التقرير التفصيلي لفعالية :

"ي ـوم البـ ـحوث السـ ـابع"
واملعرض املصاحب وحلقيت النقاش العلمية والصحية

يعتبر "يوم البحوث السابع" لهذا العام امتداد لستة أعوام سابقة تم فيها إقامة هذا الحدث الهام الذي يعتبر من
أهم فعاليات مركز بحوث الدراسات العلمية والطبية والذي يهدف إىل :

 .1استعراض نتائج أهم األحباث لعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا.
 .2حلقة نقاش علمية بعنوان  :آفاق حبثية يف البيانات الضخمة :كيف لنا أن نركب املوجة؟!
 .3حلقة نقاش صحية بعنوان  :اهلوس الشديد والوقت املهدر مع وسائل التواصل االجتماعي وأثرها على الصحة
النفسية وصحة العظام والنظر وكيفية خلق جماالت حبثية يف هذه الظاهرة.

بدأ مركز بحوث الدراسات العلمية والطبية بتنفيذ فعالية "يوم البحوث السابع والمعرض المصاحب وحلقتي
النقاش العلمية والصحية" والذي يتم فيه تقديم نتائج أهم األبحاث وحلقات النقاش العلمية والصحية التي تستهدف
أهم المواضيع العلمية والطبية حديث الساعة ,وفي هذه العام تم اختيار مجموعة من البحوث ذات النتائج المؤثرة
أكانت لطالبات الدراسات العليا أو عضوات هيئة التدريس ليتم عرضها خالل البرنامج وتحديد حلقات النقاش
العلمية والصحية ,وذلك في مبنى القاعات المشتركة ( )30مسرح رقم ( ,)250يومي الثالثاء واألربعاء 82-82
رجب 8342هـ الموافق  82-82إبريل 8182م.

مت اإلعالن عن فعالية "يوم البحوث السابع واملعرض املصاحب وحلقيت النقاش العلمية والصحية" يوم اخلميس
بتاريخ 1438/6/24هـ املوافق 2017/3/23م جلميع منسوبات الكليات العلمية والصحية ومجيع وسائل
التواصل االجتماعي (تويرت –فيسبوك –إنستغرام)( .مرفق اإلعالن):

معظم األبحاث المشاركة في المعرض المصاحب تركز على المجتمع السعودي..

إحصائية األحباث املنشورة :

في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم األول للفعالية  ..افتتح عميد عمادة البحث العلمي سعادة األستاذ
الدكتور  /خالد بن ابراهيم الحميزي المعرض المصاحب لفعالية "يوم البحوث السابع" بحضور سعادة الدكتورة /
ميساء القرشي –عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية وسعادة الدكتور  /عبدالحميد بن عبدهللا العليوي – وكيل
عمادة البحث العلمي للشؤون الفنية وسعادة الدكتورة  /عبير المصري –وكيلة عمادة البحث العلمي لألقسام النسائية
وسعادة الدكتورة  /مها داغستاني –مديرة مركز بحوث الدراسات العلمية والطبية ومديرة الشؤون اإلدارية والمالية
سعادة األستاذة  /تماضر الشبيلي ,ومجموعة من منسوبات المختبر المركزي ومركز األمير نايف لألبحاث الصحية,
(مرفق الصورة):

بعد ذلك جتوّل واطّلع على املعرض املصاحب وأثنى على جهود القائمني عليه.

التقرير التفصيلي لفعالية " :يوم البحوث السابع" 1331هـ 2112 /م :

تحت رعاية سعادة األستاذ الدكتور  /خالد بن ابراهيم الحميزي عميد عمادة البحث العلمي دشنت فعالية " :يوم
البحوث السابع" يومي الثالثاء واألربعاء بتاريخ  82-82رجب 8342هـ الموافق  82-82إبريل 8182م ,والتي
حضر فيها عدد كبير من الطالبات وتم فيه عرض مشاريع علمية وطبية تم دعمها من قِبل المركز في مختلف
المسارات العلمية والصحية.

افتتاح الفعالية :
افتتحت سعادة الدكتورة  /مها داغستاني – مديرة مركز حبوث الدراسات العلمية والطبية فعالية " :يوم البحوث
السابع" يومي الثالثاء واألربعاء بتاريخ 1331/2/22- 21هـ املوافق 2112/3/22- 22م ,حبضور سعادة الدكتورة /
إيناس بنت سليمان العيسى – وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات وسعادة الدكتورة  /ناديا بنت حممد الغرمييل –
عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية (سابقاً) وسعادة الدكتورة  /شروق بنت علي اخلليفة – وكيلة أقسام العلوم
والدراسات الطبية وسعادة الدكتورة  /عبري بنت عبداملعطي املصري – وكيلة عمادة البحث العلمي لألقسام
النسائية ,ومجعٌ كبري من وكيالت األقسام :العلوم والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلة والتمريض وعلوم احلاسب
واملعلومات والطب وطب األسنان وعلوم األغذية والتغذية.
بدأت الفعالية يف متام الساعة التاسعة صباحاً بآيات من الذكر احلكيم ,بعد ذلك ألقت مديرة مركز حبوث
الدراسات العلمية والطبية الدكتورة  /مها داغستاني كلمة الرتحيب باحلضور جاء فيها :
احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ,نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد,
ضيوفنا الكرام ..
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته  ....يسرني أوالً أن أتقدم بالشكر لسعادة عميد عمادة البحث العلمي سعادة األستاذ
الدكتور  /خالد احلميزي لتفضله برعاية فعالية "يوم البحوث السابع و معرض امللصقات العلمية املصاحب" كما أتقدم
بالرتحيب والشكر لسعادة وكيلة عمادة البحث العلمي الدكتورة  /عبري املصري و جلميع ضيفاتنا الكرميات و
الزميالت والطالبات العزيزات لتفضلهن بتلبية الدعوة حلضور هذا اليوم ....اليت دأبت عمادة البحث العلمي ممثلةً
مبركز حبوث الدراسات العلمية والطبية للطالبات على تنظيمه حيث أن هذا هو العام السابع على التوالي لتنظيم

فعالية "يوم البحوث" الذي حيرص مركز حبوث الدراسات العلمية والطبية على إقامته بانتظام حيث يتم خالله
استعراض نتائج أهم األحباث اليت مت دعمها من قبل مركز البحوث لكل من اجملاميع البحثية الصغرية ,وأحباث عضوات

هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا خالل العام املاضي واليت مت نشر (مئة و ستة عشر) حبثاً كلها يف أوعية نشر الـ
 .ISIويعترب يوم البحوث نشاطاً يهدف إىل حتفيز التنافس البحثي بني الباحثات وطالبات الدراسات العليا سعياً إىل
حتقيق رؤية اجلامعة حنو الريادة يف البحث العلمي.

كما حنرص أن يتضمن "يوم البحوث" حلقات نقاش تتناول أحد املواضيع امللحّة يف ساحة البحث العلمي واليت من
شأنها تسليط الضوء ورفع الوعي حول ذلك املوضوع بهدف تطوير نوعي لعملية البحث العلمي واالرتقاء بها يف أقسام
العلوم والدراسات الطبية .وقد مت هذا العام اختيار موضوع علمي ( :آفاق حبثية يف البيانات الضخمة :كيف لنا أن
نركب املوجة؟!) وهو رافد مهم من روافد املعلوماتية احليوية وأحد الركائز األساسية اليت ترتقي بها البحوث التطبيقية
الطبية والبيولوجية اجلزيئية وكثري من العلوم ,يف هذه احللقة النقاشية نتعرف على جماالت حبثية حديثة و متنوعة,
كما يشتمل اليوم الثاني على حلقة نقاش صحية بعنوان ( :اهلوس الشديد والوقت املهدر مع وسائل التواصل
االجتماعي وأثرها على الصحة النفسية وصحة العظام والنظر وكيفية خلق جماالت حبثية يف هذه الظاهرة) واليت
ترسل رسالة قوية للمجتمع عن اآلثار الضارة إلدمان وسائل التواصل االجتماعي وتأثريها على صحة العضالت والنظر
والناحية النفسية كما أ نها تناقش جماالت حبثية جديدة طبية ميكن للباحثات وطالبات الدراسات العليا االستفادة
منها.
أمتنى أن يؤتي هذا النشاط مثاره املرجوة ..مع وافر الشكر لكل من عمادة البحث العلمي وعمادة أقسام العلوم والدراسات
الطبية لدعمهما ومساندتهما ..وللمشاركات بـهذا اليوم من عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا ..واىل
زميالتي العزيزات عضوات جملس إدارة املركز و منسوبات مركز البحوث بأقسام العلوم والدراسات الطبية جلهودهن
الطيبة و املتميزة يف تنظيم وتنفيذ "يوم البحوث السابع" ,متمنية للجميع دوام التوفيق واملزيد من النجاح بإذن اهلل
تعاىل.
تال ذلك كلمة ألقاها عميد عمادة البحث العلمي سعادة األستاذ الدكتور  /خالد احلميزي جاء فيها :
تسعى جامعة امللك سعود من خالل هذه الفعاليات إىل دعم البحث العلمي املتميز والذي له أثر إجيابي وواضح يف
إنتاج املعرفة ونشرها واالستفادة منها يف العملية التعليمية ويف خدمة اجملتمع ,وتتضمن هذه الفعالية مناقشة وعرض
املنجزات البحثية لزميالتنا الباحثات يف جامعة امللك سعود والذي نفخر هنا بدورهن اإلجيابي ومشاركتهن الفعّالة
يف مجيع الربا مج واملبادرات اليت تقدمها عمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود ,ونأمل أن يستفاد من حلقات
النقاش واألوراق العلمية املقدمة لتسليط الضوء على أهم املنجزات البحثية وكذلك التعرف على املعوقات اليت
تواجهها الباحثات باجلامعة واليت نأمل أن نعمل سوياً على تذليلها.

أدعو مجيع الباحثات والطالبات من داخل وخارج اجلامعة حلضور هذه الفعاليات واالستفادة منها وأتقدم بالشكر
اجلزيل لوكيلة العمادة الدكتورة  /عبري املصري ولسعادة مديرة مركز حبوث الدراسات العلمية والطبية الدكتورة
 /مها داغستاني وجلميع منسوبات املركز على جهودهم الرائعة إلقامة هذه الفعالية وتنظيمها بشكل رائع كما أشكر
مجيع املشاركني وعلى رأسهم وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة  /إيناس العيسى والعميدات
وعضوات هيئة التدريس على دعمهم وتفاعلهم الغري مستغرب ممن ينتمي هلذه اجلامعة العريقة.

بدأت فعاليات احلفل لليوم األول الثالثاء 1331/2/21هـ املوافق 2112/3/22م وفق اجلدول التالي( ,مرفق االعالن) :

افتتحت اجللسة األوىل يف متام الساعة التاسعة والنصف بإدارة سعادة الدكتورة  /عبري املصري – وكيلة
عمادة البحث العلمي لألقسام النسائية واليت شاركت فيها كل من :
 سعادة األستاذ الدكتورة  /ارمجند وارسي – كبري علماء األحباث يف املخترب املركزي. سعادة األستاذ الدكتورة  /عفاف األنصاري – كبري علماء األحباث يف املخترب املركزي. سعادة الدكتورة  /منى الوكيل –قسم علوم اإلحصاء وحبوث العمليات. سعادة األستاذة  /ندين مبيّض –قسم علم النبات واألحياء الدقيقة.ويف متام الساعة العاشرة والنصف صباحًا متت مناقشة وتكريم املشاركات يف اجللسة األوىل ,وبعدها اسرتاحة
احلضور.
افتتحت اجللسة الثانية يف متام الساعة احلادية عشر صباحاً بإدارة سعادة الدكتورة  /ناديا الغرمييل –
عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية واليت شاركت فيها كل من :
 سعادة الدكتورة  /شروق اخلليفة –قسم تقنية املعلومات. سعادة الدكتورة  /غادة اهلدهود –قسم تقنية املعلومات. سعادة الدكتورة  /عبري احلربي –قسم الرياضيات.ويف متام الساعة الثانية عشرة ظهراً ُعقدت حلقة نقاش علمية بعنوان " :آفاق حبثية يف البيانات الضخمة :كيف لنا
أن نركب املوجة؟ "1بإدارة سعادة األستاذ الدكتورة  /هند اخلليفة –قسم تقنية املعلومات يف كلية علوم احلاسب
واملعلومات وشاركت فيها كل من :
 سعادة الدكتورة  /تاال خبيت – من مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحباث. سعادة الدكتورة  /منال الشدي – أستاذ مشارك استشارية أمراض الفم والوجه والفكني – من كلية طباألسنان.
 سعادة الدكتورة  /منى الرزقان – من قسم تقنية املعلومات وسعادة الدكتورة  /إسراء الطريقي – من قسمتقنية املعلومات.
 سعادة الدكتورة  /منرية الوهييب – من قسم الصيدلة اإلكلينيكية من كلية الصيدلة.مت استعراض ومناقشة البيانات الضخمة وحبوثها املميزة ,وقد مت طرح ( )5مشاريع حبثية يف جمال هذه البيانات من
قِبل مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحباث ,تقودها سعادة الدكتورة  /تاال خبيت ,ودعم مشاريع حبثية
من قِبل كلية علوم احلاسب واملعلومات تقودها جمموعة مميزة من عضوات هيئة التدريس يف التخصص.
ويف متام الساعة الواحدة ظهرًا مت تكريم املشاركات يف حلقة النقاش وختام فعاليات اليوم األول من "يوم البحوث
السابع".

بدأت فعاليات احلفل لليوم الثاني األربعاء 1331/2/22هـ املوافق 2112/3/22م وفق اجلدول التالي( ,مرفق االعالن)
:

افتتحت اجللسة الثالثة يف متام الساعة التاسعة صباحاً بإدارة سعادة الدكتورة  /سعاد الدحيان – وكيلة عمادة
السنة األوىل املشرتكة واليت شاركت فيها كل من :
 سعادة الدكتورة  /منرية الوهييب –قسم الصيدلة اإلكلينيكية من كلية الصيدلة. سعادة الدكتورة  /بشرى القضيب –قسم الصيدالنيات. سعادة الدكتورة  /صبيحه فاطمه –قسم علوم املختربات اإلكلينيكية من كلية العلوم الطبية التطبيقية. سعادة الدكتورة  /دليل العصيمي –قسم التمريض السريري من كلية التمريض.ويف متام الساعة العاشرة صباحاً متت مناقشة وتكريم املشاركات يف اجللسة الثالثة ,وبعدها اسرتاحة احلضور.
افتتحت اجللسة الرابعة يف متام الساعة العاشرة والنصف بإدارة سعادة الدكتورة  /هديل القفيدي – أستاذ
مساعد يف الصيدلة اإلكلينيكية من كلية الصيدلة واليت شاركت فيها كل من :
 األستاذة  /منار الفحام – ماجستري يف الكيمياء احليوية من كلية العلوم. األستاذة  /لينا النغريي – دكتوراه يف علم احليوان من كلية العلوم. األستاذة  /سهري احلضرمي – ماجستري علوم احلاسب من كلية علوم احلاسب واملعلومات. األستاذة  /نورة القحطاني – باحثة يف وحدة زراعة األنسجة واخلاليا اجلذعية يف املخترب املركزي بأقسام العلوموالدراسات العلمية والطبية.
ويف متام الساعة احلادية عشر والربع متت مناقشة وتكريم املشاركات يف اجللسة الرابعة.
ويف متام الساعة احلادية عشر والنصف عُقدت حلقة نقاش صحية بعنوان " :اهلوس الشديد والوقت املهدر من وسائل
التواصل االجتماعي وأثرها على الصحة النفسية وصحة العظام والنظر وكيفية خلق جماالت حبثية يف هذه
الظاهرة" بإدارة سعادة الدكتورة  /غادة بن سيف –وكيلة كلية الطب للطالبات واليت شاركت فيها كل من :
 سعادة الدكتورة  /إيناس العيسى – وكيلة اجلامعة لشؤون الطالبات. سعادة الدكتورة  /نهال عرفان –قسم الطب النفسي يف مستشفى مدينة امللك فهد الطبية. سعادة الدكتورة  /هند القطان – أستاذ مساعد يف قسم طب وجراحة العيون.متت مناقشة اهلوس الشديد والوقت املهدر من وسائل التواصل االجتماعي وقد طالبت سعادة الدكتورة  /إيناس
العيسى بتوجيهات لتطوير برنامج إلكرتوني حيث املستخدم على ممارسة متارين رياضية كل ساعه ,وكذلك
أوضحت الدكتورة  /نهال عرفان أن عدم الرضا على النفس احد اسبابه كثرة مقارنة النفس باآلخرين على
السوشال ميديا والذي بدوره يؤدي اىل االكتئاب على املستوى الصحي من قِبل الدكتورة  /إيناس العيسى
والدكتورة  /هند القطان وتأثريه على العني والرؤيا والعظام والعضالت كما أوضحت الدكتورة  /نهال تأثريه على
الناحية النفسية.
ويف متام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً مت تكريم املشاركات يف حلقة النقاش.

: وهن, بعد ذلك مت تكريم املشاركات يف املعرض املصاحب وفق اجلدول التالي

كلية العلوم
)عنوان البحث (امللصق العلمي
1.The prevalence of Chlamydia trachomatis
infection among Saudi women attending the infertility clinic

القسم

االسم

م

علم النبات
واألحياء الدقيقة

دنيا الفراج

1

in Central Saudi Arabia
2.Identification of Biomarkers of Impaired Sensory Profiles
among Autistic Patients

2

الكيمياء الحيوية

عفاف االنصاري.د

3.Therapeutic potency of bee pollen against biochemical
autistic features induced through acute and sub-acute
neurotoxicity of orally administered propionic acid
4.The I/D polymorphism of ACE and its role in some common
diseases

3

الكيمياء الحيوية

 ارجمند وارسي.د

5.Genetic modifiers of SCA in the Saudis
6.The Holy Quran points to Scientific facts
7. Antioxidant and Modulatory Effect of Melatonin on
Hepatotoxicity and Oxidative Stress Induced by Orange

4

علم الحيوان

داليا فؤاد

Yellow S in Male Rats
8. Effect of quercetinon cadmium fluoride induced alterations

الكيمياء الحيوية

نكهت صديقي

5

in hydroxyproline/collagen content in mice liver
9. First-principle analysis of the electronic and optical
properties of boron and nitrogen doped carbon mono-layer

6

الفيزياء

أمل عارف

graphenes
10. Thermostable, alkaline and detergent-tolerant lipase

الكيمياء الحيوية

عبير باشه

7

الكيمياء الحيوية

سيما زارقار

8

علم الحيوان

وداد العتيبي

9

from a newly isolated thermophilic B. stearothermophilus
11. New UPLC–MS/MS method for simultaneous
determination of irbesartan and hydrochlorthiazide in human
plasma
12. Ameliorative Potential of Stem Bromelain on LeadInduced Toxicity in Wistar Rats.

13. Effect of Calcium Supplementation on Lead-Induced

علم الحيوان

وداد القحطاني

10

علم الحيوان

نورة آل بوسعد

11

الكيمياء

عالية الشريف

12

الكيمياء الحيوية

منار الفحام

Genotoxicity and Bioaccumulation in Suckling Wistar Rats
14. Protective role of Vitex (Agnus-castus) against cadmiuminduced toxicity in male albino rat
15. Biodiesel production by heteropolyacids supported on clay

16. The Role of Double-strand Break Repair Genes in
Colorectal Cancer Progression among Saudi Population

13

17. Protective Potential of Acai Berries (Euterpe oleracea

14

Mart.) Against Monosodium Glutamate Induced Toxicity
:Histological Studies in Adult Wistar Rats.

علم الحيوان

مريم الناصر

الكيمياء الحيوية

فاطمة المكينزي

15

الكيمياء الحيوية

منار المطيري

16

الفيزياء

مريم السعود

17

علم الوراثة
الجزيئية

أروى الثمالي

18

االحصاء
وبحوث العمليات

 منى الوكيل.د

19

18. Protective Potential of Acai Berries (Euterpe oleracea
Mart.) Against Monosodium Glutamate Induced Toxicity
:Physiological Studies in Adult Wistar Rats.
19. CYP19A1 Gene Polymorphism and Colorectal Cancer
Etiology in Saudi Population: case-control study
20.Innate immunity and ovarian cancer: Role of the
inflammatory cytokines (IL-1β and IL-6) and their
receptors
21.Structural and optical modification of nanostructured
Cadmium Oxide thin films with laser exposure
22. The Relationship Between The polymorphisms in Vitamin
D Receptor ( VDR ) and Polycystic Ovary Syndrome in Saudi
Women
23.Probabilistic Periodic Review ( Q , N) Inventory Model
under Continuous Increasing Order Cost Function and Linear
Constraints Via Geometric Programming Approach
24.Thermodynamics of Rotating Kaluza-Klein Black Holes in
Gravity’s Rainbow.

20

الفيزياء و الفلك

 سلوى الصالح.د

علم الحيوان

عفراء الحربي

21

الكيمياء الحيوية

أسماء المطيري

22

علم الحيوان

خديجة العبيسي

23

25.Non-Singular quantum spacetime.
26.Virtual Black Holes from Generalized Uncertainty Principle
and Proton Decay.
27.Antiparasitic Potential of Probiotic Bacteria Against
Schistosoma mansoni in Female Balb c Mice.
28.Probiotic and yoghurt prevent Schistosoma mansoniinduced liver fibrosis and oxidative damage
29.The Protective Effect of Quercetin on Acrylamide Induced
Alterations in Rat Kidney Collagen
30.The Association of CARD10 Gene with NF-κB Signaling

Pathway in Saudi Colorectal Cancers
31.radiation mutagenesis and purification of xylanase

األحياء الدقيقة

أميرة القحطاني

24

produced by soil fungi

كلية الصيدلة
)عنوان البحث (امللصق العلمي

القسم

االسم

م

32. Abeliaside, a new phenolic glucoside from Abelia Triflora

العقاقير

أريج الطويل

1

33. Antidiarrhealand Antispasmodic Activities of Buddleja
polystachyaare Mediated Through Dual Inhibition of Ca++ Influx and

2

العقاقير

غاده فوزي

Phosphodiesterase Enzyme
34. Fenofibrate attenuated endothelial dysfunction via modulation of
LKB1-AMPK mRNA expression
and suppression of NADPH oxidase activity in a rat model of diabetic

3

علم األدوية
والسموم

نوال الرشيد

علم األدوية
والسموم

هاله عطيه

الصيدالنيات

سمر عفيفي

5

العقاقير

حنان العاتي

6

الصيدالنيات

بشرى
القضيب
سيناء العقيل

7

مهــا
المطيري

9

نوف الرشيد

10

nephropathy.
35. The Combination of Zinc and Glibenclamide Limits
Cardiovascular Complications in Diabetic Rats via Multiple

4

Mechanisms
36. Nanosuspension: An Emerging Trend For
Bioavailability Enhancement of Etodolac
37. Chemical Composition, In Vitro Antimicrobial and Cytotoxic
Activities of Buddleja polystachya Essential Oils.
38.Toxicity in Rats and in vitro Efficacy of Amphotericin B
Nanoparticles Formulations
39. Counselling practices in community pharmacies in Riyadh, Saudi
Arabia: a cross-sectional study
40. X-ray Molecular Structure of ({[(1E)-3-(1H-Imidazol-1-yl)-1phenylpropylidene]amino}oxy)(3,4,5-trimethoxy-phenyl)-

الصيدلة
السريرية
الكيمياء
الصيدلية

8

methanone: A Potential Anti-Candida Agent
41. Simvastatin prevents cardiac hypertrophy in a rat model via
modulation of the JAK/ STAT pathway

علم األدوية
والسموم

42. Simultaneous determination of selected tyrosine kinase inhibitors
with corticosteroids and antiemetics in rat plasma by solid phase
extraction and ultra-performance liquid chromatography–tandem
mass spectrometry: Application to pharmacokinetic interaction

11

الكيمياء
الصيدلية

 هدير.د
شلبي

studies
43.Quality of Life and Complimentary Alternative Medicine Use

الصيدلة
السريرية

هديل ابابطين

12

علم األدوية
والسموم

 مها األمين.د

13

علم األدوية
والسموم
الصيدالنيات

 إيمان.د
حسين
لمياء البكر

14

الكيمياء
الصيدلية

 نورة.د
الزومان

16

among Women with Breast Cancer

44.Fenofibrate attenuated endothelial dysfunction via modulation of
LKB1-AMPK mRNA expression and suppression of NADPH oxidase
activity in a rat model of diabetic nephropathy
45.Simvastatin prevents cardiac hypertrophy in a rat model via
modulation of the JAK/STAT pathway
46.Investigating the Disposal of Unused and Expired Medication In

15

Riyadh, Saudi Arabia A Cross-Sectional Study
47.Avalidated Stability-Indicating and Stereoselective HPLC
Method for the Determination of Lenalidomide
Enantiomers in Bulk Form and Capsules

كلية علوم الحاسب والمعلومات
القسم

االسم

م

نظم
المعلوما
ت
نظم
المعلوما
ت

سناء غزالي

1

سعاد سنيتي

2

نظم
المعلوما
ت

ساره القبيسي/ أمجاد البقمي
 ريم العياضي/ دانيه البليخي

3

)عنوان البحث (امللصق العلمي
48. Fingerprint shell: Secure representation of fingerprint
template
49. A survey of Particle Swarm Optimization
techniques for solving university Examination
Timetabling Problem
50.Electronic Gas Station

كلية الطب
)عنوان البحث (امللصق العلمي

القسم

االسم

م

جيهان
مصطفى

1

هيام جاد.د

2

51. A possible association between elevated serum levels of brain-specific
auto-antibodies and reduced plasma levels of docosahexaenoic acid in
autistic children

علم وظائف
األعضاء

52. The relationship between the seropositivity of anti-MBP antibodies
and reduced levels of plasma PUFAs and elevated 6/w3 ratio in autistic
children.
53. The possible link between elevated serum levels of epithelial cellderived neutrophil- activating peptide-78 (ENA-78/CXCL5) and
autoimmunity in autistic children
54.Effects of a Combination Therapy of Sclerostin Antibody III and
Raloxifene on Bone Formation Markers in Ovariectomized Rats

علم وظائف
األعضاء

55. Camel milk ameliorates the coagulopathy in streptozotocin diabetic
rat model

الفسيولوجي
ا

عايده
قريش

3

كلية علوم األغذية والزراعة
القسم

االسم

م

علوم األغذية
والتغذية
علوم األغذية
والتغذية

سهير المصري

1

فاطمة الشمسان

2

القسم

االسم

م

التأهيل الصحي

سامية العمراني

1

التأهيل الصحي

غادة القصلة

2

التأهيل الصحي

أمل الشريف

3

علوم صحة
مجتمع
علوم المختبرات
السريرية

اسماء الجهني

4

هيفاء النافع

5

)عنوان البحث (امللصق العلمي
56. Effect of Pumpkin oil and Vitamin E on Lead Induced
Testicular Toxicity in Male Rats
57. Vitamin D deficiency is comparatively more prevalent in female
children with type 1 diabetes (T1DM) in a high vitamin D
deficiency risk area: Riyadh, Saudi Arabia

كلية العلوم الطبية التطبيقية
)عنوان البحث (امللصق العلمي
58. Cross-Cultural adaptation, Reliability and Validity of the
Arabic version of Black Beliefs Questionnaire
59. Acute Effects of Different Static Stretching Dura-tion on
Peak Torque, Conventional and Functional Hamstrings-ToQuadriceps Ration
60. Effect of Kinesio Taping on Pain and Functional Disability in
Chronic Non-Specific Low Back Pain
61. Measuring the Utilization and Knowledge of the Health
Supportive Programs of MOH in Saudi Arabia
62. Evaluation of Interleukin 17 Level as a Prognostic Marker in
Active Antiviral Treated Human Immunodeficiency Virus in Saudi
Patient

كلية التمريض

م
1

االسم
د .دل ّيل
العصيمي

عنوان البحث (امللصق العلمي)

القسم
التمريض الطبي
الجراحي

63.The Challenges of Cultural Competency Among Expatriate
Nurses Working in Kingdom of Saudi Arabia

ثم بعد ذلك مت تقييم امللصقات العلمية للمشاركات من قِبل جلنة التحكيم وفق اجلدول التالي :

م

االسم

القــســم  /الكلية

البريد اإللكتروني

1

د .ليلى الجهيمان

الكيمياء  /العلوم

ljuhiman@ksu.edu.sa

2

د .عبير المصري

علم وظائف األعضاء  /الطب

aelmasri@ksu.edu.sa

3

د .داليا فؤاد

علم الحيوان  /العلوم

dibrahim@ksu.edu.sa

4

د .سيناء العقيل

الصيدلة اإلكلينيكية  /الصيدلة

salageel@ksu.edu.sa

5

أ.د عبدالعزيز
الجعفري
د .هزار يعقوب

الكيمياء الحيوية  /العلوم

azizksa38@hotmail.com

علم األدوية والسموم  /الصيدلة

hzryacoub@gmail.com

7

أ.د هند الخليفة

8

د .نوال المسيب

تقنية المعلومات  /علوم الحاسب
والمعلومات
العقاقير  /الصيدلة

hendk@ksu.edu.sa
nalmusayeib@ksu.edu.sa

9

أ.د عفاف االنصاري

الكيمياء الحيوية  /العلوم

afafkelansary@gmail.com

10

د .بدرية العبدالكريم

علوم األغذية والتغذية

badriaha@ksu.edu.sa

11

د .ربيع حلواني

12

د.ضحى النوري

المدير العلمي لمركز األمير نايف ألبحاث
المناعة في كلية الطب
كلية علوم األغذية والزراعة

rhalwani@ksu.edu.sa
dr_nouri@ksu.edu.sa

13

د.سعاد الديحان

الكيمياء الحيوية  /العلوم

sdaihan@ksu.edu.sa

14

أ.د ارجمند وارسي

الكيمياء الحيوية  /العلوم

aswarsy@ksu.edu.sa

6

15

د .ليلى بابصيل

فيزياء الجوامد –العلوم

lbabsail@ksu.edu.sa

16

د .سماح بشير

الفيزياء والفلك  /كلية العلوم

sbashir@ksu.edu.sa

17

د .سارة بخاري

علم األحياء الدقيقة الصيدالنية  /الصيدلة

sbukhari@ksu.edu.sa

18

د .لمياء النعيم

الصيدلة اإلكلينيكية  /الصيدلة

lalnaim@ksu.edu.sa

19

د .منال خضرجي

علم الحيوان  /العلوم

manalelkhadragy@yahoo.com

20

د .دينا متولي

علم الحيوان  /العلوم

mdbody7@yahoo.com

21

د .هديل القفيدي

الصيدلة اإلكلينيكية  /الصيدلة

halkofide@ksu.edu.sa

بعد تقييم امللصقات العلمية من جلان التحكيم ,مت اختيار أفضل ثالثة ملصقات علمية ومت اإلعالن عن الفائزات الثالث
وهن:
 .1الفائزة باملركز األول  :األستاذة  /منار الفحام -ماجستري يف الكيمياء احليوية من كلية العلوم .والذي كان
بعنوان( :مرفق الصورة) :

 .2الفائزة باملركز الثاني  :الدكتورة  /نورة الزومان – قسم الكيمياء الصيدلية  /كلية الصيدلة .والذي كان
بعنوان( :مرفق الصورة) :

 .3الفائزة باملركز الثالث (مناصفة) بني :
-األستاذ الدكتورة  /عفاف األنصاري .والذي كان بعنوان ( :مرفق الصورة) :

-والدكتورة  /هيام جاد – علم وظائف األعضاء  /الطب .والذي كان بعنوان ( :مرفق الصورة) :

بعد ذلك مت تكريم املشاركات يف برنامج التويرت حتت مسمى "مبدعات التويرت"  ,وهن :
 .1الفائزة باملركز األول  :األستاذة  /عايشه عواجي( .مرفق الصورة) :

 .2الفائزة باملركز الثاني  :األستاذة  /روان املعثم( .مرفق الصورة) :

 .3الفائزة باملركز الثالث  :الدكتورة  /منى الرزقان( .مرفق الصورة) :

وحدة العالقات العامة واإلعالم :
االحصائيات :
نالت فعالية "يوم البحوث السابع" على استحسـان احلاضـرات الالتـي بلـ عـددهن ( )225ملـا هلـا مـن أهميـة يف جمـاالتهن
البحثية والعلمية  ,واالحصائية كالتالي:
إحصائية احلضور حسب الدرجة العلمية :

إحصائية الحضور حسب الدرجة العلمية
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إحصائية احلضور حسب الكليات :
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تقييم حمتوى احملاضرات واملتحدثات والتنظيم :
عناصر التقييم

التقييم

محتوى
المحاضرات
المتحدثات
التنظيم

3.9
3.9
3.8

علماً بأن :
علما بأن :
ممتاز =3
جيد جدا = 4
جيد = 8
مقبول = 8

اإلحصائية :

تلخيص تقييم الفعالية
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جيد

2

1
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محتوى المحاضرة

تقييم الفعالية بصورة عامة :
الدرجة
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول

النسبة المئوية ()%
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اإلحصائية :
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ويف متام الساعة الواحدة ظهرًا مت تكريم املشاركات يف حلقة النقاش وختام فعاليات اليوم الثاني من "يوم البحوث
السابع".

ردود األفعال يف برنامج التواصل االجتماعي " تويرت" ,وذلك باملشاركة يف هاشتاق :
#يوم_البحوث_السابع

