د. أ
 21111 عبدالرحمف العمر

42 

ستنباط اتشيد بعض البيرازوالت الجديدة و  الصيدلة 144
 نشاطيا كمضادات لبللتياب

خالد / د. أ
عبدالمحسف 

 الرشود
51111 14 

تقيـ منع التأثير الكبلستوجينى لمكويرسيتيف  الصيدلة 145
 فى الحيوانات المعالجة بعقار توبوتوكاف

صالح / د
 14 54111 عبدالرحمف البخيت

 ةلبعض الجينات المضاد يةدراسو جزيئ الصيدلة 146
 ثناء العبلج بالدكسروبيسيفأ ةكسدلؤل 

محمد محمد / د
 14 57111 حافظ

تأثير ريسفيراتروؿ عمى األضرار الجينية  الصيدلة 147
 ستخداـ سيسببلتيفاالناجمة عف 

صبرى محمد / د
 14 54111 عطية

 الصيدلة 148

دور التعبير الجينى لمماتريكس 
الناقؿ لمكارنتيف فى ميتالوبروتيناز والجيف 

التسمـ الكموى المحدث بواسطة 
 الدوكسروبسيف

محمد محمد / د
 14 51411 سيد احمد

دراسة التعبير الجينى المحدث بواسطة  الصيدلة 171
 الجينتاميسف عمى الكمى

عثماف عبد / د. أ
 14 51111 اهلل الشبانو
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 الصيدلة 171
يد بعض مشتقات البيريديف وتقييـ يتش

 كمضادات سرطانيةنشاطيا 
عبدالرحمف / د. أ

 14 28111 محمد  العبيد

تحضير موقفات الجميكوسيدات بواسطة  الصيدلة 174
 نتقاؿ الحمقة لمجميكوالت الخارجيةا

حمد باريأ/ د  41111 11 

177 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
الطبية 
 لمطالبات

تقدير مستويات المعادف الثقيمة في األسماؾ 
االستيبلؾ في المممكة العربية الشائعة 

السعودية و تحميؿ مستويات الخطورة 
 الصحية

مناؿ سعيد / د
 14 24111 توفيؽ

172 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
الطبية 
 لمطالبات

عمى ( biofilm)دور تكويف الطبقة الحيوية 
ظيور خمائر كانديدا مقاومة لؤلدوية 

 المضادة لمفطريات

نيرميف حسف / د
 14 21111 براىيـ حسفإ

174 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
الطبية 
 لمطالبات

تعديؿ صفات الطيف بالطرؽ الفيزيائية 
 والكيميائية

ميى حمد / د
 14 41111 القنيبط

175 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
الطبية 
 لمطالبات

دراسة خواص فضاء العبلقات التوبولوجية 
 عمى فضاء مرصوص عديد الطيات

فاطمة محمد / د
 14 17111 األعظمي مصطفى

176 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
الطبية 
 لمطالبات

فصؿ  مف توزيعات (NBU(2 )))اختبار 
 الحياة باستخداـ طريقة الجودة

لمياء صبرى / د
 6 14111 جاد دياب

177 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
الطبية 
 لمطالبات

التشييد والتأثير الحيوي لبعض مشتقات 
 الجديدة كمضادات أيضيةالتتراىيدرونفثاليف 

ابتياؿ سميماف / د
 العبد اهلل

21111 42 

178 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
الطبية 

زيادة معدؿ الذوباف واإلتاحة الحيوية لعقار 
شحيح الذوباف في الماء و ذلؾ باستخداـ 
 األقراص الصمبة السائمة لبلستعماؿ الفموي

ىناء /د  
المؤمف  عبد

رالصغي  

71111 14 
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 لمطالبات

121 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
الطبية 
 لمطالبات

التفكؾ المستحث إشعاعيًا لمبيد كارباريؿ في 
 المحاليؿ المائية

ميا إبراىيـ / د
 14 41111 محمد الزبف

121 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
الطبية 
 لمطالبات

دراسة التأثير المضاد لطفيمي الميشمانيا 
 لبعض النباتات الطبية

نواؿ مسيب .د
 14 41111 المسيب

124 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
الطبية 
 لمطالبات

االختبلفات في السمات الفسيولوجية، 
الكيموحيوية في نبات الشيح كاستجابة 
لمتباينات في درجات الحرارة في المنطقة 

 .الوسطي بالمممكة العربية السعودية

نجاة عبدالوىاب 
 14 78111 بخارى

المقدمة ألطفاؿ التوحد وأسرىـ في  الخدمات  التربية 127
 14 41111 حمدأد زيداف .أ ضوء حاجتيـ والرضا عنيـ

 التربية 122
سياـ عناصر النسؽ المدرسي في إمدى 

 -نساف والتربية عمييا تعمـ  حقوؽ اإل 
 دراسة ميدانية

محمد / د.أ
 14 71211 عبدالخالؽ

 التربية 124
طفاؿ الخدمات المساندة التي يحتاجيا األ

سرىـ ومدى توافرىا مف أمتعددو العوؽ و 
 مور والمعمميفولياء األأوجية نظر 

بندر ناصر / د
 14 71211 العتيبي

 التربية 125
بتدائية اتجاىات تبلميذ المرحمتيف اإل

عاقة قرانيـ مف ذوي اإلأوالمتوسطة نحو 
 الفكرية وعبلقتيا ببعض المتغيرات

براىيـ إ/ د
 14 44111 عبدالعزيز المعيقؿ

 التربية 126

التصورات االبتسمولوجيو لتعمـ المفاىيـ 
عضاء ىيئة التدريس أالفيزيائية لدى 

دراسة مقارنة بيف  –قساـ الفيزياء أب
 ردنيةأجامعات سعودية و 

فيد سميماف / د
 14 42211 الشايع

سر األطفاؿ المعوقيف وعبلقتيا أحاجات  التربية 127
 بالمساندة االجتماعية وبعض المتغيرات

حمد عبدالعزيز أ/ د
 التميمي

48611 14 
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 التربية 128
اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس والطبلب 
بجامعة الممؾ سعود نحو قدرات الطبلب 

 الصـ

عمي حسف / د
 17 41211 الزىراني

يياب  إ/د اإلعاقات البدنية والصحية/ تأليؼ كتاب التربية 141
 14 18211 عبدالعزيز البببلوي

 اآلداب 141
المسمسبلت المدبمجة بالقنوات  تأثير

ونية عمى القيـ االجتماعية يالفضائية التمفز 
 سر العربيةفي األ

 14 44111 فيد عبدالعزيز/ د

القضايا العروضية في المحكـ والمحيط  اآلداب 144
 األعظـ

عماد عمي / د
 7 44111 سميـ أحمد

 اآلداب 147
راء واتجاىات الجميور السعودي نحو آ

المقدمة في قنوات األطفاؿ البرامج 
 التمفزيونية الفضائية

بكر بف محمد / د
 14 44111 إبراىيـ

 اآلداب 142

دراسة في اتجاىات : اليجرة والجريمة
السودانييف نحو الجرائـ التي يرتكبيا بعض 
السودانييف المقيميف في المممكة العربية 

 السعودية

عمر عبد / د
 14 41111 الجبار محمد أحمد

 اآلداب 144
مدى بناء المقررات الدراسية لمميارات 

دراسة تطبيقية "المغوية وميارات التفكير 
 "عمى طبلب قسـ المغة العربية

خالد بف عبد / د
 7 44111 الكريـ بسندي

القواعد الكمية في النحو العربي ودورىا في  اآلداب 145
 صياغة األحكاـ الجزئية

أحمد مطر / د. أ
 7 44111 العطية

 اآلداب 146
مفيوـ األدب اإلسبلمي في مصر مف أواخر 
القرف التاسع عشر حتى نياية الخمسينيات 

 .مف القرف العشريف

عادؿ بف / د
 14 71111 معتوؽ العيثاف

 اآلداب 147
النشػػػر العمػػمي في جػامػعة المػػمؾ سػػػعود 
دراسة ببميومترية التجاىات نشر الكتب 

 ـ4117 -1858خبلؿ الفترة 

عبدالوىاب  /د. أ
بف محمد بف حمد 

 أباالخيؿ
71111 7 

148 
المغات 
 والترجمة

استيعاب معاني األفعاؿ االنعكاسية واألفعاؿ 
المساعدة السببية في المغة الفرنسية خبلؿ 
عمميو الترجمة إلى العربية عند الطبلب 

بندر بف خشاف / د
 14 41111 اليذاؿ
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 السعودييف

151 
المغات   

 والترجمة

خصوصية ترجمة المصطمحات العربية 
سبلمية ذات الخاصة بالحضارة العربية اإل
 .المدلوالت العميقة

صالح ضحوي .د.أ
 14 71211 العنزي

 المعمميف 151
الموت الخموي المبرمج المحفز بواسطة 

كباد الفئراف ذات العوز أالمبلريا في 
 الفا 5-لبلنترلوكيف

سعد حسيف / د
 القحطاني

72111 7 

 المعمميف 154
محاكاة الخواص الكيربية المعتمدة عمى 

شباه أدرجة الحرارة لبعض مركبات 
 الخماسية -الموصبلت الثبلثية 

محمد / د
 11 74111 عبدالعزيز الزامؿ

 المعمميف 157
تأثير التموث عمى الرخويات في مياه الخميج 

 العربي بالمممكة العربية السعودية
حمدعبدالرحمف /د

 14 21111 اليحيى

 المعمميف 152
تطوير مناىج المغة العربية لمصفوؼ األولية 
في ضوء المستويات المعيارية لمغة العربية، 

 .واالتجاىات الحديثة لتعميميا

إبراىيـ بف عمي / د
 11 24111 الدبياف

 المعمميف 154

تقويـ كتاب الفيزياء لمصؼ الثالث ثانوي في 
عينة المممكة العربية السعودية كما تراىا 

مف معممي الفيزياء في المدارس الثانوية 
 بمدينة الرياض

محمد بف راشد / د
 11 71111 الشرقي

 المعمميف 155

دراسات بيولوجية مقارنة بيف أحد أجناس 
األكتينوميسيتات وأحد أجناس النباتات 
إلنتاج البروتيف المثبط إلنزيـ البيتا 

 .الكتاميز

عبد العزيز / د
اهلل محمد عبد

 الشنيفي السيمي
26511 7 

 المعمميف 156
الكشؼ عف الفطريات المحمولة عمى بذور 
نبات البرسيـ ومقاومة الفطريات الممرضة 

 .األكثرشيوعا منيا

عبد العزيز / د
 الرحمف العسكرعبد

41111 14 

 المعمميف 157
المموثات العضوية الثابتة في مياه المممكة 

 كمؤشر حيويالرأسقدميات :العربية السعودية

صالح بف عبد / د
العزيز محمد 

 الفراج
41111 14 

 /تأليؼ كتاب المعمميف 158
Translation as a tool of language 

محمد مازف / د
 جبلؿ

71111 14 



 عـبِـؼـخ اٌـّـٍـه عـؼـٛد

 وكػالػة الػجػامػعػة لمدراسات العميا والبحث العممي
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 ىػ1271/1271ي ػدراسػاـ الػعػمػوي لػنػسػر الػريػقػتػال

 

 ;4 

enrichment 

ستراتيجيات التنمية المينية إ/ تأليؼ كتاب المعمميف 161
 بتدائيةلمعممي الرياضيات بالمرحمة اإل

 ىشاـ بركات/ د
 14 47111 بشر حسيف

 المعمميف 161
الكشؼ عف وجود األرز المعدؿ وراثيًا في 
أسواؽ المممكة العربية السعودية باستخداـ 

 PCRتقنية الػ 

راىيـ بف إب/ د
 11 77111 اهلل العريضعبد

164 

 مركز
الدراسات 
الجامعية 
 لمطالبات

فعالية الممارسة العامة في تخفيؼ حدة 
الضغوط الحياتية المشكبلت الناتجة عف 

 ة المسنةألدى المر 

الجوىرة فيد / د
 6 74111 الزامؿ

167 

 مركز
الدراسات 
الجامعية 
 لمطالبات

فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات 
الممارسة المينية والبحثية لدى طالبات 
التدريب الميداني لزيادة كفاءة أدائيف 

 الميني والبحثي

فاتف محمد /د
 7 22111 عامر

162 

 مركز
الدراسات 
الجامعية 
 لمطالبات

مدى تكيؼ األسر اليندية في مجتمع مدينة 
 الرياض

عزيزة عبداهلل /د
 11 71541 النعيـ

164 

 مركز
الدراسات 
الجامعية 
 لمطالبات

أساليب تقييـ طفؿ ما قبؿ المدرسة 
المستخدمة لدى معممات الروضة في مدينة 

 الرياض

خولة تحسيف / د
 8 47711 محي الديف صبحا

165 

 مركز
الدراسات 
الجامعية 
 لمطالبات

نترنت عمى الطالبة اآلثار الناجمة عف اإل 
دراسة ميدانية عمى عينة مف : الجامعية

 طالبات كمية اآلداب بجامعة الممؾ سعود

موضى مطنى / د
 11 17111 الشمرى

166 

 مركز
الدراسات 
الجامعية 
 لمطالبات

الخصائص السيكومترية لقائمة التفكير 
البنائي في ضوء النظرية الخبرية المعرفية 

  .لدي طالبات الجامعة  الذاتية إلبشتيف 

سوسف إبراىيـ / د
 أبو العبل شمبي

12411 7 

 5 15411بمقيس / دفاعمية برنامج تدريبي مقترح عمى أداء  مركز 167



 عـبِـؼـخ اٌـّـٍـه عـؼـٛد

 وكػالػة الػجػامػعػة لمدراسات العميا والبحث العممي

 ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 ىػ1271/1271ي ػدراسػاـ الػعػمػوي لػنػسػر الػريػقػتػال
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الدراسات 
الجامعية 
 لمطالبات

معممات رياض األطفاؿ ومعممات الثبلثة 
االبتدائي في صفوؼ األولى مف التعميـ 

 تنمية ميارات الحوار لدى األطفاؿ

إسماعيؿ 
 داغستاني

168 

 مركز
الدراسات 
الجامعية 
 لمطالبات

عبلقة القيـ التنظيمية لممديريف بالمزايا 
 التنافسية

رندة سبلمة / د
 2 41111 اليافي

171 
دارة إ
 عماؿألا

مدخؿ )إدارة الموارد البشرية / تأليؼ كتاب
 (مؤشرات األداء األساسية

عبد المحسف / د
عبد السبلـ 
 نعساني

71111 14 

171 
دارة إ
 عماؿألا

أساسيات إدارة الخطر والتأميف / تأليؼ كتاب
 التعاوني

عماد عبدالجميؿ / د
 14 71111 سماعيؿإعمي 

174 
دارة إ
 عماؿألا

إدارة مخاطر االئتماف / تأليؼ كتاب
 المصرفي

محمد أنس / د
 14 71111 شمسي

177 
دارة إ
سعد عبد اهلل / د إدارة الخدمات الصحية/ تأليؼ كتاب عماؿألا

 14 71111 الغانـ

172 
دارة إ
 عماؿألا

المدخؿ إلى عمـ اإلدارة / تأليؼ كتاب
 (البرمجة الخطية وتطبيقاتيا)

خالد بف موسى / د
 5 71111 الطاساف

 

 

 

 

 

 

 



 عـبِـؼـخ اٌـّـٍـه عـؼـٛد

 وكػالػة الػجػامػعػة لمدراسات العميا والبحث العممي

 ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ
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 العمياقائمة البحوث المدعومة لطمبة الدراسات   1-1-4

قائمة البحوث المدعومة لطمبة الدراسات العميـا مـن عمـادة البحـث العممـي ( 47)يمثل الجدول     
 .وفق كميات الجامعة ىـ 4764-4763لمعام الجامعي 

 

 الكليا ببحوث الهراكز لطلبة الدراسا  العليا خ ل هة والبحوث الهدع(: 14)جدول 

 ـ
مركز 
بحوث 
 كمية

 الطالباسـ  عنواف البحث
الميزانية 

 (لاير)

 اٌؼٍَٛ 1

االعزىشبف اٌّبئٟ ثبعزخذاَ اٌزم١ٕبد اٌغ١ٛف١ض٠بئ١خ 

 اٌغؼٛد٠خ -اٌش٠بع -ٌّٕطمخ ششق ٚادٞ ٔغبػ

ػبدي ػٍٟ عفش 

 اٌغبِذٞ
01111 

 اٌؼٍَٛ 4

ؽف١ٍ١بد ا١ٌّىشٚعجٛسا اٌزٟ رظ١ت عّىخ اٌغؾ١ٍخ 

 فٟ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ

ؽغ١ٓ ػٍٟ 

 اٌمؾطبٟٔ
91111 

 اٌؼٍَٛ 7

ا١ٌٙذسٚع١ٕخ ٚعٍٛن االِزضاط فٟ اٌخالئؾ اٌشٚاثؾ 

ف١ٕب٠ً /ا٠ض١ٍ١ٓ)اٌّىٛٔخ ِٓ اٌج١ٌّٛش اٌّشزشن

 ٚث١ٌّٛشاد اخشٜ( اٌؾىٛي

وب٠ذ ع٠ٛذ 

 اٌذٚعشٞ
91111 

 اٌؼٍَٛ 2

اٌزؼشف ػٍٝ رؾًٍ اٌّؼبدْ ثٛاعطخ ث١بٔبد 

االعزشؼبس ػٓ ثؼذ فٟ ِٕطمخ اٌؾ١ٕف١خ غشة ِذ٠ٕخ 

 اٌش٠بع

ػجذاٌشؽّٓ ثذس 

 اٌؾشثٟ
01111 

 اٌؼٍَٛ 4

رؾؼ١ش ٚرٛط١ف ثؼغ اٌّشوجبد إٌب١ٔٛٔخ 

 ٌجٌّٛشاد اٌجٌٟٛ ا١ِذ

عفش ؽبٌغ 

 اٌّط١شٞ
01111 

 اٌؼٍَٛ 5

ِٚغبّ٘زٙب فٟ  F17 شىبي ِٛسس أزشوٛو١ٓ أرؼذد 

 ٔشٛء ِشع اٌشثٛ ػٕذ اٌغؼٛد١٠ٓ

ِغ١ت ػجذهللا 

 عٍطبْ
01111 

 اٌؼٍَٛ 6

وشف ٚرؼش٠ف ف١شٚعبد اٌجبسا أفٍٛٔضا اٌزٟ رظ١ت 

ٔغبْ ِٓ ػ١ٕبد اٌّشػٝ ثبعزخذاَ رم١ٕخ رفبػً اإل

 أض٠ُ اٌجٍّشح اٌزغٍغٍٟ

ِؾّذ عبٌُ 

 عج١زبْ اٌشبِبْ
01111 

 اٌؼٍَٛ 7

اٌزغ١شاد اٌى١ّ١ب ٔغغ١خ اٌزٟ ٠ؾذصٙب اٌشطبص فٟ 

وجذ ٚو١ٍخ روٛس اٌغشراْ إٌش٠ٚغ١خ ٚاٌذٚس اٌٛلبئٟ 

 ٌؾّغ االعىٛسثه

ِغبػذ ػجذهللا 

 اٌفشح
01111 



 عـبِـؼـخ اٌـّـٍـه عـؼـٛد

 وكػالػة الػجػامػعػة لمدراسات العميا والبحث العممي

 ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ
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 اليندسة 9

 يتكاممية دمج محطة تحمية التبخير الوميض

 والتناضح العكسي باستخداـ برامج المحاكاة

طبلؿ بف خالد 
 الشمري

41111 

 اليندسة 13

تطوير حفاز يحتوي عمى نانو باالديـو والمحمؿ 

لغاز  الجزئيةعمى ثاني اوكسيد التيتانيوـ لؤلكسده 

 اإليثاف

عبدالرحمف صالح 
 عمي العوادي

41111 

 دراسة معممية ألداء مضخة نابذة لمعوالؽ الصمبة اليندسة 11

HAWAS 
YAHYA 
HAWAS 
BAJAWI 

41111 

 اليندسة 12

تحسيف خواص البوليفينات باستعماؿ خمطة مركزة 

 مف الجزيئات متناىية الصغر

Achmad 
Chafidz 

41111 

 اليندسة 13

دراسة محطة قدرة وتحمية ىجينة باستخداـ تحميؿ 

 المتاحة الطاقة والطاقة

عبدالعزيز عبداهلل 
 الزىراني

41111 

 اليندسة 14

إعادة تأىيؿ  الوصبلت الخارجية بيف األعمدة 

والكمرات الخرسانية باستخداـ ألياؼ المواد 

 باألنسجةالبوليمرية الزجاجية والمونة المسمحة 

 المركبة تحت تاثير أحماؿ الزالزؿ

عارؼ عبداهلل 
 سعيد عبادؿ

14411 

14 
عموـ 
 األغذية
 والزراعة

اٌزم١١ُ اٌزغزٚٞ ٌّؼضٚي ثشٚر١ٓ ثزٚس اٌؾجخ 

 اٌغٛداء
 9,111 ِؾّذ عؼذ اٌغج١ً

15 
عموـ 
 األغذية
 والزراعة

رم١١ُ أداء ٔظبَ إٔزبط اٌغّبد اٌؼؼٛٞ اٌغبوٓ 

 ثبعزخذاَ ثمب٠ب إٌخ١ً

ؽبسق ػٍٟ 

 اٌغ١ّغبْ
91111 

16 
عموـ 
 األغذية
 والزراعة

اٌزشثخ ٌضالصخ أٔٛاع ِٓ ٔظُ رأص١ش ػّك إٌّمؾ ٚٔٛع 

 اٌشٞ رؾذ اٌغطؾٟ ػٍٝ ِؾظٛي اٌطّبؽُ

ؽالي عبػذ 

 اٌض٘شأٟ
01111 



 عـبِـؼـخ اٌـّـٍـه عـؼـٛد

 وكػالػة الػجػامػعػة لمدراسات العميا والبحث العممي

 ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 ىػ1271/1271ي ػدراسػاـ الػعػمػوي لػنػسػر الػريػقػتػال
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17 
عموـ 
 األغذية
 والزراعة

ِذٜ أزشبس ص٠بدح اٌٛصْ ٚاٌغّٕخ ث١ٓ سعبي 

اٌششؽخ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بع ٚػاللزٙب ثبٌؼبداد اٌغزائ١خ 

 ٚاٌم١بعبد اٌى١ّٛؽ٠ٛ١خ

ػجذهللا عؼ١ذ 

 اٌغبِذٞ
01111 

18 
عموـ 
 األغذية
 والزراعة

ِب٘ش ِؾّذ  ثًدساعخ ثؼغ اٌخٛاص إٌٙذع١خ ٌؾ١ٍت اإل

 إٌّبع
01111 

23 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

اليجرة الكيربية وبعض الخواص الوظيفية 

 مينية لكازيف حميب النوؽواألحماض األ

صالح حسيف 
 سعيد سالميف

41111 

21 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

المغناطيسية لمياه الري عمى نظاـ تأثير المعالجة 

 الري بالتنقيط ومموحة التربة

خالد عبدالعزيز 
 حمد العبداهلل

41111 

22 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

تقييـ االختبلفات الوراثية عمى المستوييف المظيري 

 والجزيئي لمفوؿ البمدي تحت ظروؼ اإلجياد المائي

عمي بف محسف 
 محمد العمي

41111 

23 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

تنوع الغطاء النباتي وعبلقتو بالعوامؿ البيئية في 

شعيب صمبوخ بالمنطقة الوسطى في المممكة 

 العربية السعودية

راشد بف حمد 
 راشد الدوسري

41111 

24 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

استجابة شتبلت بعض أنواع األكاسيات لئلصابة 

 بالرايزوبيـ

سمطاف محمد 
 العتيبي

41111 

25 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

اقتصاديات إضافة الساحات الرياضية البمدية 

 لمحدائؽ العامة بمدينة الرياض

سعد سعيد 
عبدالرحمف 
 القحطاني

7111 

26 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

  Ficus vastaدراسة بيئية عمى أشجار التالؽ 

Forssk بمنطقة عسير 

ؿ آمحمد عمي 
 صالح القحطاني

41111 

27 
عموـ 
 األغذية

سياؼ بف حمد حالة الحديد عند النساء السعوديات بمنطقة عسير 
 41111بف سياؼ 



 عـبِـؼـخ اٌـّـٍـه عـؼـٛد

 وكػالػة الػجػامػعػة لمدراسات العميا والبحث العممي

 ػّبدح اٌجؾش اٌؼٍّٟ
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 الشيراني وعبلقتيا بالتغذية والزراعة

28 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

 Tamaridusإكثار ونمو شجرة التمر اليندي  

indica بمنطقتي جازاف وعسير 

مساعد سعيد 
 عمي آؿ حاضر

41111 

29 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

المكافحة اإلحيائية لمرض الذبوؿ الفيوزاريومي عمى 

 .Trichoderma sppالطماطـ باستخداـ فطر 

أنور بف حمود 
 شرؼ الديف

41111 

33 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

 االستجاباتتأثير الحرماف مف الماء عمى 

 الفسيولوجية

Emad 
Mohammed 

Samara 
41111 

31 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

تأثير إنزيـ الفايتيز والفسفور غير العضوي عمى 

 أداء دجاج المحـ

عبدالكريـ 
 عبدالعزيز الثويني

41111 

32 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

دراسة تحميمية لدافعية العمؿ وعوامؿ تحسينيا 

لمعامميف اإلرشادييف الزراعييف بالمممكة العربية 

 .السعودية

عبلء السيد 
 محمود جاب اهلل

11111 

33 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

تأثير تموث بعض العناصر الثقيمة عمى مجتمعات 

نبات الشورى في البيئة الساحمية بمدينة ينبع 

 الصناعية

فيد حمود معتاد 
 الجيني

41111 

34 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

التأثير طويؿ المدى لمري بمياه الصرؼ الصحي 

 عمى بعض خواص التربة

سحماف سعيد 
 الشيراني

41111 

35 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

المكافحة المتكاممة لمرض التقرح البكتيري عمى 

 Xanthomonasالموالح المتسبب عف البكتريا 

citri subsp. citri 

 41111 اريا ويدياواف



 عـبِـؼـخ اٌـّـٍـه عـؼـٛد

 وكػالػة الػجػامػعػة لمدراسات العميا والبحث العممي
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36 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

اإلنبات ونمو الشتبلت في بيئات مختمفة لعدد مف 

 السدرالمصادر البذرية لشجر 

Tri 
Sasongko 

Yuliana 
14111 

37 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

االحتياجات التدريبية الفنية لمعامميف في مجاؿ 

 مكافحة آفات الصحة العامة

عبدالعزيز محمد 
 عوض الراشدي

6111 

38 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

تأثير النقؿ عمى المؤشرات الحيوية لئلجياد في 

 الماعز العارضي

محمد عبده 
 البدوي

41111 

39 

عموـ 
 األغذية
 والزراعة

السمينيـو  وحالة األكسدة ومؤشرات الخصوبة فى 

 تيوس الماعز العارضى

ابوبكر حاج 
 الشيخ

41111 

أسماء محمد  توصيؼ تثبيط وظيفة صفيحات الدـ عند اإلبؿ الطب 43
 عبدالعزيز اليحيى

41111 

41 
طب 
 األسناف

وـر مصورات  في 1-التعبير البروتيني لسينديكاف

الميناء والوـر القرني السني المنشأ واألكياس 

 التَّاجيَّة

عيود ناصر 
 العتيبي

11111 

42 
طب 
 األسناف

الزمف عمى المفعوؿ ضد الجرثومي لئلرواء  تأثير

 فوؽ الصوتي البل فاعؿ، دراسة سريرية

سمية عمر محمد 
 باسوداف

7111 

43 
طب 
 األسناف

  FOXP3الخبليا الميمفاوية المنّظمة لبروتيف 

كمؤشر حيوي لتطّور الوـر في سرطاف الخبليا 

 .الحرشفية في الفـ 

عبداهلل  دالؿ
 القحطاني

5111 

44 
طب 
 األسناف

اختبار نظافة وتحكـ  تسرب محموؿ الري مف قمة 

 اؾ الروائيڨالجذر  لجياز االندو

تالة ظافر 
 الخضيري

11111 

45 
طب 
 األسناف

الجازي حسيف دراسة اختبلؿ إطباؽ األسناف والفكيف وعيوب 
 الجبعاء

7111 
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األسناف الخمقية لدى عينة مف مرضى تقويـ 

 األسناف السعودييف

 الصيدلة 46

تحديد ( KM-1081  &KM-1082)ستخداـ اب

توصيؼ نواتج األيض معمميًا لبعض المركبات و 

السائمة المتصمة المضادة لمسرطاف الكروماتوجرافيا 

 بمقياس الطيؼ الكتمى صائد األيونات

محمد وجيو 
 زيداف عطوة

14111 

 الصيدلة 47

التحميؿ الفائؽ السرعة لبعض األدوية باستخداـ 

 عمود مونوليثؾ السيميكا الكروماتوجرافى

سند بف محمد بف 
 زغيدـ العنزي

14111 

48 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية

تعريؼ الطفرات الخاصة بمقاومة العقاقير في 

 Mycobacteriumعزالت بكتريا الدرف 

tuberculosis  في المممكة العربية السعودية

 باستخداـ تقنيات جزيئية مختمفة

دياف رشما 
 وجينتي

41111 

28 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية

٠ٛة أغبدح  أ٠غ إٌزشٚع١ٓ فٟ ِشع اٌزٛؽذ

 ثٛش١ّظأ
91111 

41 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية

اٌزشخ١ض اٌّجىش ١ٌٍشّب١ٔب اٌغٍذ٠خ اٌّؾ١ٍخ 

 ثبعزخذاَ اٌّغزؼذ اٌّؾؼش
 91111 ٠ّبْ لبئذ فشؽبْإ

41 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية

ؽشو١خ عٍٛن اٌزؾًٍ اٌؾشاسٞ ألعز١ً اع١زٛٔبد 

اٌغب١ٌَٛ لجً ٚثؼذ اٌزشؼ١غ اٌغب5ٟ١ِ ؽش٠مخ عذ٠ذح 

 ٛٔوغ١ذ اٌغب١ٌَٛ ثؾغُ إٌبأٌزؾؼ١ش دلبئك 

خٍٛد ِؾّذ 

 اٌخ١ّظ
01111 

44 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية

دساعبد ١ٌٍٙئخ اٌىشِٚٛع١ِٛخ ٚاٌزشاو١ت اٌّغٙش٠خ 

غٕبَ األعطٛا١ٔخ ٚاٌّزطفٍخ ػٍٝ األاٌذل١مخ ٌٍذ٠ذاْ 

 فٟ ِٕطمخ اٌش٠بع

رغش٠ذ ِؾّذ 

 اٌزشوٟ
91111 

 5111ثشاء ػجذاٌشعٛي  ثذا١ٌخِؤصش رش١شْ ٚإٌٙذعخ غ١ش اإلأقساـ العمـو  47
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والدراسات 
 الطبية

 خبٌذ

42 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية

آ١ٌبد إصاٌخ اٌغ١ّخ ٚأٔظّخ االوغذح ٚاالخزضاي فٟ 

 اٌزٛؽذِشع 

٠غشٜ ِؾغٓ 

 ا١ٌبفؼٟ
91111 

55 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

السموؾ القيادي كما تدركو معممات التمريض 

السريري وطالباتيف بكمية التمريض جامعة الممؾ 

 سعود

قصرينا قومارا 
 بوتري

11111 

56 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية

فوزيو عيد  دراسة آليات مانع الحمؿ الحريري في الجرذاف
 المطيري

41111 

57 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

التصنيؼ الجينى وعبء الحمض النووى لفيروس 

لتياب الكبدي الوبائى ب المتخفى لمتبرعى الدـ ا

 .السعودييف

أريج إبراىيـ 
 عبدالعزيز الشايع

41111 

58 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

Biofilm Formation and Current 

Antibiotic Resistance Patterns of 

Group B Streptococci and the 

Enteric Bacteria Isolated From the 

Birth Canal of Saudi Pregnant 

Women 

أماني أحمد محمد 
 نيازي

41111 

48 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

النانوية عمى البكتيريا تأثيرجزيئات الذىب والفضة 

 الغازية لمجرى الدـ

مشاعؿ فيد سالـ 
 السيد

44111 

51 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

النشاط الحيوي والخصائص الػتػآزرية لمنتجات نبات 

 كمضاد بكتيري( Morinda citrifolia)النوني 

أبرار سعيد 
 عبداهلل مطمؽ

41111 

أقساـ العمـو  51
والدراسات 

خمود خالد عارؼ تأثير العديد مف مركبات الحماية عمى ثبات 
 سبلمو

41111 
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البريدنيسولوف في المستحضرات شبو الصمبة لمعيف  الطبية 

 أثناء التعقيـ بأشعة جاما

54 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

سبأ محمد عمواف  الشواش والتحكـ األمثؿ في نماذج عشوائية
 أحمد

41111 

57 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

قابمية تطبيؽ وتكييؼ مقياس تقييـ جرد اإلعاقة 

 لدى األطفاؿ في السعودية

ريا إبراىيـ 
 الخضير

41111 

52 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

لجيف  7العبلقة بيف التغير الشكمي في إكسوف 

مستقبؿ االستروجيف ألفا وىشاشة العظاـ عند 

 .السعودياتالنساء 

لينا محمد عتيؽ 
 النغيري

41111 

54 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

عمى أيض  CYP2D6تأثير المتغيرات في الجيف   

عقار التاموكسيفف لدى مريضات سرطاف الثدي 

 السعوديات

يسرا زيف العابديف 
 حسيف أحمد

41111 

55 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

إسيتالوبراـ باستخداـ التحميؿ الحقني تقدير عقار 

 .السرياني وقياس التوىج الكيميائي

عبير أحمد 
 منصور آبف عمي

41111 

56 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

سيتالوبراـ  في  التقدير الحركي والطيفي لعقارا 

 صورتو النقية وفي مستحضراتو الصيدلية

عيود محمد 
 شبيب العتيبي

41111 

57 
أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

 مستوى ىرموف التستستيروف وتحديد التعدد"

لجيف  CAG الشكمي لتكرار القواعد النيتروجينية

اليمنيات المصابات  مستقبؿ األندروجيف في النساء

 "بمتبلزمة تكيس المبايض المتعدد

نبراس سعيد أحمد 
 باعنتر

41111 
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والدراسات 
 الطبية 

بعض أنواع تمور بيشة باستخداـ تقنية 

 كروماتوجرافيا الطور السائؿ ذات األداء العالي

 أحمد قشاش

73 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

تصنيؼ درجة انحراؼ العيف المصابة بالحوؿ عف 

 البياناتطريؽ استخداـ وسائؿ تنقيب 

عمياء عمر 
 الكريـابراىيـ العبد

16151 

71 

أقساـ العمـو 
والدراسات 
 الطبية 

التحميؿ الوراثي وعبلقتو بمستوى عامؿ النمو 

الوعائي البطاني في النساء السعوديات المصابات 

 .بمتبلزمة فرط النشاط المبيضي

ىدى بنت عمي 
 القحطاني

41111 

 اٌزشث١خ 64

اٌّؼشفٟ فٟ ( V)شىً صش اٌزذس٠ظ ثبعزخذاَ أ

اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاالؽزفبظ ثبٌزؼٍُ فٟ ِبدح اٌؼٍَٛ 

 ٌطالة اٌظف اٌضبٌش اٌّزٛعؾ

ع١ٍّبْ ػجذهللا 

 اٌغ١ف
,111 

 اٌزشث١خ 67

صش ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌّجٕٟ ػٍٝ أ

صش اٌزؼٍُ أػٍٝ اٌذافؼ١خ ٚأزمبي ( pbl)   اٌّشىٍخ 

 اٌٍّه عؼٛدٌذٜ ؽالة و١ٍخ اٌزشث١خ ثغبِؼخ 

 2111 ػجذاٌؼض٠ض إٌٍّخ

 اٌزشث١خ 62

٘ذاف ِٕٙظ اٌمشاءح الؽز١بعبد اٌزال١ِز أِذٜ رٍج١خ 

رٚٞ اٌزخٍف اٌؼمٍٟ اٌذاسع١ٓ ثبٌظفٛف اٌؼ١ٍب ِٓ 

 اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِؼ١ٍُّٙ

ؽّذ أػجذاٌؼض٠ض 

 اٌغؼ١ذ
,111 

 اٌزشث١خ 64

اٌّٛاؽٕخ ٌذٜ دٚس إٌشبؽ اٌىشفٟ فٟ ر١ّٕخ ِفَٙٛ 

اٌّشوض اٌىشفٟ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بع ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

 اٌمبدحاٌىشف١١ٓ

ؽّذ أػٍٟ 

 اٌغبِذٞ
,111 

 اٌزشث١خ 65

ِٛس اٌزال١ِز اٌّؼبل١ٓ فىش٠ب ا١ٌٚبء أؽبعبد 

 ٚػاللزٙب ثجؼغ اٌّزغ١شاد
 111, ػذٔبْ اٌؾبصِٟ

 اٌزشث١خ 66

عزشار١غ١خ دٚسح اٌزؼٍُ اٌّؼذٌخ فٟ إفبػ١ٍخ اعزخذاَ 

رغبٖ ثذاػٟ ٚاٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٚاإلاٌزفى١ش اإلر١ّٕخ 

 ٔؾٛ اٌش٠بػ١بد ٌذٜ ؽالة اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ

ػجذهللا ؽبسػ 

 اٌؾشثٟ
01111 

 اٌزشث١خ 67

ِٓ اٌفىشٞ داسح اٌّذسع١خ فٟ رؼض٠ض األدٚس اإل

اٌٛلبئٟ ٌطالة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش 

عال١ِخ فٟ ِذ٠شٞ اٌّذاسط ِٚؼٍّٟ اٌزشث١خ اإل

فٙذ ػجذهللا ثٓ 

 لؼ١ت
,111 
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 اٌش٠بعِذ٠ٕخ 

 اٌزشث١خ 68

ِذٜ رؼ١ّٓ وزت اٌؼٍَٛ فٟ اٌّشؽٍخ االثزذائ١خ 

 ِٛػٛػبد اٌطبلخ ٚثذائٍٙب ٚرشش١ذ اعزٙالوٙب

ػجذهللا ػجذاٌىش٠ُ 

 اٌؾشثٟ
,111 

 اٌزشث١خ 71

اٌزىبًِ ث١ٓ اٌّذسعخ اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌّؤعغبد اال١ِٕخ 

 ِمزشؽخٌزؾم١ك اٌؼجؾ االعزّبػٟ ٌٍطالة ط١غخ 

ػٍٟ ػجذهللا 

 اٌش١ٕفٟ
0,111 

 اٌزشث١خ 71

اٌؼٛاًِ اٌّذسع١خ اٌّؤد٠خ  إٌٝ ص٠بدح إلجبي اٌطالة 

اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ػٍٝ اٌّذساط األ١ٍ٘خ ِٓ 

 ٚعٙخ ٔظشُ٘

ِغذ ٠ؼٓ هللا أ

 خ١ّظ اٌغبِذٞ
01111 

 اٌزشث١خ 74

إِىب١ٔخ رطج١ك أعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ ثبٌّذاسط 

ا١ٍ١ٌٍخ ثّذ٠ٕخ اٌش٠بع ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌضب٠ٛٔخ 

 اٌّؼ١ٍّٓ

ِؾّذ ػٛع 

 عّشٞػٍٟ األ
5111 

 اٌزشث١خ 77

ِفَٙٛ رؼ١ٍُ لٛاػذ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌذٜ ِؼ١ٍّٙب 

 ٚػاللزٗ ثزؾؼ١شُ٘ دسٚعٙب
 5,11 ثذس ؽّذ اٌؼم١ٍٟ

 اٌزشث١خ 72

عزشار١غٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ األٍٟ٘ ثبٌٍّّىخ اٌزخط١ؾ اإل

 اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 ع١ٍّبْ ػٍٟ

 اٌىش٠ذا
01111 

ِفٍؼ ػٍٟ  سِٓ دساعخ ػمذ٠خإٌظبسٜ األ اٌزشث١خ 74

 عٍّٟ اٌشّشٞاأل
01111 

ؽّٛد إثشا١ُ٘  إٌظبسٜ ٚاأللجبؽ دساعخ ػمذ٠خ اٌزشث١خ 75

 ؽّٛد ثٓ عالِخ
01111 

 اٌزشث١خ 76

صش٘ب فٟ ؽ١بح أاٌؼاللخ ث١ٓ اٌظٛف١خ ٚاألِب١ِخ ٚ

 األِخ دساعخ ػمذ٠خ ِؼبطشح فٟ ػٛء ػم١ذح أً٘

 اٌغٕخ ٚاٌغّبػخ

ص٠بد ػجذهللا 

 اٌؾّبَ
01111 

 التربية 88

تجديد الديف لدى االتجاه العقبلني اإلسبلمي 

 المعاصر

أحمد بف محمد 
بف عبد الكريـ 

 المييب

11111 

 التربية 89

لمتعميـ في تحصيؿ "  Intel-إنتؿ"فاعمية برنامج 

تبلميذ الصؼ األوؿ متوسط في مادة التوحيد 

 بالمدينة المنورة

سمماف بف محمد 
 بف إبراىيـ السنبؿ

4111 
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 التربية 93

أثر تدريس العموـ باستخداـ التعمـ التعاوني 

في تنمية ميارة الحوار ( 4إستراتيجية جيجسو)

 .العممي لدى طبلب الصؼ السادس االبتدائي 

بف عبداهلل أحمد 
بف إبراىيـ 
 العبيسي

4111 

 التربية 91

مدى توفر الميارات البلزمة لمعمميات االساسية 

 لمخطة التربوية الفردية لدى معممي صعوبات التعمـ

بندر عمي محمد 
 القديري

4111 

 التربية 92

كفايات معممي التربية الخاصة في دمج التقنية 

الطبلب ذوي الحاجات التربوية  ـالمساعدة في تعمي

 الخاصة

سعود عبداهلل 
 عبدالعزيز القباني

4111 

 التربية 93

مشكبلت تدريس المكتبة والبحث في المرحمة 

 الثانوية مف وجية نظر المعمميف

خالد بف متمع 
 عميثو العتيبي

4111 

 التربية 94

أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في تدريس مادة 

تحصيؿ تبلميذ الصؼ األوؿ المتوسط الجغرافيا عمى 

 واتجاىاتيـ نحو المقرر الدراسي

ناصر بف عثماف 
 بف راشد العثماف

4111 

 موقؼ ابف عربي مف النبوة واألنبياء التربية 95

عادؿ بف 
عبدالرحمف بف 
 صالح العمياف

4111 

 التربية 96

عمى  اوآثارىالمخالفات العقدية لدى العمالة المنزلية 

 يةنسة نظرية ميداااألسرة السعودية در 

نادر بف بيار 
 متعب العتيبي

4111 

 التربية 97

تقويـ معممي العمـو الشرعية في ضوء معايير وزارة 

 التربية والتعميـ

رياض بف 
 طويرش المطرفي

4111 

 التربية 98

المعاصر مف  اإلسبلميموقؼ االتجاه العقمي 

 واألماميةالمعتزلة 

سعيد ظافر بف 
 ظافر بف شرقة

4111 
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 التربية 99

( Google Earth) أثر استخداـ موقع قوقؿ إيرث

بقية دوؿ شبو الجزيرة العربية " في  تدريس وحدة 

بمقرر الجغرافيا عمى تحصيؿ طبلب الصؼ " 

 الخامس االبتدائي في مدينة الرياض

عوض بجاد 
 عواض العتيبي

4111 

 التربية 133

التمميحات البصرية في تطبيؽ فاعمية استخداـ 

في تحصيؿ ( CourseLab)برنامج الكورس الب 

تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة 

 الرياضيات

عبدالعزيز بف 
حمود بف عيسى 

 القريشي

4111 

 التربية 131

واقع استخداـ معممي التبلميذ الذيف لدييـ صعوبات 

 التعمـ لمحاسب اآللي في غرفة المصادر

 سمطاف بف
 إبراىيـ العثماف

4111 

 التربية 132

أثر استخداـ المصحؼ القارئ في تنمية ميارات 

التبلوة لدى تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي بمحافظة 

 األحساء

عبداإللو صالح 
 سعود الذوادي

4111 

 التربية 133

أثر استخداـ إستراتيجية التدريس التبادلي في 

مادة تحصيؿ طبلب الصؼ األوؿ الثانوي في 

 التفسير وبقاء أثر التعمـ

عبدالعزيز بف 
فالح إبراىيـ 

 العصيؿ

4111 

 التربية 134

االحتياجات التدريبية لمعممي التبلميذ الذيف لدييـ 

صعوبات التعمـ مف وجية نظر المعمميف بمدينة 

 الرياض

سعيد بف 
عبدالرحمف بف 
 ثامر األحمري

4111 

 التربية 135

مراكز التدريب التربوي تطوير أداء المدربيف في 

 بالمنطقة الشرقية في ضوء االتجاىات المعاصرة

فيصؿ ناصر 
 محمد الياجري

11111 



 عـبِـؼـخ اٌـّـٍـه عـؼـٛد
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 ىػ1271/1271ي ػدراسػاـ الػعػمػوي لػنػسػر الػريػقػتػال

 

 <8 

 التربية 136

واقع التقويـ المستمر لتبلميذ الصفوؼ العميا 

بالمرحمة االبتدائية في مقررات العمـو الشرعية مف 

 وجية نظر معممييا ومشرفييا

تركي بف سحيـ 
بف عبدالعزيز 

 السحيـ

4111 

137 
السياحة 
 واآلثار

استخداـ التقنية الرقمية في توثيؽ المقتنيات 

 متاحؼ كمية السياحة واآلثار أنموذجاً : المتحفية 

معاذ عابد 
 سميماف المشوخي

14111 

138 
السياحة 
 واآلثار

ىػ 1248فخار داداف خبلؿ الموسماف الخامس 

 دراسة تحميمية: ىػ1271والسادس 

محمد بف معاضو 
غرماف بف 

 معيوؼ الشيري

17111 

اٌغ١بؽخ  118

 ٚا٢صبس

ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح فٟ إٌظف اٌضبٟٔ 

اٌمشْ اٌخبِظ ػشش /ِٓ اٌمشْ اٌزبعغ اٌٙغشٞ

ا١ٌّالدٞ فٟ ػٛء ِخطٛؽخ لشح اٌؼ١ٓ فٟ أٚطبف 

ثٟ ػجذهللا ِؾّذ اٌّؾغٛة أاٌؾش١ِٓ ٌّؤٌفٙب 

 صش٠خ ؽؼبس٠خأدساعخ 

ِؾّذ شج١ت 

 اٌغج١ؼٟ
0,111 

اٌغ١بؽخ  111

 ٚا٢صبس

ٔمٛػ إعال١ِخ شب٘ذ٠خ ٌجٕٟ اٌؾغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ 

 أثٟ ؽبٌت ِٓ ِمجشح اٌّؼالح

ثذس٠خ ػجذاٌؼض٠ض 

 اٌغ١ّٟٙ
0,111 

اٌغ١بؽخ  111

 ٚا٢صبس
 0,111 طفشأًِ ِؾّذ األ طٕبػخ اٌجشٛد اٌزم١ٍذ٠خ فٟ ِؾبفظخ اإلؽغبء

اٌغ١بؽخ  114

 ٚا٢صبس

اٌششل١خ خالي األٌف اٌذِٝ اٌط١ٕ١خ فٟ إٌّطمخ 

 َ دساعخ ف١ٕخ ٚؽؼبس٠خ.األٚي ق

٠ٛ٘ذا ػجذاٌشؽّٓ 

 اٌغجش٠ٓ
91111 

 اآلداب 113

أتمتة حساب نسبة تدني الجيد الكيربائي المتوسط 

باستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية في بعض أحياء 

 شرؽ مدينة الرياض

عبدالعزيز سعد 
 صالح الغامدي

11111 

 اآلداب 114

في  (GIS)نظـ المعمومات الجغرافية أىمية تقنية 

بياف التوزيع األمثؿ لمراكز ىيئة اليبلؿ األحمر 

 السعودي في منطقة منى بالمشاعر المقدسة

براىيـ إحمد بف أ
 الزىراني

11111 
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عبدالمالؾ أحمد  واقع المغة العربية في الصوماؿ اآلداب 115
 ناصر

11111 

 اآلداب 116

-527) وتذاكرىـ البحرية المماليؾ سبلطيف وصايا

 (ـ1774-1441/ىػ676

 سعد بف سامي
 المخيزيـ

11111 

 اآلداب 117

الصورة الذىنية لجامعة الممؾ سعود وسمعتيا لدى 

 الجميور السعودي

فيصؿ محمد 
 العقيؿ

11111 

 اتجاىات الشباب الجامعي نحو الغرب اآلداب 118

احمد بف ناصر 
بف  عبدالعزيز 

 الوليعي

11111 

أحمد بف محمد  معوقات العبلقة بيف الطبيب والمريض اآلداب 119
 العسيري

11111 

 اآلداب 123

التحميؿ المكاني لمجزر الحرارية في مدينة الرياض 

باستخداـ االستشعار ) 4117 -1881بيف عامي 

 (مف بعد ونظـ المعمومات الجغرافية

مناور خمؼ 
 مناور المطيري 

11111 

 اآلداب 121

المكانية لمطاعـ الوجبات السريعة في الخصائص 

 مدينة الرياض

زبف بف عتيؽ 
حمود المعيمي 

 الحربي

11111 

 اآلداب 122

استخداـ البيئة البرمجية في نظـ المعمومات 

الجغرافية لتصميـ واجية تفاعمية دينامكية 

تموث اليواء بغاز ثاني : الستعراض خرائط التموث

ىػ 4117أكسيد الكبريت في مدينة الرياض عاـ 

 نموذجاً إ

فيد بف عبدالعزيز 
 بف فيد المطمؽ

11111 

عبده عمي محمد نجميزية بالمغة اإل أسباب ضعؼ الطبلب في التحدث  اآلداب 123
 المعشي 

8411 
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 في المدارس الثانوية السعودية في مدينة القنفذة

 قضايا اإلضافة في العربية المعاصرة اآلداب 124

عبدالعزيز بف 
حسيف بف مبارؾ 

 الحارثي

11111 

 اآلداب 125

عبلقة بعض العوامؿ الداخمية والخارجية المرتبطة 

اإلصبلحية بظاىرة العود إلى بنزيؿ المؤسسات 

 الجريمة

سعود بف سعد 
 شويمي السبيعي

11111 

 اآلداب 126

دور الخدمة االجتماعية في تحسيف أداء مكتب 

 مكافحة التسوؿ في الرياض

بشير بف عمي بف 
راجي المويش 

 الشمري

11111 

 اآلداب 127

دراسة في . جريمة السرقة في منطقة القصيـ 

 ىػ 1248 جغرافية الجريمة لعاـ

لفياف سعدوف 
 فيد الضباطي

4111 

147 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

عب١ٌت أصبس٘ب ٚآعجبثٙب ٚأإٌّبصػبد اٌضٚع١خ 

 رغ٠ٛزٙب

ٚداد ػجذاٌشؽّٓ 

 اٌمشٟٔ
5911 

148 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

ٚالغ اٌؼجؾ اٌّذسعٟ ٌذٜ ؽبٌجبد اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ 

ٔظش فٟ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ِٓ ٚعٙخ 

 اٌّؼٍّبد ٚاٌّششذاد اٌطالث١بد دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ

٘ذٜ ِطش ػٍٟ 

 اٌٙزٌٟ
01111 

171 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

ِؼٛلبد رٛظ١ف اٌّؼٍّبد ٌٍؾٛاس فٟ رؾم١ك 

٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّؼٍّبد األ

 ٚاٌّششفبد ثّذ٠ٕخ اٌش٠بع

ػٙٛد ػجذاٌٍط١ف 

 اٌشب٠غٟ
01111 

171 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

فخش٠خ ٔبطش  اٌؼٕف ػذ اٌّشأح ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌشعً اٌغؼٛدٞ

 ساشذ اٌمؾطبٟٔ
2111 

174 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

عىبْ اٌؾىِٟٛ اٌؼبَ فٟ اٌشػب اٌغىٕٟ ٌغىبْ اإل

 ِؾبفظخ اٌمط١ف ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

٘بش١ّخ ثٕذ 

 ػجبط اٌٙبشُ
01111 
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133 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

جميمة محمد رافع  المينية لممارسة اإلرشاد األسريالمعايير 
 العمري

8111 

134 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

الرياح والعواصؼ الغبارية وأثرىا عمى أمراض 

 العيوف بمدينة عرعر

شريفة المنفي 
 دريدح العنزي

8111 

135 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

قياس التبخر نتح وتقديره لمحصولي البرسيـ 

والباذنجاف تحت الظروؼ المناخية في واحة 

 األحساء في المممكة العربية السعودية

وفاء احمد صالح 
 بف معف

8111 

136 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

استخداـ نظـ المعمومات الجغرافية في التحميؿ 

المكاني لمراكز الرعاية الصحية األولية في محافظة 

 القطيؼ

سوزاف بنت 
 حسيف المؤذف

5111 

137 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

الخصائص المكانية لبلنتقاالت السكنية بمدينة 

القطيؼ بالمممكة العربية السعودية والعوامؿ المؤثرة 

 فييا

بمقيس بنت عمي 
 السادة

6511 

138 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

اثر موعد الزراعة عمى االستيبلؾ المائي 

 الوسطىلمحصولي الطماطـ والخيار في المنطقة 

منيرة عبد العزيز 
 الفراج

5111 

139 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

دور البيئة الصفية في تنمية بعض المفاىيـ 

 الرياضية عند طفؿ الروضة

سفانو حاتـ محمد 
 عسيري

7711 

143 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

 4111 جنة أحمد يوسؼ اإليذاء المفظي لؤلطفاؿ

141 
ِشوض 

اٌذساعبد 

 اٌغبِؼ١خ

الرياح  والعواصؼ الغبارية وتأثيرىا عمى انتشار 

أمراض الجياز التنفسي في مدينة اليفوؼ في 
مريـ بنت أحمد 
 بف يحيى بوخضر

7111 
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المممكة العربية السعودية في الفترة بيف عاـ 

ـ خطة بحث مقدمة استكماال 4117 -1874

لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في 

 الجغرافيا المناخية

142 
 إدارة

 األعماؿ

واقع استخداـ اإلنترنت كمصدر لممعمومات في 

دراسة مقارنة بيف القطاع : عممية صنع القرارات

 العاـ والقطاع الخاص

 11111 ندى سعد الغانـ

143 
 إدارة

 األعماؿ

معوقات تطبيؽ الخطط اإلستراتيجية بالمؤسسات 

 العامة بالمممكة العربية السعودية

حمد حسيف ظافر 
 الدوسري

11111 

144 
 إدارة

 األعماؿ

في  المستعجمةغير  الجراحيةالعمميات  تأخر أسباب
 في مدينة الرياض الحكوميةالمستشفيات 

 6111 ىشاـ الزغيبي

145 
 إدارة

 األعماؿ

واقع حاضنات األعماؿ في المممكة العربية 
 السعودية

بنت محمد  ةراني
 بف سعد آؿ حامد

11741 

146 
 إدارة

 األعماؿ

ساءة استخداـ التأميف الصحي في  االحتياؿ وا 
دراسة استكشافية   :المممكة العربية السعودية

 بمدينة الرياض

اريج عمي 
عبدالعزيز 
 الغفيص

11411 

147 
 إدارة

 األعماؿ

مدى التزاـ موظفات جامعة الممؾ سعود بأخبلؽ 
 الوظيفة العامة و العوامؿ المؤثرة فيوِ 

وداد عبدالرحمف 
 ةالعود

11111 

148 
 إدارة

 األعماؿ

مدى تحقؽ أمف المعمومات في التعامبلت 
اإللكترونية دراسة مسحية آلراء العامميف بمراكز 

 المعمومات في األجيزة األمنية

مسعود بف جاراهلل 
 محمد القحطاني

11111 

149 
 إدارة

 األعماؿ
 التعمـ التنظيمي في جامعة الممؾ سعود

ماجد بف شجاع 
 المطيري

11111 
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153 
 إدارة

 األعماؿ

اتجاىات المديريف نحو مشاركة الموظفيف في 
 عممية صنع القرار

سعيد مشبب 
 الشيراني

11641 

151 
 إدارة

 األعماؿ

دراسة "تقويـ فاعمية نظاـ إدارة الجودة الشاممة 
 "حالة عمى الييئة العامة لمسياحة واآلثار

إيماف عبدالعزيز 
 الحسيني

11111 

152 
 إدارة

 األعماؿ

الدورات التدريبية المقدمة ألعضاء ىيئة  فاعمية
 التدريس بجامعة الممؾ سعود

نايؼ بف عبداهلل 
 بف حسف الشيري

11111 

153 
 إدارة

 األعماؿ

العوامؿ المؤثرة عمى سبلمة المريض في مراكز 
 ولية بالرياضالرعاية الصحية األ 

براىيـ إمحمد 
 محمد السمـو

11111 
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11111

 العممي النشر -4

 المجبلت العالميةالنشر في  4-1

الباحثين عمى  تشجعأىمية كبيرة؛ لذا  في المجالت العالمية العممي ُتولي العمادة النشر    
عمادة في المجالت العالمية المصنفة والمدرجة ضمن قوائم النشر نتاج أبحاثيم المدعومة من 

"ISI" . صنفة عدد البحوث المنشورة في المجالت العالمية الم (>4)وموضح بالشكل(ISI )
  . موزعة حسب الكميات (ىـ4764) م5343 خالل عام

 

خ ل عام ( ISI) الهدرجة فيعدد البحوث الهًشورة في الهج   العالهية  (:19)شكل 
  ة، هوزعة حس  الكليا هى البحوث الهدعوهة هى العهاد  (هـ1431)م 2313
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 بالجامعةالنشر في مجبلت مراكز البحوث  4-4 

، حيث قامت بالموافقة مجالت مراكز البحوثفي  بالنشر الداخمي -أيضًا  -وتيتم العمادة     
، وذلك في مراكز البحوث بالجامعة ىـ4764-4763 الدراسي بحثًا خالل العام( ;4) عمى نشر

  .(48)كما ىو موضح  بالجدول 

الجاهعةهراكز البحوث بكليا  هج    ا هة البحوث الهًشورة في (: 15)جدول   

مركز بحوث  ـ
 عنواف البحث اسـ الناشر كمية

 التربية 1
محمد بف مفمح / د

 عبداهلل الدوسري
 نحو تدريس َفعَّاؿ لمادة التربية الفنية

 التربية 4
أسماء زيف / د

 صادؽ األىدؿ

فاعمية وحدة دراسية مقترحة في التربية السياحية عمى تنمية 
باالنتماء لموطف لطالبات الصؼ التحصيؿ المعرفي وتعزيز الشعور 

 األوؿ الثانوي في محافظة جدة

 التربية 7

إقباؿ  زيف / د
العابديف محمد 

 درندري

نحو إطار مفاىيمي حديث في ضوء االتجاىات : تقييـ نواتج التعمـ
 المعاصرة لمتقييـ وجودة التعمـ

 التربية 2
جبر بف محمد / د

 بف داود الجبر

الدروس اليومية لدى الطبلب  األخطاء الشائعة في تخطيط
 المعمميف في مسار العموـ الطبيعية بجامعة الممؾ سعود

 التربية 4
ابتساـ حسيف / د

 عقيؿ الجفري

طريقة التعمـ التعاوني باستخداـ إستراتيجية فكر ػ زاوج ػ شارؾ 
(T.P.S  ) نجميزية لدى تمميذات في الفيـ القرائي لمادة المغة اإل

 (دراسة حالة)المممكة العربية السعودية ػ  المرحمة الثانوية في

 التربية 5
ماىر محمد / د

 صالح زنقور

فعالية تدريس وحدة اإلحصاء في ضوء نموذج البحث التحري 
الجماعي في تنمية    ميارات   الحس اإلحصائي والتواصؿ 

 الرياضي لدي تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي
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 التربية 6
عمى عبدالنبى / د

 حنفىمحمد 

متطمبات الدمج الشامؿ لمطبلب الصـ وضعاؼ السمع في المدرسة 
دراسة )العادية مف وجية نظر معممييـ و معممي التعميـ العاـ 

 (ميدانية

 التربية 7
محمد بف / د
 اهلل السحيـعبد

 مظاىر الشرؾ في الديانة النصرانية

 التربية 8
 ةحناف بنت عطي/ د

 الجيني

أوالدىا تربية إعبلمية في ضوء متغيرات دور األسرة في تربية 
 العولمة الثقافية

 التربية 11

نادية دسوقى / د
محمود حسف 

 المقميزى

بناء نماذج لمعبلقة بيف االتجاه نحو المجازفة والقدرة عمى حؿ 
 المشكبلت و بعض المتغيرات األخرى

 التربية 11
يسري أحمد سيد / د

 عيسى

ستراتيجيات التنظيـ الذاتي في إفاعمية برنامج  تدريبي  قائـ عمى 
تنمية ميارات الفيـ السمعي ومفيوـ الذات لدى عينة  مف تبلميذ 

 الصؼ الرابع االبتدائي ذوي صعوبات التعمـ

 التربية 14
خالد بف صالح / د

 المرـز السبيعي

لمبنات المشكبلت التعميمية التي تواجو طالبات كميات التربية 
 بجامعة الجوؼ مف وجية نظرىف

 التربية 17
مشعاف بف زبف / د

 الحربي

مدى تحقؽ ىدؼ تنمية المياقة البدنية المرتبط بالصحة لدى طبلب 
 المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض

 التربية 12

إبراىيـ بف / د
عبداهلل العمي 

 الحميداف

 عوامؿ ضعؼ مشاركة طبلب وطالبات المرحمتيف المتوسطة
والثانوية في النشاط الطبلبي مف وجية نظر مشرفي ومشرفات 
النشاط بمدينة الرياض،وبرنامج نشاط مقترح في الدراسات 

 االجتماعية

 التربية 14
عبد الحافظ / د

 ةمحمد سبلم

نتاجيا"تقويـ مقرر  مف وجية نظر " تصميـ البرمجيات التعميمية وا 
 "بالرياض أعضاء ىيئة التدريس والطبلب بكمية المعمميف

 التربية 15
حمداف بف أحمد / د

 بقاف الغامدي

االحتياجات التدريبية لرؤساء األقساـ األكاديمية بجامعة الممؾ 
 سعود
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 التربية 16
عثماف تركي  / د

 التركي

فاعمية برنامج تعميمي متعدد الوسائط قائـ عمى إستراتيجية 
بطيئي التناقض المعرفي في تصويب بعض التصورات البديمة لدى 

 التعمـ

فيد بف  /د اآلداب 17
 عبدالعزيز الخريجي

الحديثة و االغتراب االجتماعي في المجتمع  وسائؿ االتصاؿ"
 دراسة ميدانية عمى عينة مف الشباب في المرحمة  :السعودي

 "الجامعية
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 نشر المعرفةفعاليات  -7

ندوات، ورش عمل، دورات تدريبية، )نظمت عمادة البحث العممي العديد من الفعاليات        
 (.53) الشكلب كما ىو موضحىـ 4763/4764خالل العام الدراسي لنشر المعرفة ( محاضرات

  

 
        

العهادة لًشر الهعرفة خ ل العام الدراسي  ًظه  اال عاليا  ال ي  (:23)شكل               
 هـ1433/1431
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 ورش العمؿ  7-1

ىو موضح كما داخل الجامعة  أقيمتعمل  ةورش (44) بتنظيمقامت عمادة البحث العممي     
  (.49) بالجدول

 

هـ1431-1433العهادة خ ل العام الدراسي  ورش العهل ال ي ًظه  ا(: 16) جدول  

 ال اريخ عًواى ورشة العهل م

4 
   ٌ     ٌ         ٌ         ٌ      ٌم              ٌن 

      ً           ن       ظ    ض ء هٌ        ٌس      
 هـ 31/44/4541

3 

   ٌ     ٌ         ٌ         ٌ      ٌم              ٌن 

           ً           ن       ظ ط                   ٌ  

  أ   م      م             ط ٌ    ط           ز

 هـ38/44/4541

4 

      ٌ         ٌ      ٌم              ٌن    ٌ     ٌ   

           ً           ن       ظ  ط                   ٌ  

     ز                ٌ            ٌش 

 هـ 37/44/4541

5 
   ٌ     ٌ         ٌ         ٌ      ٌم              ٌن 

     ٌ             ً           ن       ظ  ط ب         
 هـ 37/44/4541

 هـISI 4/4/4544 ٌف   ش         ً         ٌ        ض ن  ش ف  6

7 
   ش            ى      ال              ٌ       ج

"ENDNOTE" 
 هـ6/5/4544

 هـ49/5/4544   ش            ى    ٌ ي    ض ء     س     ز        1
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 43: 

8 
  ال              ٌ       ج  ش             ٌ      

"ENDNOTE" 
 هـ49/6/4544

9 
       ؤى         ٌ     ط ٌ ٌ       ز         ن      

  ظ    ض ء هٌ        ٌس
 هـ41/6/4544

 هـ36/6/4544  ش  ٌ  ط ب              ٌ   ٌن      ٌ      ش  41

44 
    ز  "           أ   :            ً  ً إ   ة       "

           ٌ  إ   ة       
 هـ38/6/4544

 

 الندوات 7-4

ىـ وذلك حسب 4763/4764ندوة خالل العام الدراسي  (45)قامت عمادة البحث العممي بتنظيم 
 :الجدول التالي

 
 هـ1431-1433العهادة خ ل العام الدراسي  الًدوا  ال ي أ اه  ا(: 17) جدول

 تاريخال عنواف الندوة ـ

1 
    ز         أ   م      م "    ٌ        ٌ            "

             ط ٌ 
 هـ454/ 4/5- 41/4

 هـ1/44/4541    ز           ٌ       ٌ  ٌ م            ً  2

 هـ7/44/4541    ز        ٌ       م   ط ٌ     ط ٌ ٌ   ٌ م            ً 3

 هـ3/44/4541      ٌض   ز        ٌ    ٌ م            ً 4

 هـ4/44/4541    ز        ٌ     ظ         م    ٌ  ٌ   ٌ م            ً 5

 هـ39/41/4541    ز        ٌ     ٌ      َ     ٌ م            ً 6

7 
   ز          م      م             ط ٌ    ٌ م            ً

   ط     
 هـ39/41/4541
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 هـ38/41/4541    ز        ٌ   َ  ب       ًٌ م        8

 هـ38/41/4541    ز              غ       ٌ   ٌ م            ً 9

 هـ33/41/4541    ز        ٌ        ة      طٌط  ٌ م            ً 13

 هـ48/41/4541    ز         ز                ٌ          ٌ م            ً 11

 هـ41/41/4541    ز        ٌ       م             ًٌ م  12

 
 

 المحاضرات 7-7

 هـ1431-1433العهادة خ ل العام الدراسي  الهحاضرا  ال ي ًظه  ا(: 18) جدول 

 ال اريخ عًواى الهحاضرة م

1 
  ٌف   ش         ً     ً"

 Nature & Science" 
 هـ34/4/4544

 هـ9/3/4544 " ٌف  ؤ ف            ٌ   " 2
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 الدورات التدريبية 7-2

 هـ1431-1433العهادة خ ل العام الدراسي  الدورا  ال دريبية ال ي ع د  ا(: 19) جدول
 

 التاريخ الدورة التدريبية ـ

دورة تدريبية لمتوعية بمفاىيم نظم إدارة الجودة لجميع  4
 .مراكز البحوث بالجامعة

 ىـ56/43/4763
 

5 
لمدراء مراكز البحوث بالجامعة إلعداد دورة تدريبية 

لنظام إدارة ( المدققين الداخميين)المراجعين الداخميين 
 .الجودة

 ىـ57-58/43/4763
 

6 
كيفية "دورة تدريبية لمسئولي مراكز البحوث عمى 

استخدام البوابة اإللكترونية لتقديم المقترحات البحثية 
 ".بنظام داعم

 ىـ48-49/44/4763
 

7 
"  الجزيئية وتطبيقاتيا في المجاالت البحثية التقنية"

بالمختبر المركزي بأقسام العموم والدراسات الطبية 
 .لمطالبات بالممز

 ىـ58/7/4764
 

 


