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2030ؤية التحول المؤسسي لكلية العلوم الطبية التطبيقية وفق ربرنامج 



البحث العلمى رؤية وأهداف الكلية فى مجال 1.
2030لتحقيق رؤية السعودية 



بل مدينة المحددة من ق( معرفة)على أهداف الخطة الوطنية ًأعتمادااألولويات البحثية بالكلية تبنى •

والتقنيةالملك عبدالعزيز للعلوم 

لنشاط األبحاث والمشاريع التخرج للطالب نحو مجاالت الحج والعمرة والزيارة، وتعزيز اتوجيه •

الوقائيةالبدني، والصحة 

المختلفةالعلمية من الجهاتللبحوث تمويالت على حث كافة أعضاء هيئة التدريس على الحصول •

حثية العمل مع عمادة البحث العلمى بالجامعة لتطوير البحث العلمى الطبى وأنشاء المراكز الب•

المتخصصة

لكةتأثيرعالى لألرتقاء بالمخرجات العلمية للممبمعامل علمية عالمية النشر فى دوريات •



2030حقيق األولويات البحثية بكلية العلوم الطبية التطبيقية لت2.



لطبية هيئة التدريس بكلية العلوم األعضاء أليات قياس األداء 3.
2030التطبيقية لألرتقاء بالبحث العلمى لتحقيق رؤية 



(ةالمدين)مشاريع مقبولة-1
مشاريع مقدمة-2
مشاريع مقدمة لم ترسل-3
معهد البحوث مقبولة-4
تحت التحكيم-5
جهات اخرى-6





رحاب الحصاد البحثى لكلية العلوم الطبية التطبيقية فى
2030رؤية 



هـ١٤۳٧―١٤۳۳للكلية بين أجمالى التمويالت البحثية 1.



هـ١٤۳٧―١٤۳۳الشراكات البحثية بين الكلية والجهات المحلية والدولية بين 2.



هـ١٤۳٧―١٤۳۳النشر العلمى للكلية بين 3.



هـ١٤۳٧― ١٤۳۳أهم أوعية النشر العلمى للكلية بين 4.



هـ١٤۳٧― ١٤۳۳على أعداد األقتباس بين للكلية بناء معامل التأثير السنوى 5.



هـ١٤۳٧― ١٤۳۳على أعداد األقتباس بين بناء ( سنوات5)معامل التأثير الكلية 6.

عدد مرات األقتباسعدد األبحاث المقتبسةالعدد الكلى للنشر
معامل تأثير خمس 

سنوات

أقتباس95%(65.4)بحث 17بحث143326-1432عام 

(532 /202 ) =2.63

أقتباس93%(67.7)بحث 23بحث143434-1433عام 

أقتباس182%(64.7)بحث 33بحث143551-1434عام 

أقتباس106%(65.8)بحث 25بحث143638-1435عام 

أقتباس57%(33.9)بحث 18بحث143753-1436عام 

أقتباس530%(57.3)بحث 116بحث202األجمالى



هـ١٤۳٧― ١٤۳۳قائمة برأت األختراع المقدمة الى مكتب ٳدارة الملكية الفكرية بالجامعة من 7.
الحالةالمخترعونالعنوان

دراسة عن أستهداف األورام الخبيثة بالعالج الفيروسى مزدوج الجينات كأستراتيجية عالجية واعدة لسرطان الكبد 

عادل جالل الشيمى. د

أحمد محمد عشى. د

محمد أبوبكر باسالمه .د
باسم عمرو رفعت. د

مسجلة

تاتين دوراألكتيفين والفوليس: دالالت جديده للكشف المبكر عن مدي أستجابة مرضى األلتهاب الكبد الوبائى ج المزمن للعالج

باسم عمرو رفعت. د

أحمد محمد عشى. د

عادل جالل الشيمى . د
عدنان الزنبقى. د

مسجلة

ون وأدوية دراسة أستراتيجيات عالجية توافقية جديدة ضد سرطان القولون من فيتامين د أو نظيره باركالسيتول مع الثيموكوين

الفاعلية والسالمة وآليات العمل: اآلورام التقليدية

عادل جالل الشيمى. د

أسامه عدنان كنساره. د
باسم عمرو رفعت.د

مسجلة

الفولستاتين تأثير مستويات فيتامين د واآلديبوكينس و: دراسة تطورية متعلقة بأسباب نشوء ومعالجة مرض تكيس المبيضين

والقيمة العالّجية لفيتامين د في هذا المرض

عادل جالل الشيمى. د

أسامه عدنان كنساره. د
باسم عمرو رفعت.د

مسجلة

-األنترليوكين, ندور العالج بفيتامين د ومستخلص حبة البركة لمرضى األلتهاب الكبدى الوبائى ج وتأثيرهما على مستويات األكتيفي

دراسة عشوائية منضبطة: والبروتين العاشر المحفذ باألنترفيرون جاما10

عادل جالل الشيمى. د

باسم عمرو رفعت. د

أحمد محمد عشى. د

تحت التسجيل

فرقه السريعه بين أ المرتبط بالحمل و البروجستيرون فى الت-قيمة قياس األكتيفين و األنهيبين و الفوليستاتين و البالزما بروتين

الحمل الطبيعى و األسالب, الحمل خارج الرحم

باسم عمرو رفعت. د

أحمد محمد عشى. د

عادل جالل الشيمى. د

تحت التسجيل

دور اآلكتفينات  واآلديبوكينز  ومستوي فيتامين د والمعالجه به  وبمستخلص حبة البركة: متالزمة األيض
عادل جالل الشيمى. د

باسم عمرو رفعت. د
تحت التسجيل



هـ١٤۳٧― ١٤۳۳جوائز أعضاء هيئة التدريس الكلية بين 8.



هـ١٤۳٧― ١٤۳۳الجوائز البحثية لطالب وطالبات الكلية بين 9.

ملتقى –المركز األول لقسم األدارة الصحية 

(1435)البحث العلمى للطالب 

–ية الميدالية الذهبية لقسم التغذية األكلينيك
(1434)جنيف 

مر مؤت–الريشة الذهبية لقسم األدارة الصحية 

(1434)الطالب الوطنى 



ة لتطوير الطبية التطبيقيالعلوم الرؤية المستقبلية لكلية 
2030البحث العلمى وفق رؤية 



(التحول المؤسسي)تفعيل برنامج 

2030لتحقيق رؤية السعودية المبادرات البحثية 

تحت مظلة عمادة البحث العلمى أنشاء المراكز البحثية المتخصصة

ة فى تنمية قدرات  ومهارات منسوبى الكلية من أعضاء هيئة التدريس للمساهم
من خالل وادى مكة  بالجامعةاألقتصاد المعرفى

من خاللالشراكة مع معهد الدراسات واألستشارات لتحقيق التوازن المالي 
بحثية وطبيةألستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة بالكلية لتقديم خدماتا




