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إﻋﺪاد
وﻛﺎﻟﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
إﺷﺮاف
ﻋﻤﺎدة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
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كلمة عميد كلية العلوم التطبيقية
د .حاتم محمد الطس
انطالقاً من الرؤية الطموحة للملكة  ٢٠٣٠وبرنامج التحول الوطني  ٢٠٢٠والتي وضعت

البحث العلمي على رأس األولويات التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين
وولي عهده األمين -حفظهم الله -اكبر اهتمام فأصبح لزاماً على الجامعات والكليات

ان تسعى لذات الهدف لينعكس هذا االهتمام إيجاباً على جودة البحث العلمي وربطه
بقضايا العصر الحديث والتي تركز على ان تكون المعرفة والبحث العلمي أدوات لحل
العديد من التحديات المعاصرة بهدف رفع كفاءة الحياة وجودتها .وتأتي كلية العلوم

التطبيقية في طليعة الكليات بجامعة ام القرى التي تهتم بتطوير أدواتها البحثية
بمجاالتها الواسعة والمتداخلة ليس فيما بينها فقط بل تتداخل مع شتى العلوم
االخرى في الصناعة والهندسة والطب والبيئة .وعليه فقد قامت وكالة كلية العلوم

التطبيقية للدراسات العليا والبحث العلمي مشكورةً للعام الثاني على التوالي
بتعميق فكرة الشراكة البحثية ونشر ثقافة التخصصات المتعددة عن طريق تنظيم عدد

من اللقاءات العلمية لمختلف تخصصات الكلية وتهيئة الفرصة للباحثين بالكلية لالطالع
على نتاج زمالئهم العلمي .ويعد هذا الكتيب احد إصدارات كلية العلوم التطبيقية

لعرض ملخص وتقريرعن هذه اللقاءات لتكون مرجعاً للباحثين من الكلية وخارجها

لمعرفة االهتمامات البحثية للباحثين في كلية العلوم التطبيقية ونشاطهم البحثي.
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كلمة وكيل كلية العلوم التطبيقية للدراسات العليا والبحث العلمي
أ .د .باسم حسين أصغر
الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:فإن االعتناء بالجانب العلمي والمعرفي لعضو هيئة التدريس بكليات الجامعة
ُيعد من أهم المهمات ،وأوجب الواجبات التي ينبغي أن تُ حاط بكامل العناية واالهتمام

وبما يتواكب مع رؤية المملكة  ٢٠٣٠الطموحة  .وقد أدركت عمادة كلية العلوم

التطبيقية بتوجيهات من ادارة الجامعة وبإشراف من سعادة عميد الكلية د .حاتم بن
محمد الطس ،هذا األمر فبدأت اللقاءات العلمية بالكلية منذ الفصل الثاني من عام

١٤٣٨هـ ،وال زالت مستمرة بمشاركة االقسام المختلفة بواقع لقاءين لكل قسم في

كل فصل دراسي ،وتعزز هذه اللقاءات رؤية الكلية وأهدافها وتحقق جانبا من جوانب

.ونقدم في هذا الكتيب اإلصدار الثاني لتقرير اللقاءات العلمية بكلية العلوم
رسالتها
ّ
التطبيقية للعام الدراسي ١٤٣٩هـ ،والذي اشتمل على ملخص كامل لجميع تلك
اللقاءات والتي شارك بها جميع أقسام الكلية خالل الفصلين الدراسيين بعدد  ١٦لقاء

علميا ،وهكذا تستمر فعاليات تبادل الخبرات العلمية وإثراء المعرفة بين أعضاء هيئة

التدريس بأقسام الكلية ،من خالل المشاركة في الفعاليات العلمية المختلفة والتي
حتما تعود فائدتها ونفعها على الجميع بإذن الله .وأخيرا أشكر سعادة عميد الكلية

ووكالء ووكيالت الكلية وروؤساء ووكيالت االقسام ومنسقي اللقاءات وأعضاء هيئة

التدريس بكافة األقسام على مشاركتهم الفاعلة ولكل من ساهم في إنجاح هذه

اللقاءات .والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم ،وأن يكلل دائماً اعمالنا

بالنجاح والتوفيق والسداد.
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اللقاء العلمي األول
١٤٣٩ /١/١٤هـ

االشعه تحت الحمراء وكروماتوغرافيا الغاز بإستخدام الكيموميتركس لدراسة التأثير
السام للمواد غير الحيوية على التغيرات االيضية في البكتريا المقاومه
FT-IR and GC-MS based metabolomics and chemometrics study of
the toxic effects of abiotic substance on Bacterial resistance

د .علي عبده صيقل
أستاذ الكيمياء التحليلية المساعد

كال من علم التفاعالت االيضية والكيمياء
تضمن اللقاء نبذه عن اهمية وعالقة ً
التحليلية والكيموميتركس في فهم خصائص ووظائف الخلية الحية .بعد ذلك تم
التطرق لمعرفة أثر سمية البروبانولول على البكتريا وعن أهمية إستخدام البكتريا
لمضخات إفلكس للدفاع والحد من سمية الدواء .وأخيراً تضمن اللقاء االهمية البالغة
الستخدام االجهزه التحليلية في الحصول على معلومات ذو قيمة تسهل من عملية
فهم التفاعالت الكيمائية الحيوية داخل الخلية الحية ومنها معرفة وظائف الخاليا عن
طريق قياس معدل تغير المركبات الكيميائية الحيوية.
The seminar was about the importance of several disciplinary involved
metabolomics, analytical chemistry and Chemometrics in order to
understand the phenotype of the cells. Additionally, the talk finished by
showing the importance of analytical techniques to generate a valuable
information to monitoring the phenotypic responses occurring within
microbial culture under different growth condition and subjected to
abiotic stress.
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اللقاء العلمي الثاني
هـ١٤٣٩ /١/28

الحاضر والمستقبل في تطوير البالستيك من المصادر المتجدد
Present and future in the development of plastics from renewable
sources

 أحمد محمد الهادي.د
أستاذ فيزياء البلمرات المشارك

 وغيرها التيPE, PP, PVC التخلص من نفايات البالستيك من البتروكيماويات مثل
تستخدم علي نطاق واسع في مجاالت مختلفة تسبب مشاكل بيئية عند حرقها او
 هناك حل لتطوير البالستيكات الحيوية لتحل.رميها في اﻻنهار و البحار والمحيطات
محل البالستيكات من البتروكيماويات و ممكن تصنيعها لتلبية احتياجات السوق في
 وكذلك الصناعات في أشباه، خيوط جراحية داخلية، قطاع تغليف المواد الغذائية
.الموصالت أﻻلكترونية
Disposal of plastic waste from petrochemicals such as PP, PE, PVC and
others in daily life, which cause environmental problems when burned or
thrown into rivers and oceans. There is a solution for the development of
biomaterials to replace them by adding some natural oils and lubricants
to reduce the glass transition temperature, as well as adding some nano
cellulose to increase the number of crystals with small size. It can be
manufactured to meet the needs of the market in the food packaging
industry, internal surgical suture, as well as electronic semiconductors
component in industries.
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اللقاء العلمي الثالث
هـ١٤٣٩ /2/12

تطورها وبعض تطبيقاتها،  نشأتها:المكانيكا التحليلية
Analytical Mechanics,its inception ,development and some of its applications

 فالح عمران الدوسري.د.أ
)أستاذ الرياضيات البحتة (جبر لي

 وللميكانيكا التحليلية والتي هي معالجة.تضمنت التعريف بماهية انواع الميكانيكا المختلفة
1788 ) سنة1813-1736( جديدة للميكانيكا الكالسيكية والتي أسسها الفرنسي الجرانج
بدراسته للطاقة بإستخدام ما يسمى باإلحداثيات المعممة وتعريفه لدالة تمثل الفرق بين
الطاقة الحركية وطاقة الجهد وربط معادالت الحركة بمجموعة من المعادالت التفاضلية ذات
 تالها األيرلندي،الدرجة الثانية تعرف اآلن بمعادالت الجرانج أو معادالت أويلر – الجرانج
م عن اتجاه آخر لمعالجة الميكانيكا التحليلية استبدل فيه1833 ) سنة1885-1805( هاملتون
 ومن،السرعة المعممة في إحداثيات الجرانج بكمية الحركة المعممة مما يجعله أكثر عمومية
ثم تطورت دراسة الميكانيكا التحليلية باستخدام التحويالت القانونية وظهور ما يسمى
.»1907-1831 « بمعادالت هاملتون – جاكوبي ودالة راوث نسبة لإلنجليزي راوث
The purpose of this lecture was to introduce the different types of mechanics.
Professor Faleh referred to analytical mechanics, which is a new treatment of
classical mechanics, founded by the French of Lagrange (1736 - 1813) in 1788 in
his study of energy using the so-called generalized coordinates The difference
between kinetic energy and voltage energy and the correlation of motion
equations with a set of second-order differential equations is now known as
Lagrange equations or the equations of Euler-Lagrange, followed by Irish
Hamilton (1805 - 1885) in 1833 for another approach to analytic mechanics
S Instead of the generalized velocity of the coordinates of Lagrange with the
amount of generalized motion, which makes it more general, Thus, the study
of analytical mechanics has been developed using legal transformations and
the appearance of Hamilton- Jakoby and the function of Ruth in relation to
the English Routh «1907 - 1831».
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اللقاء العلمي الرابع
هـ١٤٣٩ /2/26

لمحات بيولوجية في القرآن الكريم
Biological Aspects in the Holy Quran

 عبد المجيد تونياز صالح.د.أ
أستاذ علم الغدد الصم

شمل اللقاء جوانب من اإلعجاز العلمي وخاصة موضوع التدبر العلمي لمفهوم
 مثل زوج و زوجين وغيرها من الناحية البيولوجية،األزواج والكلمات المشتقة
 كما أشار اللقاء إلى.والفيزيائية والكيميائية والرياضية والتي وردت في القرآن الكريم
 وإظهار بعض،توضيح بعض المفاهيم العلميه التي تتعلق بمدلوالت اآليات القرآنية
 والتي تظهر متوافقة مع نص،التوافقات الرقمية التي تتعلق بمفهوم اآلية الكريمة
.اآليات الكريمة
Dr. Abdulmajeed spoke about aspects of miracles in the Holy Quran,
and especially the scientific interpretation for the definition of couples
and the derivatives, such as couple, two couples and others from the
biological, physical, chemical and mathematical respects, which were
mentioned in the Holy Quran. The meeting tackled the explanation of
some scientific definitions that are related to significations of the Quran
verses and showed some number combinations that are related to the
meaning of the holy verse, which appear to be in line with the context of
the holy verses.
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اللقاء العلمي الخامس
١٤٣٩ /3/11هـ

اقتران تقنية المجهر الماسح الضوئي المتحد البؤر إلى جانب التقنيات 
الكهروكيميائية كمسبار متطور و متقدم لتصوير العمليات الفيزيائية البينية
State-Of-the-Art Confocal Laser Scanning Microscopy Coupled
with Electrochemical Techniques as a Probe to Visualise Interfacial
Physicochemical Processes

د .تهاني محمد باوزير
أستاذ الكيمياء الفيزيائية المساعد
هدف الدراسة الى تطوير تقنية جديدة تجمع بين الطرق الكهروكيميائية و طرق
التصوير بالمايكروسكوب الضوئي عالي الدقة الزمنية و الفوتوجرافية و تطبيقها
على عدة تطبيقات تهدف الى مختلف المجاالت العلمية منها دراسة معدل سرعة
التآكل الحمضي لمينا األسنان و تقدير مدى فعالية المثبطات الموجودة في معاجين
األسنان و تم هذا الجزء من الدراسة بالتعاون مع شركة جي اس كي البريطانية بهدف
تطوير منتجاتهم .كذلك تم تطبيق هذة التقنية لدراسة مدى دقة االستشعارات
الضوئية و الكهربائية لشريحة الكترونية مصنعة من األنابيب الكربونية النانوية و التي
تم تحضيرها خصيصا لهذة الدراسة في مختبرات متخصصة بهذة التقنية بغرض انتاج
شرائح كهروضوئية تستخدم في مجال الخاليا الشمسية و األلواح االلكترونية.
This study is concerned with the development and application of
electrochemical techniques combined with confocal laser scanning
microscopy (CLSM) as a probe of the kinetics of electrochemical and
surface reactions at different interfaces.
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اللقاء العلمي السادس
١٤٣٩ /3/25هـ

(مقدمة  -تحضير  -توصيف  -تطبيقات ) المواد النانوية
Introduction, preparation, charaterization, and applications of
nanomaterials

أ.د .رشدي سعودي محمد
الجزيئية والنانوتكنولوجي
أستاذ األطياف
ّ

تضمن اللقاء تعريف المواد النانوية وتقنية النانو ثم توضيح تقسيمات المواد النانوية
من حيث األبعاد الي مواد ذات بعد (صفر واحد واثنين وثالثة) .تم توضيح الخواص التي
تمييز المواد النانوية عن المواد الميكرومترية والتي كانت عبارة عن الطاقة السطحية
والحصر الكمي .تم تعريف نصف قطراإلكسيتون-بوهر ومقارنتة بحجم المواد
النانوية والى طرق تحضير المواد النانوية سواء من اعلي الي اسفل (من المواد
ذات األبعاد الكبيرة الي النانو) او من اسفل الي اعلي ( من األبعاد الذرية الي النانو)
كما تم استعراض لألجهزة التي تستخدم في توصيف المواد النانوية لدراسة احجامها
واسطحها وتحديد عناصرها الكيميائية ودرجة تبلورها ودراسة انتقالتها اإللكترونية
وخواصها الضوئية .ثم تطبيقات المواد النانوية في الطب والطاقة والصناعة.
The lecture started by the definition of nanomaterials,nanotechnology and
classification of nanomaterials according to their dimensions (0D, 1D, 2D, and 3D).
Surface to volume ratio and quantum size effect in nanomaterials was demonstrated.
The size of nanomaterials was a comparison with exciton - Bohr radius. The
preparation of nanomaterials by top-down and bottom-upand many examples
for each was explained. The instrumentations that depend on optical (imaging),
electronprobe, scanning probe, photon (spectroscopic) probe, ion-particles probe
techniques and used in the characterization of nanomaterials was demonstrateds.
Application of nanomaterials in medicine, energy, and industry was illustrated.
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اللقاء العلمي السابع
هـ١٤٣٩ /4/9

 بناء النماذج وتفسير النتائج: ديناميكية انتشار وإمكانية احتواء األمراض المعدية
Transmission Dynamics and Controllability of Infectious Diseases:
Model Building and Results› Interpretation

 منتصر أحمد سعفان.د
أستاذ الرياضيات الحيوية المساعد

تم تقديم عرضا عن االمراض المعدية في االنسان وأنواعها وكيفية بناء نماذج رياضية لوصف
 حيث تم عرض كيفية بناء نموذج لحالة انفلونزا الخنازير وكيفية تقدير،ديناميكية انتشارها
 كما تم استعراض االستراتيجيات المختلفة المستخدمة الحتواء،عدد التكاثر األساسي له
 وتم عرض بناء نموذج رياضي لحالة االيبوال، حجر صحي، عزل،األمراض المعدية من تطعيم
مع تطبيق عملية عزل االفراد المصابين وتأثير االكتشاف المبكر لاليبوال علي ديناميكية
 كما تم ايضا عرض بناء نموذج رياضي لوصف ديناميكية انتشار عدوي،انتشارها بوجه عام
المالريا ودراسة السيناريوهات المختلفة الحتواء المالريا بناءعلي استراتيجية مبنية علي
استخدام نسبة من أفراد المجتمع البشري للناموسيات العادية وكذلك المعالجة بمبيدات
.حشرية
A bird›s-eye view on human infectious diseases and their types has been given.
Dr Safan showed in details how a mathematical model for micro-parasitic and
macro-parasitic infections is formulated. A mathematical model for swine-flu is
formulated and estimation of the basic reproduction number for the 2009 flu
outbreak in Japan is shown. The various strategies (e.g. vaccination, isolation,
quarantine, anti-viral drugs and education) used to contain infections have
been mentioned, where the critical vaccination coverage level is computed. A
mathematical model for studying the impact of early detection of Ebola viral
infection (and the isolation of infected individuals) on the overall dynamics has
been presented. Finally, a mathematical model for the transmission dynamics
of malaria and the possibility to contain it with a strategy based on the use of
normal/insecticide treated bed-nets is shown.
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اللقاء العلمي الثامن
١٤٣٩ /4/23هـ
الباسيلس ثيورنجينيسيس العالج الجديد للخاليا السرطانية في االنسان
Bacillus thuringiensis the new cure for human cancer

أ.د .جمال هريدي عثمان
أستاذ التكنولوجيا الحيوية الجزئية

تم عزل اكثر من  407عزله بكتيريه وتعريفها باستخدام ال ب س ر عن طريق عزل جين ال
16س ر رن ا وتم عمل تتابع نيوكلوتيدىلل د ن ا وتم عمل مسح لهذه العينات عن طريق
ال ب س ر لعزل جين الباراسبوريون وبالفعل تم عزل الجين وعمل استنساخ له في ناقل
ال بجيم وتم عمل تحليالت المعلوماتية الحيوية أظهرت أن الجين طوله  kbp 2.3تقريبا 84
كيلو دالتون وتم عمل تتابع نيوكلوتيدى للجين كله وتم مقارنه النتائج بالموجود في بنك
الجينات وتم تسجيل الجين في بنك الجينات وتم تسجيل الجين في بنك الجينات برقم
 . KJ576792وتم عمل تعبير لهذه الجينات في نواقل تعبيريه إلنتاج البروتين .والخالصة
تم تجربه البروتينات على 3خاليا مسرطنه وحدث تغيير جذري في الثالثة أنواع من الخاليا
السرطانية ( )Vero, HeLa and Hep G2مما يشجع ويعطى امل في استخدام هذه
البروتينات مستقبليا في عالج امراض السرطان المختلفة.
A total of 407 bacterial isolates were collected. Identification of isolates
performed by16S rRNA genes by DNA sequencing for PCR products.
Isolated strains were screened for the presence of parasporin genes
by polymerase chain reaction (PCR) amplification, with only four strains
producing the desired bands of parasporin1. The amplified fragments
were cloned in pGEM-vector, sequenced and analyzed. The nucleotide
sequences of parasporin were given Gene-bank accession numbers:
KJ576792.Parasporin gene was subcloned into pET-30a expression vector,
and overexpressed in E. coli under the control of the inducible T7 promoter.
The overexpressed protein produced significant change in the 3 different
type of cancer cell ( Vero, HeLa and Hep G2).
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سيمنارات كلية العلوم التطبيقية للفصل الثاني 1439-1438هـ
ً
صباحا
الموعد األربعاء الساعة ()11:30

الكيمياء

الفيزياء

الرياضيات

األحياء

1439/05/07هـ
1439/07/04هـ

1439/05/21هـ
1439/07/18هـ

1439/06/05هـ
1439/08/02هـ

1439/06/19هـ
1439/08/16هـ
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اللقاء العلمي األول
هـ١٤٣٩ /5/7
سبل بحثية متعددة حول الكيمياء التناسقيه تفرز مجاالت تطبيق هامة
Several scientific approaches around the coordination chemistry
generate significant application fields

 نشوة محمود المتولي.د.أ
أستاذ الكيمياء الغير العضوية والمتراكبات
 والمركبات.هذا العرض اهتم بالتطبيقات الضرورية والهامة حول المركبات التناسقية
التناسقيه التى تعرف بصفاتها المميزة والذى ترجع لوجود ذرات الفلز والذى يلعب
 والمجاالت التطبيقيه الهامة والغنية بالمركبات التناسقية مثل.الدور األساسى فيها
 والعديد من األوراق العلمية. التغذيه و تصنيع الدواء او تعديله,  الصناعية,  العالجية:
عرضت مركبات تناسقية عدة والتى اظهرت السلوك المتميز لها فى مجاالت التطبيق
.المذكورة
The presentation is interested in the essential application concerning
coordinating compounds. The coordinating compounds known by their
significant character due to the presence of metal atoms which play the
major role of this priority. The significant fields enriched with coordinating
compounds as; therapeutic, industrial ,nutrition and drug designing
or modification. So many articles displayed various coordinating
compounds represent the distinguish behavior of these compounds in
such applications reported.
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اللقاء العلمي الثاني
١٤٣٩ /5/21هـ

تأثير التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء على بعض الخواص البيوفيزيائية للدم
The influence of exposure to different noise sources on some
biophysical properties of blood

د .حنان حسين عامر
أستاذ الفيزياء الحيوية الطبية البيئية المساعد
مع التقدم التكنولوجي في حياتنا المعاصرة يمثل التعرض للضوضاء مشكلة حياتية في
جميع أرجاء العالم .لذا تم دراسة تأثير التعرض لمستويات من الضوضاء مختلفة الشدة والتردد
علي بعض خصائص الدم وقد أجريت الدراسة علي فئران االلبينو حيث تم دراسة تركيز بعض
االيونات المسئولة عن انتقال السياالت العصبية باإلضافة الي قياس لزوجة الدم وطيف
االمتصاص للهيموجلوبين .وقد اشارت النتائج الي ان التعرض لمستويات الضوضاء اعلي
من  90ديسيبل تؤدي الي تغير تركيز االيونات في الدم باإلضافة الي تغير ملحوظ في
طيف االمتصاص للجلوبين وارتباطه بالهيم وفقد الثبات بينهم .كما اشارت نتائج قياسات
اللزوجة للدم الي تغير سريان الدم من السريان المستقر الي السريان المضطرب كلما
ازدادت مستويات الضوضاء مما يعني ان هناك تغير في تشكيل البروتين الموجود بالدم
مما يؤدي الي موت خاليا الهدبية.
Citizens have a good health free of serious health diseases such as hearing
loss, that results from the exposure to daily different noise sources, is one
of the central axes related to the enhancement of health services in 2030
vision of the Kingdom of Saudi Arabia. Noise pollution (exposure to more
than 90 dB) can cause psychological and physiological harmful effects. affects
the blood of mammals resulting in a significant variation of blood viscosity
and flow in vessels from Newtonian to non-Newtonian. This leads to many
physiological symptoms such as hypertension and aggression. It is referred to
a conformational change in the structure of the membrane proteins.
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اللقاء العلمي الثالث
١٤٣٩ /6/5هـ
النظرية النسبية الينشتاين
Einstein`s Theory of Relativity

د .محمد بالل عبدالغفور
أستاذ النظرية النسبية العامة المساعد
تعتمد النظرية النسبية الخاصة ألنشتاين على فرضية ثبوت الضوء وعلى هذا االساس
تظهر فرضيتان اساسيتان يتم بموجبهما قياس سرعة الجسم المتحرك وهي تباطؤ
الزمن وتقلص الطول .أما النسبية العامة فإنها تناقش الجاذبية بين المجرات ومعادلة
الحقل األساسي الذي يمثل جانبها األيسر انحناء الزمكان ،ويمثل جانبها األيمن الكتلة،
الطاقة ،وكمية الحركة والضغط المتوزع على الكون..
We have solved the Einstein field equations using the method of
spin coefficient formalism and obtained the Lanczos potential which
characterize the gravitational field, for Petrov type D space-time.
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اللقاء العلمي الرابع
١٤٣٩ /6/19هـ
التارترازين يحدث تغيرات تركيبية و وظيفية وسمية وراثية في جسم الكائن الحي
Tartrazine Induces Structural and Functional Aberration and
Genotoxic effect in Vivo

د .لطيفة إسحاق خياط
أستاذ علم األنسجة والخلية المشارك
تعتبر مادة التارترازين ( Tartrazineصبغة صفراء لها طعم الليمون) اكثر المواد
الملونة استخدام في األطعمة .لذا هدفت الدراسة الحالية بتقييم االضرار السلبية
للتارترازين على تركيب ووظائف الكبد والكلى مع تقييم التسمم الجيني لخاليا الدم
البيضاء .وقد اظهرت نتائج الدراسة ان التارترازين يسيب تلف في تركيب ووظائف
الكبد والكلي ويسرع من االجهاد التاكسدي oxidative stressوالتسمم الجيني
لخاليا الدم البيضاء .وتوصي الدراسة بالعودة للطبيعة واستخدام الملونات الطبيعية
مثل الزعفران ...الخ.
Tartrazine is a synthetic organic azo dye widely used in food. The current
study aimed to evaluate the effect of tartrazine on renal and hepatic
structures, functions and the genotoxic on white blood cells. The results
showed that tartrazine caused damage to the structure and functions of
the liver and kidneys and accelerated oxidative stress and the genetic
toxicity of white blood cells.
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اللقاء العلمي الخامس
هـ١٤٣٩ /7/4

تطوير طرق كروموتجرافية لدراسة الكيمياء العضوية الغير متجانسة في الجزيئات المتطائر ة
Development of chromatographic methods to follow heterogeneous organic
chemistry in aerosols

 أحمد محمد حميد.د
أستاذ الكيمياء التحليلية البيئية المساعد

بدأ اللقاء بمقدمة حول خطورة المواد الكيميائية المتطائرة وتأثيرها على البيئة وصحة
 وأبرز األحداث التي دفعت العلماء لألهتمام بتلوث البيئة بالمواد الكيميايئة.األنسان
م وهي عبارة عن ضباب مليء بالمواد١٩٥٢  في عامSMOG العضوية المتطائرة هي حادثة
 الف شخص في لندن في شهر١٢ الكيميائية السامة والخطرة والتي تسببت في وفاة
 وبعد دراسة هذه الحادثة أكتشف العلماء أن العنصر الرئيسي الذي تسبب في.واحد فقط
. الكبريت وهو مركب سام وخطيرSO2 وفاة الكثير من الناس هو وجود مركب ثاني أكسيد
. بكثافة هي الثروة الصناعية التي كانت في لندن في ذلك الوقتSO2 وسبب تواجد
Dr. Hameed has begun the seminar with an introduction about the dangers of
the harmful chemicals and their effect on the environment and human health. He
mentioned the SMOG incident in London in 1952, which is smoke and fog that filled
with toxic and hazardous chemicals. In the first day, 4,000 people had died from
respiratory problems when the smog had lifted; also in the following month, there was
an additional 8000 deaths. The atmospheric chemistry scientists, who investigated the
SMOG incident in London, discovered that the main element that caused the death of
many people is the presence of sulfur dioxide SO2, which is very toxic and dangerous
compound that affects human health. About 99% of the sulfur dioxide in air comes
from human sources. The main source of sulfur dioxide in the air is industrial activity
that processes materials that contain sulfur.
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اللقاء العلمي السادس
هـ١٤٣٩ /7/18

 تطبيقات المتطائر ة- توصيف- تحضير- الشرائح الرقيقة
Thin films Preparation, Characterization and applications

 جالل الناصر الورفلي.د
أستاذ فيزياء المواد أشباه الموصلة المشارك
 ثم استعراض بعض الطرق لتحضيرها في شكل,تم تعريف الشرائح الرقيقة
 الطرق كيميائية و خصائصها و الطرق الفيزيائية و خصائصها و العوامل لكل,طريقتين
 و تم اثر ذلك استعراض أغلب الطرق لتوصيف الشرائح.منها إلنجاح عملية التحضير
 و تم التطرق الى. الكيميائية و الكهربائية, المجهريه, الضوئية,من الناحية الهيكلية
,  حساسات الغاز, بعض التطبيقات المستعملة للشرائح الرقيقة في ميادين الطاقة
.المضادات للبكتيريا وحساسات االشعة
In this conference, thin films were defined and then reviewed some ways
to prepare them in the form of two methods, the chemical methods
and their characteristics, the physical methods and their characteristics
and the factors for each of them to make the preparation process with
success. Most of the methods for characterization of films were described
in terms of structural, optical, microscopic, chemical and electrical. Some
of the applications used by thin films have been presented in different
fields like energy, gas sensors, antibacterial and radiation sensors.
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اللقاء العلمي السابع
هـ١٤٣٩ /8/2

البنى الجبرية ونظرية الترميز
Algebraic structures in coding theory

 احمد علي الخماش.د.أ
)أستاذ الرياضيات (جبر
تُ عنى نظرية الترميز ببناء شفرات آمنة وفعالة لنقل البيانات من مصدر آلخر من خالل
) الخلفية العلمية لنظرية الترميز1948( قنوات االتصال المختلفة ؛ وتعد نظرية شانون
حيث تضمن وجود شفرات آمنة وذات كفاءة عالية لكشف وتصحيح االخطاء رغم
.االعاقات المتوقعة في قنوات االتصال كالضوضاء وضعف جودة قناة االتصال وغيرها
في هذه المحاضرة نعرض نظرية الترميز لكشف وتصحيح األخطاء ودور البنى الجبرية
المختلفة في بناء الشفرات مع التركيز على كيفية استخدام حلقة الزمرة في هذا
.الصدد
Coding theory is concerned with transferring of data from one source
to another by means of reliable and efficient codes through different
communication channels. Luckily Shanon›s noiseless coding theorem
(1948) ensures the existence of such codes despite of all kind of
disruptions such as noise or quality. Algebraic structures are rich source
for constructing linear codes with large capacity in detecting and
correcting errors. This lecture presents the subject of error-correcting
codes as well as the role of some algebraic structures in constructing
codes with concentration on how to use group ring for such construction.
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اللقاء العلمي الثامن
هـ١٤٣٩ /8/16

دراسات بيوتصنيفية ألنواع نبات الشار في المملكة العربية السعودية
A biosystematics studies of the Saudi Plectranthus (Lamiaceae)

 قدري نبيه عبدالخالق. د.أ
أستاذ تصنيف النبات والفلورة

نبات الشار من النباتات الطبية المنتشرة في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية
.السعودية وهو من الفصيلة الشفوية التي يتبع لها النعناع والزعتر والميرمية والريحان
 يستعمل في زينة الحدائق.نبات عطري ذو رائحته نفاثة جميلة وله فوائد صحية متعددة
 كما يستخدم في عالج بعض الحاالت المرضية.ويزرع على اطراف الطرقات للزينة
 اثبتت النتائج عن وجود سبعة انواع نباتية في.كالتهاب األذن والبهاق وحساسية الجلد
.المملكة منها نوع يسجل كنوع جديد على العلم
A critical systematic revision of the genus Plectranthus (Lamiaceae) in
Saudi Arabia was conducted based on morphological characters, including
vegetative parts, seeds, pollen grains, and trichomes. Phytochemical
screening was conducted to identify the major phytochemical classes,
analysis of their essential oil composition, determining the HPLC-PDA
fingerprints and comparative analysis of some phenolic constituents wildly
isolated. The genetic diversity and phylogenetic analyses were carried out
by using the Inter Simple Sequence Repeats (ISSR), Randomly Amplified
Polymorphic DNA (RAPD), and combined ISSR and RAPD markers. The
results concluded that, in the flora of Saudi Arabia, Plectranthus is reported
by 7 species: P. arabicus, P. cylindraceus, P. tenuiflorus, P. barbatus, P.
pseudomarrubioides and P. asirensis, and P. hijazensis as a new species.
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تتقدم وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بالشكر والتقدير
واالمتنان الصحاب السعادة على ما بذلوه من دعم لهذه اللقاءات اثناء
فترة تكليفهم بالعمل في عمادة الكلية او رئاسة االقسام:

عميد كلية العلوم التطبيقية السابق
د .وليد جميل الطف

رئيس قسم االحياء السابق
د .حسين حسن أبوالريش

رئيس قسم العلوم الرياضية السابق
د .فواز دغيليب الحربي

رئيس قسم الفيزياء السابق
د .حاتم راشد العمري
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