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 الكلية اسم الباحث عنوان البحث م
رقم موقع 

  الملصق

  1 كلية الدعوة وأصول الدين ابتسام بدر عوض الجابري فقه القرآن الكريم حاجة لذوي االحتياجات الخاصة  1

ريعة والدراسات كلية الش إبتسام بنت بالقاسم عايض القرني تأثير شبهتي القرابة والزوجية في إسقاط حد السرقة  2

 االسالمية

2  

3  
 رقي لخدمه صناعه المالبس.االستفادة من التشكيل علي المانيكان لرفع كفاءة الباترون الو

 ابتسام محمد الحجري 

 

  3 الكلية الجامعية بالليث

ة والدراسات كلية الشريع إبتسام محمد الغامدي والقانون كلية الشريعة والدراسات االسالميةاإلبتزاز اإلليكتروني بين   4

 االسالمية

4  

5  
 األنا في رثاء النفس في الشعر العربي القديم الرؤية الفكرية والتشكيل الفني

معهد تعليم اللغة العربية  إبراهيم إبراهيم محمد العطار 

 لغير الناطقين بها
5  

كلية الشريعة والدراسات  راهيم بن عطية هللا السلميإب المراسيم واألوامر الملكية في رعاية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في العهد السعودي  6

 االسالمية

6  

  7 كلية الدعوة وأصول الدين إبراهيم علي محمد أحمد فقه الموازنات الدعوية  7

  8 كلية الدعوة وأصول الدين إحسان عبد الغفار مرزا أدب االختالف  8

9  Improvement the miscibility by combination of poly(3-hyoxy butyrate) PHB 

and poly(propylene carbonate) PPC with additives. 

 احمد الهادي 

 

  9 كلية العلوم التطبيقية

تأثير تناول جرعات التحميل بالكرياتين خالل فترة التهدئة على المستوي الرقمي وحامض الالكتيك   11

 لسباحي السرعه

  11 التربيةكلية  احمد محمد المغربي

كلية الشريعة والدراسات  أحمد محمد يوسف ي مكة المكرمة في العصر العثمانيالنقود المتداولة ف  11

 االسالمية

11  

كلية الشريعة والدراسات  أحمد محمود صابون و آخرون الكعبة المعظمة قبل اإلسالم دراسة تاريخية حضاريةالسدانة الحجابة   12

 االسالمية

12  

  13 كلية الدعوة وأصول الدين ريس علي األمينإد المدرسة السودانية في القرن الرابع عشر الهجري  13

  14 التربية اروى عبدالمنعم الرفاعي   فاعلية العليم التكاملي في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات في مدارس مدينة مكة المكرمة  14

والدراسات  كلية الشريعة أريج بنت مسحل القثامي (ـه1277-1334م 1861 – 1916 )مكة المكرمة خالل الفترة   15

 االسالمية

15  

كلية الشريعة والدراسات  أسامة عمر سليمان األشقر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق  16

 االسالمية

16  

17  Effects of intraperitoneally injected silver nanoparticles on histological 

structure and blood parameters in the albino rats 

  17 كلية العلوم التطبيقية مد سرحاناسامة مح 
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18  A Semi Blind Channel Estimation Method Based on Hybrid Neural Networks 

for Uplink LTE-A 

عمادة التعلم اإللكتروني  االسعد السميراني

 والتعليم عن بُعد

18  

19  Entry and Aggregate Efficiency growth: An optimal dynamic Program of 

entry and Research and Development investment 

  19 إدارة األعمال اسماء الرايس

  21 التربيةكلية  أسماء محمد الفضل  المضامين التربوية للكفارات في االسالم  21

كلية الشريعة والدراسات  إسماعيل مرحبا البنوك الطبية البشرية  21

 االسالمية

21  

كلية الشريعة والدراسات  أشرف بن محمود بن عقلة بني كنانه  لمخلة بالفهم في التخاطبرسالة في مسألة تعارض االحتماالت العشرة ا  22

 االسالمية

22  

23  
 القيم التشكيلية لفن الكوالج إلثراء مجال تصميم األزياء

 افتكار حامد منشي       

 شهيرة عبدالهادي ابراهيم عبد الهادي  

  23 كلية التصاميم

  24 كلية التصاميم افتكار حامد منشي  زياء على أساس هندسي موحدمنظومة لبناء التصميم الزخرفي لأل  24

  25 كلية التصاميم افنان رياض عبد المنعم قاضي رؤية تشكيلية مبتكرة لغرز التطريز اليدوي  25

  26 صاميمكلية الت أفنان محمد عمر بسري  المساندة االجتماعية وأثرها على تنمية المهارات الحياتية ألسر ذوي االحتياجات الخاصة  26

  27 كلية الدعوة وأصول الدين آالء بنت عبد الرحمن رجب كنكار قراءة في "سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام" لألمير الصنعاني المجلد الرابع  27

  28 كلية التصاميم االء صالح اسعد حبحب مالبس العمال بين الواقع والمأمول في المملكة العربية السعودية  28

  29 التربيةكلية  الهام عبد هللا اسعد ريس ة كمدخل لتدريس التعبير باأللواناستحداث صيغ ضوئي  29

كلية الشريعة والدراسات  آمال بنت رمضان صديق العمل الخيري في مكة المكرمة في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود  31

 االسالمية

31  

  31 التربيةكلية  أمال محمد حسن عتيبة  حضاري الحوار مع االخر في الفكر االسالمي دراسة تحليلية من منظور تربوي  31

  32 التربيةكلية  أماني محمد قليوبي  النسق القيمي النظري والسلوكي لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى في ضوء بعد المتغيرات  32

  33 الدينكلية الدعوة وأصول  أمل بنت إسماعيل محمد زاهد الصيني رحمة الرسول صلى هللا عليه وسلم بالمخالفين  33

34  
 االمكانات التشكيلية للقماش واالفادة منها فى انتاج مشغوالت فنية مستحدثة برؤية نحتية

 أمل عويس صابر عبد القادر

 

  34 الكلية الجامعية بالليث

 المتطلبات الفعلية لبناء بيئات التعلم اإلفتراضية في مؤسسات  35

 التعليم العالي
 أمل نصر الدين سليمان عمر

  35 التربيةكلية 

تصميمات معاصره من التراث والمالبس التاريخية للشعوب لرفع الذوق الملبسي من خالل شبكة    36

 المعلومات الدولية

 أمل نصر جعفر  

 

  36 الكلية الجامعية بالليث

  37 كلية الدعوة وأصول الدين آمنة عامر علي البشري ⸩البرمجة اللغوية العصبية ⸩  37

كلية الشريعة والدراسات  وآخرون أميرة بنت علي مداح ريخية حضاريةالمشاعر المقدسة عبر العصور دراسة تا  38

 االسالمية

38  
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39  
 دور المرأة العلمي في السنة النبوية

معهد تعليم اللغة العربية  أميرة علي الصاعدي

 لغير الناطقين بها
39  

41  
 المرأة العالمة في العهد النبوي _ تاصيل وتميز

عربية معهد تعليم اللغة ال أميرة علي الصاعدي

 لغير الناطقين بها

41  

مخرجات مناهج قسم التربية الفنية بكليه التربية بجامعه ام القري تمثل الهوية والوطنية واالنتماء   41

 للمملكة العربية السعودية

  41 التربيةكلية  اميره عبد الرحمن منير الدين

  42 كلية التصاميم انتصار صالح أحمد حلبي  وليتها االجتماعيةوعي المرأة السعودية بحقوقها االجتماعية واالقتصادية وانعكاسه على مسئ  42

  43 كلية التصاميم انعام أحمد عابد شعيبي  التواصل اإللكتروني بين الزوجين في ضوء سمات الشخصية وانعكاسه على الرضا الزواجي  43

كلية الشريعة والدراسات  كيفيإيمان بنت إبراهيم  الحياة اإلجتماعية بمكه المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود  44

 االسالمية

44  

  45 كلية الدعوة وأصول الدين إيمان بنت صالح بن سالم العلواني األدلة العقلية على اإلمامة عند الشيعة االثني عشرية عرض ونقد  45

  46 التربيةكلية  ايمان حسن المنتصر جماليات الرواشين في مشغوالت فنيه برسوم الحاسب ثالثية األبعاد  46

  47 التربيةكلية  إيمان زكي اسرة  زكية القوى النفسية والعقلية في المجتمع الغربي من خالل تدبر القران الكريمت  47

كلية الشريعة والدراسات  إيمان سالم صالح قبوس تأصيالً وتطبيقاً ك األصولي االستدرا  48

 االسالمية

48  

  49 التربيةكلية  ايمان شعبان أحمد ابراهيم األسرةاإلنهاك النفسي لألم ذات الطفل التوحدي وعالقته بادارة موارد   49

  51 كلية الدعوة وأصول الدين إيمان عبد الرحمن محمود مغربي مكانة أمهات المؤمنين في كتاب رب العالمين ) دراسة موضوعية على ضوء سورة األحزاب (  51

لى آيات الطالق )من رحمة هللا بعباده في التكاليف الشرعية على ضوء سورة البقرة دراسة تطبيقية ع  51

 (241إلى اآلية -228اآلية 
 إيمان عبد الرحمن محمود مغربي

  51 كلية الدعوة وأصول الدين

  52 العلوم االجتماعيةكلية  حسين عبدالمحسن فتحي ايمان  السعودي الجامعي الشباب لدى الديني التثقيف نشر في الدعوي بوك الفيس دور             52

53  Floral Morphology of Some Taxa of Crassulaceae  53 كلية العلوم التطبيقية ايمان قراقيش  

  54 التربيةكلية  إيناس أحمد علي السليمي جودة بيئة العمل وأثرها على الكفاءة اإلنتاجية في المشروعات الصغيرة  54

55  Systematic studies on the Zygophyllaceae of Saudi Arabia: A new variety and 

new variety combination in Tetraena. 

  55 كلية العلوم التطبيقية ايناس بخاري

  56 كلية التصاميم ايناس سمير محمد حلمي  أثـر الرسوم فـي قصص األطفـال علي نمو اإلدراك البصري للطفـل  56

57  Prevalence of Hypertension among Sudanese Rural Population, Sinnar State- 

Sudan, 2013 
 بدرية الفكي 

  57 لتمريضكلية ا

58  Prevalence of Hypertension risk factors among Sudanese Rural Population, 

Sinnar State- Sudan, 2016 
 بدرية الفكي 

  58 كلية التمريض

59  
 المهارات اللغوية وأساليب تدريسها لغير الناطقين بالعربية )تعليم مهارة القراءة(

العربية معهد تعليم اللغة  بشرى عثمان الشيخ أبشر 

 لغير الناطقين بها

59  
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61   

Effectiveness of a planned educational program on preeclampsia for 

primigravida Indian women 

 بوشباماال رامايا 

  61 كلية التمريض

61  
 

 تقييم اولي لغازات االحتباس الحراري بمكة المكرمة

معهد خادم الحرمين  تركي محمد حبيب هللا 

بحاث الحج الشريفين أل

 والعمرة

61  

  62  كلية التصاميم ثروت متولى خليل  القيم الجمالية والوظيفية للحرف والصناعات اليدوية الشعبية بمنطقة النوبة بأسوان  62

63   

Health locus of control in patients undergoing coronary artery surgery – 

changes and associated outcomes: a seven-year cohort study 

 جريس ليندساي

  63 كلية التمريض

64  A hermeneutic exploration of women’s decision trajectories: Seeking 

professional help for a first AMI. 
 جريس ليندساي 

  64 كلية التمريض

65  Utility Of The Theory Of Planned Behaviour In Saudi Arabian Context: A 

Cross-cultural Study 

 

 توفيق البكري

  65 التربيةكلية 

البدانة و التدخين وقلة ممارسة النشاط البدني و المضاعفات الصحية المرتبطة بها لدى عينة من   66

 السعوديين في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية

 جعفر فارس

 توفيق البكري

  66 التربيةكلية 

67  Effect of heat treatment under sulfur atmosphere on physical properties of 

pyrite (fes2) sprayed thin films 

 

 جالل الناصر الورفلي 

 

  67 كلية العلوم التطبيقية

68  Biotechnological production and insecticidal activity of the overexpressed 

vegetative insecticidal vip3ah1 gene in Escherichia coli 

  68 كلية العلوم التطبيقية براهيم عثمانجمال ا 

كلية الشريعة والدراسات  جمال مهدي محمود األكشة بين الحل والحرمة  دراسة فقهية مقارنة بنوك لبن الرضاع  69

 االسالمية

69  

كلية الشريعة والدراسات  جهان بنت إبراهيم شار علي عبدالرحيم الحرف التقليدية في مكة المكرمة في العهد السعودي  71

 االسالمية

71  

  71 كلية التصاميم جوهرة سالم التركي  توظيف النباتات الخضراء في تصميمات مبتكرة لبعض قطع األثاث والمكمالت في المسكن  71

القيم الجمالية في الزخرفات النباتية اإلسالمية وزخارف حركة اآلرت نوفو واالستفادة منهما في ابتكار   72

 رؤية معاصرةزخارف لتصميم أثاث ومكمالت المسكن ب
 جوهرة سالم التركي 

  72 كلية التصاميم

73  milk  casein, lactation time and parity on -αs1 Effect of genetic variation of

production and composition in Zaraibi goats 

  73 كلية العلوم التطبيقية جيهان ابراهيم 

74  Proximate and elemental composition of important  fish species in Makkah 

Central Fish Market, Saudi Arabia 

  74 كلية العلوم التطبيقية حامد متولي 
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  75 كلية الدعوة وأصول الدين حبيب هللا السلمي دراســـــــات المستشرقين لعلــــــــــــوم الـــــــقراءات )جهود وشبهات(  75

76  
 معجزة االستشفاء بماء زمزم

معهد تعليم اللغة العربية  اجحزيمة صافي سر   

 لغير الناطقين بها

76  

77  
3dcrtversus rapidarc treatment for breast cancer:dosimetric study 

 حسام صالح الدين 

 

  77 كلية العلوم التطبيقية

  78 التربيةكلية  حسان صبحي علي حسان تأثير المتغيرات التكنولوجية واأليديولوجية على تفاعلية فن اإلعالن  78

79  Evaluation of Blended Courses Design for Quality Assurance and Continuos 

Improvement at Umm Al-Qura University 

عمادة التعلم اإللكتروني  حسن الصباغ 

 والتعليم عن بُعد

79  

لدراسات كلية الشريعة وا حسن بن حامد بن مقبول العصيمي الخالف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه  81

 االسالمية

81  

81  
 تأصيل فقه الموازنات، تنظيًرا وتطبيقًا

معهد تعليم اللغة العربية  حسن بن عبد الحميد بخاري 

 لغير الناطقين بها
81  

82  
 دليل المعلم في تدريس المحادثة للمبتدئين من الناطقين بغير العربية

معهد تعليم اللغة العربية  حسن محمد حسن محجوب 

 الغير الناطقين به

82  

83  Assessment of Nurses Competency during emergency Management 

 of Patients with 

Acute Myocardial Infarction 

 حسنات البشير 

  83 كلية التمريض

84  Assessment of Nurse’s knowledge regard  Emergency Management of 

Patients with Acute Myocardial Infarction 
 بشيرحسنات ال 

  84 كلية التمريض

85  Prevalence of antibiotic resistance and virulence factors encoding genes in 

clinical Staphylococcus aureus isolates in Saudi Arabia 

 

  85 كلية العلوم التطبيقية حسين ابو الريش 

كلية الشريعة والدراسات  بدالعزيز شافعيحسين بن ع وثيقة أوقاف السلطان قايتباي المملوكي في مكة المكرمة  86

 االسالمية

86  

  87 كلية الدعوة وأصول الدين حصة عبد العزيز الصغير د اإلمام أحمد جمعاً ودراسةفي مسن –الدنيا  –وصف الظل الزائل   87

88  Alleviation of Adverse Effects of Salinity Stress on Tomato (Solanum 

lycopersicum, L.) Plants by Exogenous Application of Ascorbic Acid 

  88 كلية العلوم التطبيقية حميدة السيد 

89  The Influence of Exposure to Different Noise Sources on Some Biophysical 

Properties of Rats' Blood 

 حنان حسين عامر 

 

  89 كلية العلوم التطبيقية

91  New horizons of integrating ICT in Egyptian initial teacher education. 

 آفاق جديدة لدمج تكنولوجيا المعلومات في تعليم المعلمين في مصر
 حنان صالح الدين حلواني 

  91 التربيةكلية 

  91 كلية التصاميم حنان عبد الرحيم حجازي  اإلستلهام من العناصر الطبيعية في التصميم الداخلي البيئي للمنتجات السياحية  91
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92  Effect on chemical content and secondary metabolite of Zygophyllum 

coccineum and Tamarix nilotica 

  92 كلية العلوم التطبيقية حنان عثمان 

  93 التربيةكلية  حنان قاضي الحازمي  كان الوسطية في القرآن ودور االسرة في تفعيل الوسطية في حياة االبناء  93

كلية الشريعة والدراسات  حنان محمد جستنية عمليات التجميلالقواعد والضوابط الحاكمة ل  94

 االسالمية

94  

95  ANote on the inhomogeneous schrodinger equation with mixed power 

nonlinearity 

  95 الكلية الجامعية بأضم حزي  حسونة  حنان

96  
 المواقع -التطوير التقني في األعمال االحتسابية والرقابية 

معهد تعليم اللغة العربية  أخضرحياة سعيد با

 لغير الناطقين بها

96  

97  
 التدريس في معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى بين الخبرة واآلمال

معهد تعليم اللغة العربية  حياة سعيد باأخضر

 لغير الناطقين بها

97  

  98 التربيةكلية  حياة عبدالعزيز نيازي  وية بمكة المكرمةدرجة تطبيق المدرسة لقيمة العدل كما يراها طالب المرحلة الثان  98

  99 كلية الدعوة وأصول الدين حياة محمد المحمادي آيات العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه جمعا ودراسة  99

ة في مناهج اللغة العربية ازدواجية الشكلية والوظيفية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها )دراس  111

 ألغراض خاصة(

معهد تعليم اللغة العربية  خالد أحمد إسماعيل أحمد 

 لغير الناطقين بها

111  

كلية الشريعة والدراسات  خالد أحمد سليمان شبكة دراسة مقارنةالتضخم و اثره على الدين   111

 االسالمية

111  

كلية الشريعة والدراسات  يدخالد بن عبدهللا آل زا سوق مجنة دراسة في موقعة ونشاطه  112

 االسالمية

112  

كلية الشريعة والدراسات  خالد بن عيد الجريسي أثر األمراض المعدية في أداء فريضة الحج دراسة فقهية  113

 االسالمية

113  

تأثير تدريبات مقترحة للتوافق علي بعض المتغيرات البدنية ومستوى األداء المهاري لالعبي كرة اليد   114

 خالل المباريات

 لد حسين محمد عليخا

 

  114 التربيةكلية 

115  Purification and characterization of halo-alkali-thermophilic protease from 

Halobacterium sp. Strain HP25 isolated from raw salt, Lake Qarun, Fayoum, 

Egypt 

  115 كلية العلوم التطبيقية خالد عبد الرحمن البنا 

116  
Lightening-like interactions in nuclear collisions 

 خالد عبدالواجد 

 

  116 كلية العلوم التطبيقية

  117 كلية التصاميم خديجة حامد محمد الحارثي إدارة التغيير في األسرة السعودية وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى الزوجين  117

118  
 معرض الكتاب المستعمل "كتابي ألجلك": إقامته وعمل دراسة تقيميه له

  الخزاعي صالح خديجة

 النجيدي نجيد نورة

  118 العلوم االجتماعية

  119 التربيةكلية  خديجة محمد الجيزاني  التربية الذاتية المستنبطة من سورة الحجرات  119
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تنظيم محتوى منهج العلوم في ضوء نموذج التعلم الموسع وفعاليته في التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى   111

 ة العربية السعودية .طالبات المرحلة المتوسطة بالمملك

  111 التربيةكلية  خديجة محمد خير الحلفاوي 

  111 كلية الدعوة وأصول الدين خلود بنت يوسف بن محمد النشار آداب وأحكام -الحوار في سورة مريم   111

النسق القيمي لألسرة السعودية في ضوء ثقافة العولمة وانعكاسه على الممارسات اإلدارية لطالب   112

 المرحلة الجامعية
 خلود حسن هرجس الحازمي 

  112 كلية التصاميم

كلية الشريعة والدراسات  خيرية بنت عمر بن موسى أغذية الحيوان المأكول آثارها و أحكامها  113

 االسالمية

113  

114   
 بناء مقيــاس االداء المهني للـمــدرب الريــاضي

 د جمال رمضان موسي

 أحمد نبيـه إبراهـيم محـمد 

  114 التربيةكلية 

  115 كلية الدعوة وأصول الدين تهاني بنت سالم أحمد باحويرث متشابه اللفظي في قصة شعيب عليه السالمتوجيه ال  115

  116 كلية الدعوة وأصول الدين دالل بنت كويران السلمي الحداثة و موقفها من السنة  116

  117 كلية التصاميم ثي الشريفدالل عبدهللا نامي الحار  دراسة تطبيقية لجماليات الشماغ العربي كمصدر لتصميم أزياء معاصرة  117

  118 كلية التصاميم ديمة محمد صالح بندقجي وعي سيدات األعمال بإدارة القيمة وانعكاسه على كفاءة األداء في المشروعات الصغيرة  118

119  A comparability analysis of anxiety scale for international students' 

classifications: invariance across gender, status, and students' current degree  

  119 التربيةكلية  ذياب بن عايض المالكي

121  
 اساليب زخرفة المالبس في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

 رابعة سالم محمد امين سجيني 

 لينا محمد عبدهللا باحيدرة

  121 كلية التصاميم

  121 كلية التصاميم رابعة سالم محمد امين سجيني  ينة مكة المكرمة )دراسة مقارنة(الزي التقليدي للرجل بين القديم والحديث بمد  121

  122 كلية التصاميم رانيا شوقي محمد غازي  انشاء موقع تعليمي لتصميم المالبس الحريمي للمبتدئين  122

123  Gama raration induced graft copolymerization of acrylic acid and 

acrylonitriille films and its application. 

 رانيا فكري

 

  123 الكلية الجامعية بالليث

  124 كلية التصاميم رانية علي أحمد عبد الرحمن معالجات وظيفية جمالية لمشكالت التصميم باألعمدة الجدارية في المسكن  124

125  Opportunistic Intestinal Protozoal Infections among Immunosuppressed 

Patients in a Tertiary Hospital Makkah, Saudi Arabia 

  125 كلية العلوم التطبيقية راية سلطان 

  126 التربيةكلية  رجاء السيد المحضار  المبادئ التربوية المستنبطة من كتاب األدب المفرد لإلمام البخاري  126

127  
 استخدام األلياف الذكية إلنتاج أقمشة ذات خواص أداء وظيفي لمقاومة قرح الفراش

 رشا سمير مجلد 

 

  127 الكلية الجامعية بالليث

128  Studies the effect of Gold Nanoparticles Plasmonic Bands on Organic 

Semiconductor Solar Cells; Copper Phthalocyanine Films 

 رشدي سعودي محمد 

 

  128 كلية العلوم التطبيقية

129  
Measurements of Fingers Doses to Nuclear Medicine Staff 

 علي حسن رمضان 

 

  129 كلية العلوم التطبيقية

حى( دراسة موضوعية  131   131 كلية الدعوة وأصول الدين روضه محمد بن ياسين نعم هللا تعالى على الرسول صلى هللا عليه وسلم كما وردت في سورة)الضُّ
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  131 التربيةكلية  رؤي ابراهيم معتوق عساس تصميم موقع الكتروني خيري يناسب المستخدم السعودي  131

132  
 لية برنامج لتنمية بعض مهارات إدارة الحياة بإستخدام الخرائط الذهنيةفاع

 ريما سعد أبو حيمد

 

  132 الكلية الجامعية بالليث

133  Using the enzymatic and non-enzymatic antioxidant defense system of the 

land snail  Eobania vermiculata as biomarkers of terrestrial heavy metal 

pollution 

  133 الكلية الجامعية بأضم  زهرة حسينان حسن الشميلي الفهمي

134  Bioaccumulation and histopathological changes of the digestive gland of the 

land snail Eobania vermiculata (Mollusca: Gastropoda), as biomarkers of 

terrestrial heavy metal pollution in Taif city 

  134 الكلية الجامعية بأضم  زهرة حسينان حسن الشميلي الفهمي

135  Effect of garlic on toluene-induced biochemical and histopathological effects 

in albino rats 

  135 كلية العلوم التطبيقية زهير الصحاف 

  136 كلية الدعوة وأصول الدين زينب بنت سعيد بن داود تكروني مبدأ الشورى على ضوء الكتاب والسنة  136

137  Assessing Student Perceptions of Indigenous Science Co-educators, Interest 

in STEM, and Identity as a Scientist: A Pilot Study  

 ساره عمر فتحي الخولي 

 

  137 الكلية الجامعية بالليث

  138 كلية الدعوة وأصول الدين  الزهرانيسالم غرم هللا توجيه المبرد للقراءات في كتابه )الكامل(  138

  139 كلية الدعوة وأصول الدين سالم غرم هللا الزهراني الحروف المقطعة وأحكامها األدائية عند القراء العشرة  139

  141 كلية الدعوة وأصول الدين سالم غرم هللا الزهراني القصيدة الطاهرة في القراءات العشر لطاهر بن عرب األصبهاني "عرض ودراسة"  141

141  Motivation and De- motivation Effect On Job Satisfaction among Nurses 

Working In Hera Hospital at Makkah Al-Mokaramh 
 سحر محمد علي 

  141 كلية التمريض

142  Factors Contributing to Burnout among Saudi Nurses and their Effect on 

Patients' Satisfaction at Makkah Al- Mukaramah Hospitals 

 سحر محمود زكي 

 لمياء أحمد السيد 

  142 كلية التمريض

143  Effect of structured physical exercise program on older adult's daily living 

activities and cognitive functions 

 سحر محمود زكي 

 منال حسن أبو المجد 

  143 كلية التمريض

144   

Castor Oil Safety and Effectiveness on Labour Induction and Neonatal 

Outcome 

 سحر منصور لماضة

 سحر محمود الخضر

  144 كلية التمريض

145  The Effect of Aromatherapy Massage Using Lavender Oil 

on the Level of Pain and Anxiety During Labour Among Primigravida 

Women 

 سحر منصور لماضة

 انيابتسام نعم

  145 كلية التمريض

146  Study of skin diseases among chilen at Assiut Governorates  146 كلية التمريض سعاد سيد بيومي  

147  
3DCRT versus rapidarc treatment for breast cancer: dosmetric study 

 سعود حميد اللحياني 

 

  147 كلية العلوم التطبيقية
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148  
Transport Properties of Ti–Ni Spinel Ferrites 

 سعيد محمد عطية 

 

  148 كلية العلوم التطبيقية

  149 التربيةكلية  سلطان عبد الصمد الخضري أنماط السلوك الصحي للطالب كمدخل لتقويم الخطة العامة إلدراة النشاط الرياضي بجامعة أم القرى  149

  151 كلية الدعوة وأصول الدين يم بن داودسلمى داود إبراه أصول التفسير في مقدمات كتب التفسير دراسة وصفية تحليلية  151

151  Occurrence and characterization of toxigenic Bacillus cereus in food and 

infant feces 

  151 كلية العلوم التطبيقية سمير رشدي اورقنجي 

152  
 مستوى وعي األسرة لدورها في تحقيق األمن الفكري لدى األبناء

 سميرة أحمد العبدلي الفيفي 

 ادي محمد عمر قمرةهن 

  152 كلية التصاميم

  153 التربيةكلية  سميرة سالم باجابر  مدى تحقيق كليات التربية في المملكة العربية السعودية ألهداف التعليم العالي  153

  154 كلية الدعوة وأصول الدين سناء بنت عبد الرحيم حلواني جدل إبراهيم عليه السالم في القرآن الكريم  154

  155 كلية التصاميم سناء بنت عبد هللا عبد الرحمن السيامي دي )السارونغ( في جنوب شرق آسيا واستلهام تصميمات برؤية معاصرةدراسة للزي التقلي  155

تصاميم مقترحة لزي طالبات المرحلة المتوسطة في مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية   156

 عرعر( -)مكة المكرمة
 لسياميسناء بنت عبد هللا عبد الرحمن ا

  156 كلية التصاميم

 التأهيل بالفن التشكيلي كلغة تواصل مع المجتمع المحيط  157

 للمعاقين سمعيا

  157 التربيةكلية  سناء بنت محمد رشاد صميالن

158  Structural Optoelectric Properties of (ZnO)x (ZnSe)yThin films for 

Optoelectronic Applicatio 

 محمد فريجين  سناء

 

  158 معية بأضمالكلية الجا

  159 التربيةكلية  سهيل سالم الحربي تجربه المملكة العربية السعودية في تطوير مناهج التربية الفنية في التعليم العام  159

هـ(تخريًجا ودراسة  643 - 577األحاديث واآلثار الواردة في كتاب علوم الحديث البن الصال ت )   161

 من بداية الكتاب حتى نهاية النوع السابع عشر
 هيلة بنت حسين بن محمد حريريس

  161 كلية الدعوة وأصول الدين

  161 كلية الدعوة وأصول الدين سوسن حسن الدوبي الواحة البهية في طبقات قراء المدرسة المصرية من القرن األول الهجري إلى القرن الرابع الهجري  161

162  
 داء القرآنيمن طريق الشاطبية آثارها الصوتية في األ –انفرادات اإلمام نافع وراوييه 

معهد تعليم اللغة العربية  السيد إبراهيم المنسي سليم 

 لغير الناطقين بها
162  

163  Amino acids pattern and fatty acids composition in the most important fish 

species of saudi Arabia 

  163 كلية العلوم التطبيقية شادي الشهاوي 

  164 التربيةكلية  شحته حسني حسين ميل بعض االماكن بمكة المكرمةتصميم جداريات اسالميه معاصره لتج  164

 الكراسي العلمية ودورها في تنمية البحث العلمي بالجامعات السعودية الواقع والمأمول  165

 

 شريف محمد إسماعيل 

 خالد عبدالرحمن ياسين أحمد 

  165 التحضيرية السنة عمادة

166  A qualitative study of Egyptian School Nurses’ attitudes and experiences 

towards sex and relationship education 
 شويكار شحاته فراج

  166 كلية التمريض

167  Parents’ Decision Regarding the Use of Medication Treatment to Control 

their Chilen’s Hyperactivity 
 شويكار شحاته فراج

  167 كلية التمريض
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كلية الشريعة والدراسات  شيخة بنت صالح شعيب عامة في الحجاز في عهد الملك عبدالعزيزنيابة األمير فيصل ال  168

 االسالمية

168  

169  Growth of silicon-doped graphene by solid-phase CVD under atmospheric 

pressure 

 صالح  مرزوق اللقماني 

 

  169 كلية العلوم التطبيقية

كلية الشريعة والدراسات  لح بن سليمان بن حمد الحويسصا أحكام عقد الحكر في الفقة اإلسالمي  171

 االسالمية

171  

 وأثره المعوقين بخصائص العاديين التالميذ لدى الوعي لتنمية إرشادي برنامج فاعلية  171

 العاديين بمدارس المعوقين دمج نحو العاديين التالميذ اتجاهات تنمية في

  171 التربيةكلية  الحارثي صبحي

  172 التربيةكلية  صفية عبدهللا بخيت ق عالجها في ضوء الحوار االسالمير في المجتمع اإلسالمي وطرتحديد معوقات الحوا  172

كلية الشريعة والدراسات  طالل بن جميل الرفاعي روايات الحافظ احمد بن حجي الحسباني  173

 االسالمية

173  

كلية الشريعة والدراسات  بركاتيطالل بن شرف ذوي ناصر ال المسكوكات العباسية حتى منتصف القرن الخمس الهجري  174

 االسالمية

174  

175  
 اللغة العربية واالعالم الشبكي

معهد تعليم اللغة العربية  طلبة عبد الستار أبوهديمة

 لغير الناطقين بها
175  

176  Effective Dose Evaluation for Chest and Abdomen X-ray Examinations  176 كلية العلوم التطبيقية طه محمد طه  

177  Mining Student's Belief based on E-learning System Readiness 

 

 عادل بالصادق 

 عبد الخالق دولة 

عمادة التعلم اإللكتروني 

 والتعليم عن بُعد

177  

178  Structural, chemical, and electrochemical properties of co-doped fluorite 

oxides Ce0.8La0.2¡xtlxo2¡d as electrolyte materials for solid oxide fuel cells 

 عادل محمد المدني 

 

  178 كلية العلوم التطبيقية

كلية الشريعة والدراسات  عارف إسماعيل المخالفي نقد التاريخ القديم  179

 االسالمية

179  

كلية الشريعة والدراسات  عارف بن عوض الركابي  السنة النبوية للقرآن الكريم  181

 االسالمية

181  

  181 كلية الدعوة وأصول الدين عائشة بنت محمد بن رجاء هللا الحربي نقد المتن عند المحدثين  181

  182 كلية الدعوة وأصول الدين عائشة فراج علي العقال من حسن إسالم المرء تركه  ما ال يعنيه رواية ودراية  182

  183 لتربيةاكلية  عبد العزيز علي فهد الحجيلي القيم التربوية المتضمنة في الرسوم الجدارية بمدارس مكة المكرمة  183

  184 كلية الدعوة وأصول الدين عبد القيوم بن عبد الغفور السندي مدلوله، نشأته، وأقوال العلماء فيه مصطلح الركوع في المصاحف  184

  185 كلية الدعوة وأصول الدين عبد هللا موسى الكثيري القراءات الشاذة: تعريفها، أنواعها، رواتها، حكمها  185

  186 كلية التصاميم عبد المجيد محمود صباغ  ي في تصميم الجرافيك المطبوع كمصدر إلحياء الهوية والتراثاإلبداع في التشكيل بالحرف العرب  186

187  
 معايير اختيار المحتوى في برامج تعليم اللغة العربية ألغراض أكاديمية

معهد تعليم اللغة العربية  عبد الناصر عثمان عبد هللا صبير 

 لغير الناطقين بها

187  
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188  The effect of glycogenic training on some physical variables and cortisol and 

testosterone levels in soccer  players 

  188 التربيةكلية  عبد الهادي ابراهيم يونس

  189 الدعوة وأصول الدينكلية  الغشيمي غالب محمد الواسع عبد الكتاب والسنة ضوء الواقعية في وآثاره الفكرية معطياته في قراءة :اإلسالمي التسامح  189

 األمة وحدة في وأثره النبوي الخطاب  191

 الحاضر العصر في والمعوقات المضامين في دراسة

  191 كلية الدعوة وأصول الدين الغشيمي غالب محمد الواسع عبد

راسات كلية الشريعة والد عبدالرحمن بن محمد بن عايض القرني قاعدة عموم نفي المساواة و أثرها في الفقة اإلسالمي  191

 االسالمية

191  

192  Room-temperature indentation creep and the mechanical properties of rapidly 

solidified Sn–Sb–Pb–Cu alloys 

 عبدالرحمن الشين 

 

  192 كلية العلوم التطبيقية

  193 التربيةكلية  بخاري مرزاجان اهيمإبر بن عبداللطيف السياسة التشريعية في التشريعات المحلية و الدولية في االتحادات الرياضية   193

كلية الشريعة والدراسات  عبدهللا بن حمد الغطيمل الزحام في المسجد الحرام  194

 االسالمية

194  

كلية الشريعة والدراسات  عبدهللا حسين الشريف األحابيش وموقفهم من الصراع بين قريش والمسلمين  195

 االسالمية

195  

  196 التربيةكلية  عبدهللا عبده فتيني عن اقالم الخط العربي التقليدية طرق استخدام القلم الضوئي كأداة بديله  196

كلية الشريعة والدراسات  عبدهللا محمد حلمي عيسى تحقيق مبدأ العدالة العقدية ومجال تفعيلها في الفقه اإلسالمي  197

 االسالمية

197  

198  Electrical and dielectric properties of synthezised In2S3 material for solar 

cells 

 عبدالمجيد عمر طيمومي 

 

  198 كلية العلوم التطبيقية

كلية الشريعة والدراسات  عبدالمعطي بن محمد عبدالمعطي سمسم وبالد الرافدين منذ أقدم العصور وحتى القرن السادس ق. مت بين شمال شبه الجزيرة العربية العالقا  199

 االسالمية

199  

 المرحلة طالب من عينة لدى النفسي نباألم وعالقتها الضغوط مواجهة أساليب  211

 الكويت بدولة البصرية اإلعاقة ذوي والثانوية المتوسطة

  211 التربيةكلية  فخرو عبدالناصر 

كلية الشريعة والدراسات  عبدالوهاب بن عايد األحمدي مفهوم العدد و أثره في األحكام الشرعية  211

 االسالمية

211  

 الطفل : التأثير التربوي للشخصية الكارتونية على  212

 دراسة لتصميم شخصية كارتونية مقترحة للطفل السعودي

  212 التربيةكلية  عبير بنت مسلم بن سفر الصاعدي

213  Akhirin regulates the proliferation and differentiation of neural stem cells in 

intact and injured mouse spinal cord 

  213 كلية العلوم التطبيقية عذاري فلمبان 

214  Scientific  Research Forum -  Umm Al- Qura University ( 2016 – 2017) 

Implementation of Synergic Nursing Practice Model to Improve Care Given 

for Infants with Orofacial Clefts 

 عربان رجب بيومي 

 

  214 كلية التمريض
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215  
 تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة

معهد تعليم اللغة العربية  ف علي بشيرعز الدين وظي

 لغير الناطقين بها

215  

  216 كلية التصاميم عزة محمد حلمي ابراهيم سالم  دراسة تحليله لمشاكل صناعة الثوب السعودي في المملكة العربية السعودية  216

 ية تقريرتطبيق برامج التعليم اإللكتروني بمقررات االعالم وعالقته بدافعية التعلم المستندة الى نظر  217

 الذات: دراسة على عينة من طالبات قسم االعالم جامعة أم القرى

 عزة مصطفى الكحكى

 

  217 العلوم االجتماعية

  218 العلوم االجتماعية حسين عبدهللا جالل عزه "ميدانية دراسة " السعودية العربية المملكة في المراهقين علي الجديدة اإلعالم لوسائل النفسية اآلثار  218

  219 كلية الدعوة وأصول الدين عصام دخيل هللا الحربي السبعة وعالقتها بالمصاحف والقراءاتاألحرف   219

  211 كلية الدعوة وأصول الدين عفاف بنت عطية هللا بن ضيف هللا المعبدي النصر في القرآن الكريم  211

ئة الوعي البيئي لألسرة بالتلوث الميكروبيولوجي لألثاث والمفروشات وانعكاسه على جودة البي  211

 المنزلية
 عفاف عبدهللا قبوري 

  211 كلية التصاميم

212  Online Opto-thermo-mechanical studies of isotactic Polypropylene fibres 

using modified multi-mode Opto-thermo-mechanical stretching 

  212 كلية العلوم التطبيقية عفاف معوض عبدالمجيد 

  213 كلية التصاميم عال سالم الحسني  المالبس الجاهزة وفاعليته في التعليم عن بعد تصميم مقرر الكتروني في تقنيات  213

214  Detection of heavy metal resistance genes in an environmental Pseudomonas 

aeruginosa isolate 

  214 كلية العلوم التطبيقية عالء اسعد محضر 

  215 كلية الدعوة وأصول الدين علي بن عبد القادر سيت العلماء فيه، وحكمهالخلط والتركيب في القراءات، تعريفه، وأقوال   215

216  Quality attributes of the most common consumed fresh fish in Saudi Arabia  216 كلية العلوم التطبيقية علي جاب هللا  

  217 كلية التصاميم علياء علي محمد مختار  ليتصميم مقترح لمسكن األسرة بعد زواج األبناء باستخدام برنامج الرسم بالحاسب اآل  217

218  
المواطنة التنظيمية والرضا عن العمل وعالقتهما بجودة اداء معلمي التربية البدنية بالمنطقة الغربية 

 بالمملكة العربية السعودية

 عمرو حلمي

 هشام سيد

 عبد الهادي ابراهيم يونس

  218 التربيةكلية 

كلية الشريعة والدراسات  عمرو عبدالعزيز منير دي عمرو بن العاصكتاب فتوح مصر المحروسة على يد سي  219

 االسالمية

219  

كلية الشريعة والدراسات  عواطف بنت حسين البوقري األحكام المتعلقة بمزدلفة بالحج على حسب ما يقتضية العصر  221

 االسالمية

221  

معهد تعليم اللغة العربية  دروب محمدعوض أحمد أ  أنماط األخطاء اإلمالئية الشائعة لدى طالب المرحلة الثانوية  221

 لغير الناطقين بها

221  

222  
 مرويات عبد هللا بين أبي شيبة في صحيح اإلمام البخاري مع شرحها وذكر فوائدها

معهد تعليم اللغة العربية  عيشة عوض المشعبي 

 لغير الناطقين بها

222  

  223 كلية التصاميم د صالح ناضرينغادة محم توظيف الخداع البصري في التصميم الداخلي للمسكن المعاصر  223

 تنميه التفكير االبداعي للذكاءات المتعددة للتربية الفنية في ضوء قانون الجذب  224

 

  224 التربيةكلية  غاده غازي تاج جان
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لدراسات كلية الشريعة وا غازي بن مرشد بن خلف العتيبي اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات االسالميةالواجب المرتب وعالقته بمقاصد   225

 االسالمية

225  

226  
Energy Levels and Transition Rates for Ga-Like Ions (Xe XXIV – Pr XXIX 

 فاطمة السيد محروس 

 

  226 كلية العلوم التطبيقية

  227 التربيةكلية  فاطمة سالم باجابر  التأصيل االسالمي للتخطيط االستراتيجي التربوي  227

228  The effect of quercetin on cyclosporine-A-induced cardiotoxicity in adult 

male albino rats: a histological and immunohistochemical study 

  228 كلية العلوم التطبيقية فايزة محبوب 

229  Nuts and  cardiovasculer diseae 229 التربيةكلية  فتحية أحمد محمد خوجلي  

  231 التربيةكلية  فخرية بنت محمد إسماعيل خوج  ة المهنية للمعلمين بالمملكة العربية السعوديةأساليب ومجاالت مراكز التدريب التربوي وتحقيق التنمي  231

  231 كلية الدعوة وأصول الدين فريدة بنت محمد بن أحمد الغامدي شبهة أبي مسلم األصفهاني في النسخ والرد عليها  231

232  Art courses and interior design student  232 كلية التصاميم حمفريدة محسن عبدهللا المر  

  233 كلية الدعوة وأصول الدين فهد القرشي خطرها -عقائدها -جماعة المسلمين )التكفير والهجرة( نشأتها  233

كلية الشريعة والدراسات  فهد بن عتيق المالكي غسل الكعبة المشرفة في العهد السعودي  234

 االسالمية

234  

  235 كلية الدعوة وأصول الدين كوثر بنت حامد محمد زبرماوي لنظافة لدى عينة من زوار بيت هللا الحرامقياس اتجاهات السلوك المعرفي والممارسات المتعلقة با  235

236  Protective effects of extra virgin olive oil against Paracetamol-induced liver 

toxicity in Wistar albino Rats 

  236 كلية العلوم التطبيقية لطيفة خياط 

237  Pain Responses To Veni puncture Immediately In Adulthood 237 كلية التمريض الزامل غازي لُمى  

238  
Quality of Life for Chilen Suffering from Sickle Cell Anemia 

 لمياء أحمد السيد

 سحر محمود الخضر

  238 كلية التمريض

  239 كلية الدعوة وأصول الدين لي بخيتلولوة بنت عبد هللا أحمد ع تسوية الهبة بين األوالد في األموال حال الحياة  239

كلية الشريعة والدراسات  متعب بن حسين القثامي في عهد المغول آسيا الصغرى  تركيا  241

 االسالمية

241  

241  
 مظاهر اللبس بين األسماء والمصادر في العربية

معهد تعليم اللغة العربية  المتولي محمود المتولي عوض

 لغير الناطقين بها
241  

242  
 ين سيبويه والشافعياألصول الكبرى ب

معهد تعليم اللغة العربية  المتولي محمود المتولي عوض

 لغير الناطقين بها
242  

243  The Effectiveness of Using an Electronic Instructional Software on the 

Cognitive Achievement, Learning Computer Skills, And Modifying Students' 

Attitudes toward Internet-Based-Learning 

  243 التربيةكلية  محمد أبراهيم أمين

كلية الشريعة والدراسات  محمد بن حسين الحارثي الموانئ البحرية الحجازية من البعثة النبوية إلى نهاية العصر المملوكي  244

 االسالمية

244  
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الدراسات كلية الشريعة و محمد بن علي بن صالح الغامدي الكالم على أحاديث مختصر ابن الحاجب  245

 االسالمية

245  

246   

Generalized Gaussian Random Unitary Matrices Ensemble 

  246 كلية العلوم التطبيقية محمد بوعلي

كلية الشريعة والدراسات  محمد بن عبدهللا بن عابد الصواط القواعد والضوابط الفهية عند اإلمام القيم في العبادات  247

 االسالمية

247  

  248 كلية الدعوة وأصول الدين محمد توم حامد علي بشارة مقرئيناإلمام الدوري ومكانته بين ال  248

تأثير التدريب بإستخدام التغيير فى المقاييس القانونية على بعض المتغيرات الخاصة  والمستوى الرقمى لمتسابقى   249

 م  ح 111

  249 التربيةكلية  محمد جابر عبد الحميد

  251 كلية التصاميم محمد حسين قاسم نصار نيةالعناصر المعمارية والزخرفية لتيجان األعمدة األيو  251

كلية الشريعة والدراسات  محمد سعيد محمد الرمالوي دراسة تطبيقية  معاصرة المغلب منهما في الفقة اإلسالمي الحالل والحرام و  251

 االسالمية

251  

252  The study of physical, anthropometric and physiological status for Saudi 

Arabian sitting volleyball players by playing positions 

 يونس سالمة محمد

 
  252 التربيةكلية 

  253 التربيةكلية  محمد شكري زمزمي حركي بمستوى أداء حركات الهبوط في رياضة الجمباز –عالقة بعض متغيرات اإلدراك الحس   253

254  “Expansions in Terms of q-Laguerre Heat Polynomials 254 كلية العلوم التطبيقية ةمحمد صابر حمود  

255  
 داللة االستفهام في بعض اآليات المدنية في القرآن الكريم وتدريسه لغير الناطقين بالعربية.

معهد تعليم اللغة العربية  محمد صالح عبد هللا علي 

 لغير الناطقين بها

255  

  256 التربيةكلية  د صالح عبد الحليممحم الفن الجرافيتي كمصدر إلثراء القيم التعبيرية والفنية للمشغولة النسجيه  256

  257 كلية الدعوة وأصول الدين محمد علوه بحث شبهات وتحقيقات  257

  258 التربيةكلية  محمد علي يوسف الجرجاوي سينوغرافيا تصميم ايوان القبلة بمسجد السلطان حسن  258

اقين  سمعيا من سن تأثير التمرينات البدنية التنافسية على بعض القدرات الوظيفية والبدنية للطالب المع  259

12 -15 

  259 التربيةكلية  محمد نسيم أحمد جان

  261 كلية الدعوة وأصول الدين محمد يحيى ولد الشيخ تواتر القراءات وموقف ابن الجزري منه  261

كلية الشريعة والدراسات  محمود حامد عثمان قاعدة سد الذرائع و أثرها في الفقه اإلسالمي  261

 االسالمية

261  

كلية الشريعة والدراسات  محمود محمد الكبش القواعد الفقهية عند الشافعيةالمنهج التعليلي ب  262

 االسالمية

262  

تأثير التمرينات البدنية على  اإلصابة بااللتصاق العضلي الليفي لبعض مناطق العمود الفقرى   263

 واالكتاف كأحد المشكالت الصحية لكثرة استخدام الكمبيوتر

  263 التربيةكلية  مدحت قاسم عبدالرازق

معهد تعليم اللغة العربية  مسعد محمد إبراهيم حليبة  فاعلية القبعات الست في تنمية مهارات التذوق األدبي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  264

 لغير الناطقين بها
264  
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265  First report of environmental isolation of Cryptococcus neoformans and other 

fungi from pigeon oppings in Makkah, Saudi Arabia and in vitro 

susceptibility testing 

  265 كلية العلوم التطبيقية مشعل هالل المالكي

تعليم العربية لألغراض الخاصة: كتاب العربية لألغراض الطبية، الصادر عن جامعة الملك سعود   266

 تحليلية ، تقويمية(أنموذجاً ،) دراسة مسحية،  1418الموافق لعام  1997عام 

معهد تعليم اللغة العربية  معتصم يوسف مصطفى 

 لغير الناطقين بها
266  

  267 كلية الدعوة وأصول الدين معتوقه بنت محمد حسن بن زيد الحساني هدي القران في تجاوز بعض معوقات التربية الداخلية  267

والدراسات كلية الشريعة  ممدوح عبدهللا العتيبي ظاهرة التلفيق عند األصوليين  268

 االسالمية

268  

269  Work stress sources among nursing stiff working I ICU Governmental &Non-

governmental Hospitals at Makkah 

  269 كلية التمريض منار محمد السليماني

كلية الشريعة والدراسات  منال بنت سليم بن رويفد الصاعدي الجراحة التجميلية أحكامها وضوابطها  271

 سالميةاال

271  

271  
Developing and Evaluating Counseling Program for Caregivers to Cope with 

their Chilen Suffering from Autism at Makah Al Mukramah 

 منال حسن أبو المجد

 ناهد سعيد النجار 

 سميرة يعقوب 

 لُمى غازي الزامل

  271 كلية التمريض

272  Antioxidant Effect of white cabbage seed Extract on thyroid and suprarenal 

Glands of whole body irradiated Albino Rat 

  272 كلية العلوم التطبيقية منال حفني 

273  Gamma-Irradiation Affects Volatile Oil Constituents, Fatty Acid 

Composition and Antimicrobial Activity of Fennel (Foeniculum vulgare) 

Seeds Extract. 

 منال يحي بن سميح

 

 شاشة الكلية الجامعية بالليث

274  Chemical Compositions, Potential Cytotoxic and Antimicrobial Activities of 

Nitraria retusa Methanolic Extract Sub-fraction 

 

 منال يحي بن سميح

 

  273 الكلية الجامعية بالليث

معهد تعليم اللغة العربية  منصور سعد السحيمي المحتوى اللغوي لكتب تعليم اللغة العربية كلغة ثانية بالواليات المتحدة األمريكية)باالشتراك(  275

 لغير الناطقين بها

274  

ه في ضوء معايير الجودة واقع تقويم الطالبات في برنامج  المعلم في كلية التربية ومتطلبات تطوير  276

 والعدالة

 منى بنت إبراهيم اللبودي 

 هنية عبدهللا السعداوي 

  275 التربيةكلية 

 Smartعبر الهواتف الذكية   Mobile learningأثر برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم النقال   277

Phones  في تنمية األداء التدريسي للطالبة المعلمة تخصص العلوم والرياضيات بكلية التربية بجامعة

 زيز.الملك عبدالع

 منى بنت حميد السبيعي . 

 نورة بنت سعيد الغامدي

  276 التربيةكلية 

  277 كلية التصاميم منى حامد موسى  الحوار األسري: ممارساته ومعوقاته داخل األسرة السعودية وعالقته ببعض المتغيرات .  278

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
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279  
 واتخاذ القرار لدى االطفال العوامل المؤثرة على اساليب التنشئة

 منى يسرى النقيب 

 

  278 الكلية الجامعية بالليث

281  Maternal control of seed development mediated by the flavonoid biosynthesis 

pathway 

  279 كلية العلوم التطبيقية مها الجابري 

  281 كلية التصاميم مها حسن الحسن القحماني  األمن النفسي للمرأة وانعكاسه على محددات األداء الوظيفي في بيئة العمل  281

  281 كلية الدعوة وأصول الدين مها عبد الرحمن أحمد نتو الخوارج خالل القرون األربعة األولى من الهجرة-  282

  282 كلية التصاميم نادية عبدالغفور نجم الدين االنديجاني  تحديد المعايير القياسية ألقمشة مالبس اإلحرام في ضوء المتغيرات التنكولوجيه الحديثه   283

284  Prevention and Management of Chemotherapy Extravasation: 

Effect of Intervention Guidelines on Nurses' Performance 
 عربان رجب بيومي  - ناهد سعيد النجار 

  283 كلية التمريض

285  Patients' Satisfaction Regarding Nursing Care Provided in Different Hospitals 

in Makkah AL Mukram 

 

 

 عيد النجارناهد س 

 سحر محمد علي 

 لمياء احمد السيد 

 حمدية محمدعبدالعزيز 

  284 كلية التمريض

  285 التربيةكلية  ناهل محمد بابكر الشريف ميذ المعاقين  في مدارس التعليمإتجاهات امهات التالميذ غير المعاقين نحو دمج ابنائهن مع التال  286

  286 التربيةكلية  نبيل عبد المطلب محمد عمر بالمملكة العربية السعودية ولىتقييم فرص التمويل الذاتي بأندية دوري الدرجة األ  287

288  Stress-Dependent in Micro-Mechanical Resonators Based On Dual-Phase-

Lagging Heat Conduction 

  287 كلية العلوم التطبيقية نجاة الغامدي

  288 لية الدعوة وأصول الدينك نجبة غالم نبي غالم محمد اللف والنشر في القرآن الكريم  289

  289 كلية التصاميم نجالء ابراهيم بن حمدان دراسة مطابقة بين طريقتين لحشو و تبطين المانيكان لتحقيق حجم و شكل اجسم البشرى  291

  291 كلية التصاميم نجوى صالح اللحياني قياس رضا المستهلك عن التسوق اإللكتروني  291

  291 كلية الدعوة وأصول الدين بنت عبدالعزيز حجازينعيمة  اإلعجاز النفسي في القرآن الكريم  292

  292 كلية الدعوة وأصول الدين نهلة محمود الرفاعي جرح األقارب وأثره على الرواية  293

294  Optimization of factors affecting esterification of mixed oil with high 

percentage of free fatty acid 

 نهله احمد طه

 

  293 الليثالكلية الجامعية ب

  294 التربيةكلية  نهير طه حسن  3بعض التجارب العالمية الرائدة حول استخدام الحياة الثانية في التعليم الجامعي كأحد تطبيقات الويب   295

  295 كلية الدعوة وأصول الدين نواف بن معيض الحارثي مظاهر الملك والقدرة في ضوء سورة الملك وآثارها اإليمانية  296

297  Effect of transformational leadership and organizational culture on 

managerial effectiveness in saudi arabia 

  296 إدارة األعمالكلية  نورا زوا بنتي مات صالح

فاعلية برنامج إرشادى تدريبى فى تعديل إتجاهات التالميذ األسوياء فى مرحلة الطفولة المتأخرة  نحو   298

 الخاصة فى مدارس الدمج .حتياجات أقرانهم من ذوى اإل

  297 التربيةكلية  نوال أحمد البدوى أبوالعال

كلية الشريعة والدراسات  نوال بنت سعيد بن عمر بادغيش الجرائم األخالقية وتكنولوجيا المعلومات  299

 االسالمية

298  
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  299 ل الدينكلية الدعوة وأصو نوال بنت محمد بن زاهد علي سردار رعاية اليتيم ومظاهرها في القرآن الكريم  311

311  
 

Influence of Immunology Knowledge on Healthcare 

and Healthy Lifestyle 
 نورليدا أبو القاسم 

  311 كلية التمريض

312  Zinc Content in Cord Blood Is Associated 

with Maternal Age and Parity 
 نورليدا أبو القاسم 

  311 كلية التمريض

 كلية الشريعة والدراسات االسالميةادة ومقدماتها في ضوء التداوي بالحجامة وأثرها على العب  313

 اإلسالمية

كلية الشريعة والدراسات  نوره بنت مسلم المحمادي

 االسالمية

312  

314  Assessing the lifestyle among obese adolescent females  313 كلية التمريض نوره جارهللا الخالدي  

  314 كلية التصاميم نوره صديق ابراهيم مكرش الطبيعة البحرية بالمملكة العربية السعوديةابتكار تصميمات ألزياء النساء مستوحاة من   315

316  Atmospheric Concentrations of Selected Insecticides and Current Use 

Herbicides in Saskatchewan 

 نوف عيدان سعيد الزهراني

 

  315 الكلية الجامعية بأضم

317  Perspective on Changes in Atmospheric Concentrations of Lindane and the 

Per-Emergent Herbicides (Trifluralin, Ethalfluralin, Triallate) in the Canadian 

Prairies 

 نوف عيدان سعيد الزهراني

 

  316 الكلية الجامعية بأضم

  317 التربيةية كل نيرمين عبدالرحمن قطب مقياس تقدير اضطراب طيف التوحد خالل المراحل العمرية  318

319  Content of antinutritional factors and HCI-extractability of minerals from 

white bean(Phaseolus Dulgaris)cultivars Influence of soaking and  or 

cooking. 

 هاجر برعي المكي 

 

  318 الكلية الجامعية بالليث

الشريعة والدراسات كلية  هالة محمد جستنية الخطأ الطبي في الميزان  311

 االسالمية

319  

311  Nurse's Psychological Empowerment and Perceived Autonomy in Selected 

Hospitals at Menofia Governorate Egypt 

 هالة يحي سيد علي 

 منال حسن ابو المجد 

  311 كلية التمريض

312  Relationship between Nurse Unit Managers' Motivation and Their 

Performance Management in Selected Hospital at Makkah Al 

Moukarramah, KSA 

 هالة يحيى سيد علي

  311 كلية التمريض

313  Students' perceptions of the educational environment of the nursing program 

in Faculty of Applied Medical Sciences at Umm Al Qura University, KSA. 
 الة يحيى سيد عليه

  312 كلية التمريض

  313 التربيةكلية  هاني محمد علي رزق المتغيرات الجمالية لطرق تناول الخامات الجاهزة في فن التصوير الحديث والمعاصر  314

315  
 رعاية االيتام محلياً وعالمياً 

 هدى محمد صالح كيره  

 

  314 الكلية الجامعية بالليث

316  Oxidised low density lipoprotein causes human macrophage cell death 

through oxidant generation and inhibition of key catabolic enzymes 

 

 هنادي كتوعة

  315 كلية العلوم التطبيقية
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  316 كلية التصاميم هديل محمد بن عمران دور األسرة في تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب  317

  317 كلية التصاميم هناء عدنان محمد وزان وتأثيث المسكنتأثير مكمالت الزينة على جماليات تصميم   318

معوقات تحقيق أهداف االرشاد األكاديمي ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها )دراسة مطبقة على   319

 جامعة أم القرى( -كلية العلوم االجتماعية 

  318 العلوم االجتماعية هناء محمد أحمد غز  

321  e-Learning Readiness among Academic Staff and Students at Umm AlQura 

University 

 

 هناء يماني 

 رانية زيني 

 محمد اللهيبي 

عمادة التعلم اإللكتروني 

 والتعليم عن بُعد

319  

321  
e-Learning in Saudi Arabia 

عمادة التعلم اإللكتروني  هناء يماني 

 والتعليم عن بُعد

321  

  321 كلية الدعوة وأصول الدين ردارهند محمد س منهج الراغب االصفهاني في التفسير  322

323  Health care workers’ knowledge and practices regarding the prevention of 

central venous catheter-related infection. 
 هيام إبراهيم عصفور 

  322 كلية التمريض

كلية الشريعة والدراسات  هيلة بنت سعد بن محمد السليمي يهود الدونمة  324

 يةاالسالم

323  

كلية الشريعة والدراسات  وائل محمد رزق موسى في الفقة اإلسالمي المقارن  لمواجهة األفكار المتطرفة دراسة الحوار كوسيلة  325

 االسالمية

324  

326  
Selection of e-learning Web service based on QoS and user profile. 

 

 وداد قزقز 

عمادة التعلم اإللكتروني 

 والتعليم عن بُعد

325  

327  
A multi criteria decision making model for software selection to build e-

portfolio. 

 وداد قزقز 

 رانية زيني 

 ابتهال قوقندي 

عمادة التعلم اإللكتروني 

 والتعليم عن بُعد

326  

  327 ميمكلية التصا وسام ياسين عبد الرحمن صباغ  الطاقة االبداعية لنظرية االحتماالت في تصميم األزياء  328

  328 كلية التصاميم والء سمير عثمان بنجر استخدام جماليات الخط الكوفي اثراء تصميمات مبتكرة لالزياء النسائية  329

331  Photonic band gap characteristics of one-dimensional graphene-dielectric 

periodic structures 

 وليد بلقاسم  بلحاج 

 

  329 كلية العلوم التطبيقية

كلية الشريعة والدراسات  وليد بن هليل المطيري ي والسرايا النبوية إلى نجدالمغاز  331

 االسالمية

331  

بالفاء من كتاب الطهارة من كتاب بلوغ   تنبية للعلة بذكر الحكم عقيب وصفتطبيقات على اإليماء وال  332

 المرام

كلية الشريعة والدراسات  ياسر بن محمد بن صالح هوساوي

 االسالمية

331  

  332 كلية التصاميم ياسر محمد سعيد محمود  شكيلية للصورة الرقمية كعنصر إبداعي في التصميم الجرافيكي لإلعالن المطبوعالقيم الت  333

334   

 التعليم الديني الخالق القران واثرة في احترام حقوق االنسان 

  333 كلية الدعوة وأصول الدين يحيى زمزمي
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335  Students' Opinions about Nursing Education and its Relation to Their 

Academic Motivation 

 يسرية محمد إبراهيم

 سحر محمود الخضر 

  334 كلية التمريض

336  Assessment of Knowledge, Attitude, and Behavior of Hand Hygiene among 

Nurses in Emergency Department at King Abdul-Aziz Hospital in Makkah 

Al-Mukaramah. 

 إبراهيم يسرية محمد

 حنان سيد علي

 إسراء عصام الدين محمد 

  335 كلية التمريض

337  A Novel Information Security Scheme for E-Learning Infrastructure Success 

Based on TRI Model 

 يسين الخليفي 

 عادل بالصادق 

عمادة التعلم اإللكتروني 

 والتعليم عن بُعد

336  

338  

Quality of life and self esteem of Egyptian chilen with type I Diabetes. 

 يمنى صبري 

 أشرف شرقاوي 

 شويكار شحاته فراج

 هالة البرعي 

  337 كلية التمريض

كلية الشريعة والدراسات  يوسف احمد محمد البدوي بالقرآن الكريم و أهميتها في تدبرة كلية الشريعة والدراسات االسالميةعالقة مقاصد   339

 االسالمية

338  

كلية الشريعة والدراسات  يوسف بن علي بن رابع الثقفي أوربا من الدولة العثمانيةموقف   341

 االسالمية

339  

341  Modification of the Microbiom Constitution in the Gut using Chicken IgY 

Antibodies resulted in a reduction of acute Graft-versus-Host Disease after 

experimental Bone Marrow Transplantation. 

Abdellatif Bouazzaoui., F. A.Allaf. E. Huber, A. Dan 

, J. P.firstinger, G. Sprotte. J. Kostler. A. Hiergeist, A. 

Gessner, R.Aneesen. W.Herr, E. Holler 

  341 الطبكلية  

342  Surface and catalytic properties of triflic acid supported zirconia: Effect of 

zirconia tetragonal phase 

Abd El Rahman S. Khder 341 كلية العلوم التطبيقية  

343  The clinical impact of orthotic correction of lower limb rotational deformities 

in chilen with cerebral palsy: a randomized controlled trial 
Abd El-Kafy EM 

بية العلوم الطكلية 

 التطبيقية

342  

344  Effect of postural balance training on gait parameters in chilen with cerebral 

palsy 
Abd El-Kafy EM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

343  

345  Risks of a fructose rich soft ink consumption on some biochemical 

parameters in Balbc mice 
Abd Elmonem .H.A. and Enaam Ali, 

  344 الطبكلية  

346   

Bacterial Whole Genome Sequencing as Powerful Tool for Hospital 

Molecular Epidemiology:  Acinetobacter baumannii as a model 

 

 

Abdalla Ahmed, Bashir Sirag, Fahad Raees, El-

Shiekh Kidir, Tayseer Ali, Mohammad Atiqur 

Rahman, Sami Ashgar, Abeer Barhameen, 

Abdelrahman Elsawy, Asmaa Mostafa and Sheerin 

Shalam 

  345 الطبكلية 
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347  Solution of stochastic generalized shallow water wave equation using RVT 

technique 

Abdallah Hussein 346 كلية المجتمع  

348  Effect of Pulsed High Intensity Laser in treatment of Diabetic Foot Ulcer: A 

Randomized Controlled Study 
Abdelgayed AE, Thabet AA, Abdel-Kafy 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

347  

349  The fibrolytic potentials of vitamin D and thymoquinone remedial therapies: 

Insights from liver fibrosis established by CCl4 in rats 
Abdelghany AH, Iis S Ahmad J and Refaat B 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

348  

351  Effect of constraint-induced therapy on upper limb functions: A randomized 

control trial 
Abdel-Kafy EM, Elshemy SA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

349  

351  
Aspergillus terreus Meningitis in Immunocompetent Patient: A Case Report 

Abdelrahman Elsawy, Hani Faidah, Abdalla Ahmed, 

Asmaa Mostafa  and Farah Mohamed 

  351 الطبكلية 

352   First Record of Indigenous Furuncular Myiasis Due to Cordylobia 

anthropophaga in Unusual Ecologic Niche, Makkah, Saudi Arabia. 

Abdo Almatary AM, Hassanein RY, Makhlof RT, 

Bakir HY Mohamed AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

351  

353  Pilgrims attitudes and believes towards medications use during Hajj season. Abdul Haseeb  352 كلية الصيدلةكلية  

354  Effectiveness of a pharmacist-led educational intervention to reduce the use 

of high-risk abbreviations in an acute care setting in Saudi Arabia: a quasi-

experimental study 

Abdul Haseeb 

  353 كلية الصيدلةكلية 

355  Knowledge, Attitude, and Perception of Parents Towards Antibiotics Use for 

Upper Respiratory Tract Infections in Chilen in Holy Makkah, Kingdom of 

Saudi Arabia 

Abdul Haseeb 

  354 كلية الصيدلةكلية  

356  Study investigating pharmacy students’ inter-professional perceptions toward 

the pharmacy profession in Saudi Arabia 
Abdul Haseeb 

  355 كلية الصيدلةكلية  

357  
Antimicrobial resistance among pilgrims: a retrospective study from two 

hospitals in Makkah, Saudi Arabia; International Journal of Infectious 

Diseases; 2.229 impact factor 

Abdul Haseeb, Hani Saleh Faidah, Abdul Rahman 

Bakhsh, Waleed Hassan Al Malki, Mahmoud E. 

Elrggal, Fahad Saleem, Shafiq ur Rahman, Tahir 

Mehmood Khan and  Mohamed Azmi Hassali; 

  356 الطبكلية 

358  
Evaluation of neonatal jaundice in the Makkah region 

Abdulaziz Alkhotani, Essam Eldin Mohamed Nour 

Eldin, Amal Zaghloul & Shakil Mujahid 

 

  357 الطبكلية 

359  
Association of blood pressure, BMI and plasma leptin levels in young normal 

weight male university students 

Abdulhalim S. Serafi, Zahir Hussain, Gamal G. 

Osman, Mohammed A. Bafail, Sumera Sohail, Aisha 

Javaid
 

  358 الطبكلية 

361  Quercetin attenuates, indomethacin-induced acute gastric ulcer in rats Abdullah G Alkushi, Naser Ahmed Mahmoud Elsawy  359 بالطكلية  
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361  Maternal Anthropometric Study of Low  Birth Weight Newborns in Saudi 

Arabia:  A Hospital-Based Case-Control Study 
Abdullah G. Alkushi 

  361 الطبكلية 

362  Therapeutic Effect of Vitamin E on Testicular Tissue Damage Caused by 

Obesity 
Abdullah G. Alkushi 

  361 لطباكلية 

363  
Low Dose Irbesartan Has a Renoprotective Effect as High Dose Ramipril in 

Diabetic Rats Treated with Insulin 

Abdulmonim A. Alqasim, Sami H. Hammadi, Ghazi 

A. Bamagous, Essam Eldin M. Noureldin, Hussam H. 

Madi 

  362 الطبكلية 

364  Association of Adipocytokines: Resistin and Retinol Binding Protein-4 with 

Severity of Preeclampsia and Insulin Resistance 

Abeer A. EL-Refai, Sameer H. Fatani, Hala F. M. 

Kamel 

  363 الطبكلية 

365  
Imported malaria to Makkah district, Saudi Arabia: is there any risk of local 

transmission? 

Abeer Abd El-Rehim El-Henawy · Ahmed Abdel-

Razik · Sahar Zakaria. 

Dina El hammady ·  Niveen Saudy · Manar Sobh 

Azab 

  364 الطبكلية 

366  The Effect of Some Immunomodulatory and Anti-Inflammatory ugs on Li-

Pilocarpine-Induced Epileptic Disorders in Wistar Rats  Abeer Al-refai 

  365 الطبكلية 

367  
An interesting misdiagnosed case of Crhon’s disease: case report 

Abeer S. Ali1, Sana’a R. Kelantan, Balqees 

A.Albarakati, Emtenan Kh.Alsahafi, Ghaidaa 

B.Alahmadi and Shahad M. Aldor 

  366 الطبكلية 

368  Novel illudalane sesquiterpenes fromEncephalartos villosus Lehm. 

antimicrobial activity 
Abeer Samir Mohamed 

  367 كلية الصيدلةكلية 

369  Quality Assurance at work practice system using Brahms Model Abid Ghaffar 368 التحضيرية السنة عمادة  

371  Genetic and histopathological alterations induced by cypermethrin in rat 

kidney and liver: Protection by sesame oil 
Abou El-Ella GA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

369  

371  Evaluation of ELISA test  as a rapid Screening tool for detection of Johne’s 

Disease among suspected Small Ruminants in Makkah, KSA 
Abou El-Ella GA, Abd El-Rahim HA, Ahmed OB 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

371  

372  Evaluation of diagnostic and predictive value of serum adipokines: Leptin, 

resistin and visfatin in postmenopausal breast cancer, Obesity Research and 

Clinical Practice, 2016. 10(4): p. 442-53 

, Hala F.M. Kamel*Adel M. A. Assiri  

  371 الطبكلية 

373  Resistin, Visfatin, Adiponectin and Leptin: Risk of breast cancer in pre- and 

post-menopausal Saudi females and their possible diagnostic and predictive 

implications as novel biomarkers, Dis Markers, 2015 :253519 

*, Fawzy Hala F.M. KamelAdel M. A. Assiri, 

M.Ramadan 

  372 الطبكلية 

https://www.researchgate.net/researcher/2083898673_Abeer_Abd_El-Rehim_El-Henawy
https://www.researchgate.net/researcher/2054105995_Ahmed_Abdel-Razik
https://www.researchgate.net/researcher/2054105995_Ahmed_Abdel-Razik
https://www.researchgate.net/researcher/2075414397_Sahar_Zakaria
https://www.researchgate.net/researcher/2059061484_Dina_Elhammady
https://www.researchgate.net/researcher/2083894733_Manar_Sobh_Azab
https://www.researchgate.net/researcher/2083894733_Manar_Sobh_Azab
https://www.researchgate.net/publication/305888485_The_Effect_of_Some_Immunomodulatory_and_Anti-Inflammatory_Drugs_on_Li-Pilocarpine-Induced_Epileptic_Disorders_in_Wistar_Rats?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/305888485_The_Effect_of_Some_Immunomodulatory_and_Anti-Inflammatory_Drugs_on_Li-Pilocarpine-Induced_Epileptic_Disorders_in_Wistar_Rats?ev=prf_pub
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374  Characterisation of the proteins induced by DMXAA treatment in LS1 74T 

xenograft tumours using MALDI-MSI 
Afnan Sale h Batubara 

  373 كلية الصيدلةكلية 

375  Tabu Memory Based Approach to Balance Genetic Search and local in 

Multiobjective memetic algorithms 

Ahmad Hasan Alhindi 

 

كلية الحاسب اآللي كلية 

 ونظم المعلومات

374  

376  Self-Esteem and Alienation in Parents Having Chilen with Intellectual 

Disability. 

Ahmed Abdella M. Osman  الصحة العامة كلية

 والمعلوماتية الصحية

375  

377  Coping Strategies to Confront Problems and Work Stress among Health 

Practitioners According to Their Personality Type. 

Ahmed Abdella Mohammed Osman  الصحة العامة كلية

 والمعلوماتية الصحية

376  

378  
Effect of IEC on Risky Behaviors among People Living with HIVAIDS 

Ahmed Abdella Mohammed Osman  الصحة العامة كلية

 والمعلوماتية الصحية

377  

379  Job Burnout Phenomenon Among The Health Practitioners In The 

Governmental Hospitals And Health Centers 

Ahmed Abdella Mohammed Osman,  الصحة العامة

 والمعلوماتية الصحية

378  

381  Parental Attitudes Towards Chilen with Mental Retardation: Across Sectional 

Study From NGOs in Northern India. 

Ahmed Abdella Mohammed Osman.  لعامة الصحة اكلية

 والمعلوماتية الصحية

379  

381  Traffic Injuries: Health Care Services and Clinical Outcome of Victims in 

Central Hospital, Sudan 

Ahmed Abdella Mohammed Osman.  الصحة العامة كلية

 والمعلوماتية الصحية

381  

382  Prevalence of Post-Traumatic Stress Disorders and Associated Factors 

Among Workers Attending Trauma Centers in Jeddah, KSA. 

Ahmed Abdella Mohammed Osman.  الصحة العامة كلية

 والمعلوماتية الصحية

381  

383  Kinetics and Mechanism of Electron Transfer to 

Manganese(VII) by Fluorene and Its Halogenated 

Derivatives in Neutral Organic Medium 

Ahmed F. Saad 382 كلية العلوم التطبيقية  

384  Improving the performance of complex motor skills in Egyptian chilen team 

handball by using hypermedia 

 

Ahmed Hassen, Amr Hassan 

  383 التربيةكلية 

385  Estimating the level of Motor Memory Using Suggested E-measurement and 

Its Relation with Decisions of Kata Judges in Karate 

Ahmed Hassen, Hesham Hegazy  384 التربيةكلية  

386  Synthesis and Quantum Chemical Studies on the Tautomeric Structures of 

New Thiazole and Thiadiazine Derivatives 

Ahmed M. El Defrawy 385 طبيقيةكلية العلوم الت  

387  Toward Safer Analgesic Anti-inflammatory: 

Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Some Novel Pyrrolizine 

Derivatives as Dual COX5-LOX Inhibitors with Anti-inflammatoryAnalgesic 

Activities and Low Ulcerogenic Liability 

Ahmed Mahmoud Gouda 

  386 كلية الصيدلةكلية 

388  Inactivation  of bacteria  by Ultra Low Pressure Plasma Discharges Ahmed Rida galaly 387 كلية المجتمع  
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389  
Serum Interferon –gamma inducible protein – 10: a possible player in 

progression of Hepatitis B Virus related chronic liver diseases 

Ahmed Youssef Altonbary · Magdy Hamed 

Attwa · Monir Hussein Bahgat · Ehab Elsayed 

Abdel-khalek · Doaa Mahmoud Elghannam· Niveen 

Saudy 

  388 الطبكلية 

391  Simultaneous Underpotential Deposition of Zinc and Nickel on Pt(111) 

Single Crystal 

Alaa A. El-Shafei 389 كلية العلوم التطبيقية  

391  Heliotherapy; applications of sunlight therapy as an alternative treatment for 

certain chronic diseases. 
Alaa Barhamain and Sirajedin S. Natah 

  391 الطبكلية 

392  Homoisoflavonoid and novel bufadienolide from Rhodocodon campanulatus Alaa Mohammadali Alqahtani  391 كلية الصيدلةكلية  

393  
Molecular genotyping of haemophilia in Saudi Arabian population: report of 

novel mutations 

Al-Allaf FA, Taher MM, Abduljaleel Z, Athar M. Ba-

hammam F, Abdulla M. Bouazzaoui A, Abalkhail H 

and Owaidah T. 

  392 الطبكلية 

394  Lipid profile and hemodynamic response to exercise therapy in type 2 

diabetic pre-hypertensive patients: A follow up randomized controlled trial 
Alayat MS 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

393  

395  High-intensity versus low-level laser therapy in the treatment of patients with 

knee osteoarthritis: a randomized controlled trial 
Alayat MS and Ibrahim MM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

394  

396  
Dynamic Postural Balance in Subjects with and without Flat Foot Alayat MS, Ali MM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

395  

397  Efficacy of high-intensity laser therapy in the treatment of chronic neck pain: 

a randomized double-blind placebo-control trial 
Alayat MS, Mohamed AA, Helal OF 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

396  

398  Knowledge of Patients with Hypercholesterolemia in a Primary Health Care 

Center in the North of  Saudi Arabia. 
Alenezy A, Joraied MA, Al-bukhari TA 

  397 الطبكلية 

399  Evaluation of circulating TP53 antigen in the sera of gastric cancer patient: 

As a tumor marker 
Alenezy A, Joraied MA, Al-bukhari TA 

  398 الطبكلية 

411  Comparison of a genus-specificconventional pcr and a species-specific 

nested-pcr for malaria diagnosis using fta collected samples from kingdom of 

saudi arabia. 

Al-Harthi Saeed A 

  399 الطبكلية 

411  Assessment of three blood genomic-dna preparation methods for malaria 

molecular diagnosis. 
Al-Harthi Saeed A 

  411 الطبكلية 

412  Retrospective investigation of pyrimethamine-sulfadoxine resistance 

indicators in falciparum-malaria positive blood samples from south western 

saudi arabia. 

Al-Harthi Saeed A 

  411 الطبكلية 
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413  Prevalence of food borne helminths in vegetables market and shops in 

Makkah City, Saudi Arabia. 
Al-Harthi Saeed A 

  412 الطبكلية 

414  Performance of a Standard Plasmodium SSU rRNA PCR Using Nucleic 

Acids Purified from EDTA-Preserved Blood Samples by Two Commercial 

Kits. 

Al-Harthi Saeed A 

  413 الطبكلية 

415  Malaria ug resistant: current situation with reference to Saudi Arabia. Al-Harthi Saeed A.  414 الطبكلية  

416  The Role of the Proper Selection of 𝑒+𝑒− Beam Polarization in Enhancing 𝑍′ 
Search Limits at the International Linear Collider 

 Ali A. Bagneid 
  415 التحضيرية السنة عمادة

417  Comparative Renal Protective Effect of Canagliflozin and Telmisartan in a 

Rat Model of Diabetic Nephropathy 

Ali F. Abdel-Wahab, Wahid Mahmoud,                    

Randa Al-Harizy 

  416 الطبكلية 

418  Influence  of Early post-Operative Weight Bearing on Hip Function after 

Femoral Trochanteric Fractures 
Ali MM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

417  

419  Isokinetic Evaluation of Lifting Capacity in Healthy and non-specific low 

back Pain Subjects 
Ali MM, Alayat MS 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

418  

411  Long-term effect of high-intensity laser therapy in the treatment of patients 

with chronic low back pain: a randomized blinded placebo-controlled trial 
Ali MM, Shosha TM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

419  

411  Comparing Recombinant FP9 and MVA Encoding EnvRev 

SIVmac239 Sequences iven by a T7 Expression System 
Alsafi RT 

العلوم الطبية كلية 

 بيقيةالتط

411  

412  Evaluation of antibacterial and antioxidant activities of Syzygium cumini 

leaves essential oil  

Amal A.Mohamed 

 

  411 الكلية الجامعية بالليث

413  Antidiabetic and Reproductive Effects of Aliskiren in Streptozotocin-Induced 

Diabetic Nephropathy in Female Rats 
Amal Mahfouz 

  412 الطبكلية 

414  PRESENCE OF ACCESSORY RENAL ARTERY IN SUDANESE PEOPLE Amal Yousif Ahmed Elhaj Mustafa  413 الطبكلية  

415  Lymophocyte subsets in healthy Saudi donors Amal zaghlool AM, Mariam A, T.A.M.A. Al-bukhari  414 الطبكلية  

416  Soluble endothelial protein C receptor and high sensitivity C reactive 

protein levels as markers of endothelial dysfunction in patients with type 1 

and type 2 diabetes mellitus: Their role in the prediction of vascular 

complications. 

Amal Zaghloul , T.A.M.A. Al-bukhari, H.A. AL-

Pakistani , Maged Shalaby , Saeed H. Halawani , 

Nada Bajuaifer, Shirin H. Teama 

 

  415 الطبكلية 

417  
Introduction of  new formulas and evaluation of the previous red blood cell 

indices and formulas in the differentiation between beta thalassemia trait 

and iron deficiency anemia in the Makkah region 

Amal Zaghloul, T. A. M. A. Al-bukhari, Nada 

Bajuaifer, Maged Shalaby, H. A. 

AL-Pakistani, Saeed H. Halawani, Shirin H. Teama 

& Ghada A. Wassif 

  416 الطبكلية 
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418  
Thrombosis in Hemodialysis Patients; Their Association with Tissue Factor 

and Tissue Factor Pathway Inhibitor. 

Amal Zaghloul, Talat Bukhari, Nada Bajuaifer, 

Maged Shalaby, Hamed Pakistani, Saeed Halawani 

and Shirin Teama. 

  417 الطبكلية 

419  The effects of OralAural anxiety on L2 language performance 

 

Amira Massaabi 

 

 شاشة الكلية الجامعية بالليث

421  Quality standards in Saudi female undergraduate English programs: The case 

of the University College of Lith 

Amira Massaabi 

 

 شاشة الكلية الجامعية بالليث

421  Freedom of Speech and Newspaper Excesses Amira Massaabi        شاشة الكلية الجامعية بالليث 

422  
Metadiscourse and Reading Research Articles (RA)  

Amira Massaabi 

 

  418 الكلية الجامعية بالليث

423  Phenylpropanoids and flavonoids from Phlomis kurdica as inhibitors of 

human lactate dehyogenase 
Ammar Bader 

  419 كلية الصيدلةكلية 

424  Prediction of Hepatic Fibrosis in Patients with Chronic Hepatitis C Genotype 

4:  A non-Invasive biochemical analysis 

 Amr Ahmed Amin  421 الطبكلية  

425  New potentiometric sensor for the determination of bromate ion in inking 

water 

Amr S. Lotfy 421 كلية العلوم التطبيقية  

426  The Effect of Information Literacy of Electronic Search on Students’ 

Achievements at Collage Level: Field Research at a Saudi University 

Arwa Binsedeeq 

 Kholoud Binsiddiq 

  422 العلوم االجتماعيةكلية 

427  
Management and Treatment of Ocular Surface Neoplasia 

Ashjan Y Bamahfouz, Hanan M Abd El-Moneim, 

Mohammed Abdulqadir Bachal, Khaled Mohammed 

Bahubaishi 

  423 الطبلية ك

428  A morphometric study of the sella turcica; gender effect Ashraf Mohamed Elsayed Ali SAKRAN  424 الطبكلية  

429  Anatomical study of the accessory heads of the deep flexor muscles of the 

forearm (gantzer muscles 
Ashraf Mohamed Elsayed Ali Sakran 

  425 طبالكلية 

431  A Histological and Immunochemical Characteristics of Benign Prostatic 

Hyperplasia in the  Sudanese Patients 
Ashraf Mohamed Elsayed Ali Sakran 

  426 الطبكلية 

431  Effect of fenugreek seeds on rat’s ovary: histological study Ashraf Mohamed Elsayed Ali Sakran  427 الطبكلية  

432  Saudi ovarian cancer ug combination studies Ashraf N. Abdalla  428 كلية الصيدلةكلية  

433  
Genetic diversity of the pandemic influenza A (H1N1) virus in Saudi Arabia Ashshi A 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

429  

434  Demographic distribution and transmission potential of influenza A and 2009 

pandemic influenza A H1N1 in pilgrims 
Ashshi A, Alghamdi S 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

431  
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435  Aberrant expression of interleukin-6 and its receptor in Fallopian tubes 

bearing an ectopic pregnancy with and without tubal cytomegalovirus 

infection 

Ashshi AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

431  

436  Complete genome sequencing and phylogenetic analysis of dengue type 1 

virus isolated from Jeddah, Saudi Arabia 
Ashshi AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

432  

437  Serodetection of Dengue virus and its antibodies among blood donors in the 

western region of Saudi Arabia: a preliminary study 
Ashshi AM 

  433 العلوم الطبية التطبيقية

438  Distribution of HBV genotypes from two blood transfusion centers in western 

Saudi Arabia 
Ashshi AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

434  

439  Human immunodeficiency virus type-1 (HIV-1) disease progression and viral 

activity: a seroepidemiological and molecular study 
Ashshi AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

435  

441  Application of ventilator care bundle and its impact on ventilator associated 

pneumonia incidence rate in the adult intensive care unit 
Ashshi AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

436  

441  Prevalence of 7 sexually transmitted organisms by multiplex real-time PCR in 

Fallopian tube specimens collected from Saudi women with and without 

ectopic pregnancy 

Ashshi AM and Refaat B 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

437  

442  Prevalence of cytomegalovirus and its effect on the expression of inducible 

and endothelial nitric oxide synthases in Fallopian tubes collected from 

women with and without ectopic pregnancy 

Ashshi AM, Ahmad J, Iis S and Refaat B 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

438  

443  
Paper money and coins as potential vectors of transmissible disease Ashshi AM, Elshemi AG 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

439  

444  Combinatorial strategies based on CRAd-IL24 and CRAd-ING4 virotherapy 

with anti-angiogenesis treatment for ovarian cancer 
Ashshi AM, El-Shemi AG 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

441  

445  Spontaneous crystal growth of co-crystals: the contribution of particle size 

reduction and convection mixing of the co-formers 
Asim Y. Ibrahim 

  441 دلةكلية الصيكلية 

446  Using Genetic Programming to Evolve Heuristics  for a Monte Carlo Tree 

Search Ms Pac-Man Agent 

Atif Alhejali  كلية الحاسب اآللي كلية

 ونظم المعلومات

442  

447  A new Coprecipitation Method Without Carrier Element for Separation and 

Preconcentration of some Metal Ions at Trace Levels in Water and Food 

Samples 

Ayman A. Gouda  الصحة العامة كلية

 والمعلوماتية الصحية

443  

448  Solid-Phase Extraction using Multiwalled Carbon Nanotubes and 

Quinalizarin for Preconcentration and Determination of Trace Amounts of 

Ayman A. Gouda  الصحة العامة كلية

 والمعلوماتية الصحية

444  
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some Heavy Metals in Food,Water and Environmental Samples  

449  Development of Cloud-Point Extraction Method for Preconcentration of 

Trace Quantities of Cobalt and Nickel in Water and Food Samples 

Ayman A. Gouda  الصحة العامة كلية

 والمعلوماتية الصحية

445  

451  Knowledge, Attitudes and Practices towards Human Papilloma Virus among 

Females in Saudi Arabia 

 

Ayman Khalid Johargy , Adil Jamal and Mohammed 

Ahmed Garout 

 

  446 الطبكلية 

451  A Pilot Study on Using Profile-Based  Summarisation for Interactive Search 

Assistance 

 Azhar hasan lal alhindi  كلية الحاسب اآللي كلية

 ونظم المعلومات

447  

452  Mechanisms of Nanoparticle Internalization and Transport Across an 

Intestinal Epithelial Cell Model: Effect of Surface Charge 
Azzah Bannunah, iton Vllasaliu and Snow Stolnik 

  448 التحضيرية السنة عمادة

453  
Leptin and uric acid as predictors of metabolic synome in jordanian adults Azzeh FS 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
449  

454  Evaluation of several anthropometric indices of obesity as predictors of 

metabolic synome in Jordanian adults 
Azzeh FS 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
451  

455  Vitamin D Is a Good Marker for Disease Activity of Rheumatoid Arthritis 

Disease 
Azzeh FS and Kensara OA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
451  

456  Effect of Hospital Nutrition Support on Growth Velocity and Nutritional 

Status of Low Birth Weight Infants 
Azzeh FS, Jazar AS 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
452  

457  Therapeutic role of ginger and chamomile aqueous extract for peptic ulcer 

using experimental rats 
Bakr EH and Baz SM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
453  

458  Studies on the Reactions of Aromatic Nitro-Compounds with Nitrogen and 

Carbon Nucleophiles 

Basim H. Asghar  454 العلوم التطبيقيةكلية  

459  
Pulmonary Hydatid cyst in a 13 years old child: A case report 

Bayan Hafiz, Ashwaq Al-qurani, Abdulelah Al-

Malki, Esraa Kheel, Ghada Esheba 

  455 الطبكلية 

461  Adaptive Binarization Method for Degraded Document Images Based On 

Surface Contrast Variation 

 Bilal Bataineh 

Ayham Al-Omary 

  456 التحضيرية السنة عمادة

461  Functional alterations due to amino acid changes and evolutionary 

comparative analysis of arpkd and adpkd genes 

 

Burhan M. Eees, Mohammad Athar, Faisal A Al-

Allaf, Zainularifeen Abduljaleel*, Mohiuddin M. 

Taher, Wajahatullah Khan4, Abdellatif Bouazzaoui, 

Naffaa Al-Harbi, Ramzia safar6, Howaida Al-Eessi6, 

Khawala Alansary, Abulkareem Anazi, Naji Altayeb, 

Muawia A. Ahmed 

  457 الطبكلية 
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462  Ion Torrent Next Generation sequencing of Recessive Polycystic Kidney 

Disease in Saudi Patients 

Burhan M.Eees. Mohammad Athar.Faisal A Al-Allaf. 

Mohjuddin M Taher . Wajahatullah Khan, Abdellatif 

Bouazzaoui. Naffaa Al-Harbi, Ramzie safar, Howaida 

Al- Eessi. Khawala Alansary. Abdulkareem Anazi, 

Naji Altayeb, Muawia A.Ahmed.Zainularifeen 

Abduljaleel 

  458 الطبكلية 

463  

Outbreak of Middle East Respiratory Synome at Tertiary Care Hospital, 

Jeddah, Saudi Arabia, 2014 

 

Deborah L. Hastings, Jerome I. Tokars, Inas Zakaria 

A.M. Abdel Aziz, Khulud Z. Alkhaldi, Areej T. 

Bensadek, Basem M. Alraddadi, Hani Jokhdar, John 

A. Jernigan, Mohammed A. Garout, Sara M. 

Tomczyk, Ikwo K. Oboho, Anew, Geller, Nimalan 

Arinaminpathy, David L. Swerdlow, Tariq A. Madani 

 

  459 الطبكلية 

464  Links between Leukemia, Obesity and Vitamin-D Deficiency in a Cross 

Sectional Study in the North of Saudi Arabia 

Dhaifallah Alenezi, Altayeb Ahmed, Talat A.M. Al-

bukhari 

  461 الطبكلية 

465  
Design of automatic tutor in e-learning environment 

Dalila Souilem 

 Alexander Bekiarski 

 Salma Boumiza 

  461 العلوم االجتماعيةكلية 

466  A mobile learning approach to solve pilgrims Meeqaat bypassing Dhaou Brini 462 يةالتحضير السنة عمادة  

467  Incidental Parasitic Infections in Surgically Removed Appendicies: A 

retrospective Analysis; Journal of the Egyptian Society of Parasitology 

Dina Abdallah Zaghlool, Amal Ali Hassan, Mona 

Abd El-Fattah Ahmed and Hani Saleh Faidah 

  463 الطبكلية 

468  Effect of Posterior Tibial Nerve Stimulation and Trospium Hyochloride in 

Treatment of Overactive Bladder Synome: a randomized controlled study 
Ebid AA, El-Shamy SM, Thabet AA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

464  

469  The impact of interventions by pharmacists in community pharmacies on 

control of hypertension: a systematic review and meta-analysis of randomized 

controlled trials 

Ejaz Ullah Cheema 

  465 كلية الصيدلةكلية 

471  Medicines reconciliation and self-reporting of adverse ug events in the 

Emergency Department: a cross sectional study 
Ejaz Ullah Cheema 

  466 كلية الصيدلةكلية 

471  
Effect of Rowing on Pulmonary Functions in Chilen With Down Synome El Kafy EMA and Hela OF 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

467  

472  High intensity laser versus electromagnetic therapy in treatment of chronic 

neck pain 
El Kafy EMA, Ali MM, Al-Ayat MS  

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

468  

https://mail.uqu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=9fJ7i5Orn9X4VMuejBoQ1iHI0qJj1TUVL-uNYPeg6G4iDrPJaOfTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.scitechnol.com%2fpeer-review%2flinks-between-leukemia-obesityand-vitamind-deficiency-in-across-sectional-study-in-the-northof-saudi-arabia-MCHD.php%3farticle_id%3d5249
https://mail.uqu.edu.sa/owa/redir.aspx?C=9fJ7i5Orn9X4VMuejBoQ1iHI0qJj1TUVL-uNYPeg6G4iDrPJaOfTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.scitechnol.com%2fpeer-review%2flinks-between-leukemia-obesityand-vitamind-deficiency-in-across-sectional-study-in-the-northof-saudi-arabia-MCHD.php%3farticle_id%3d5249
https://www.researchgate.net/researcher/2073864197_Dina_Abdallah_Zaghlool
https://www.researchgate.net/researcher/2073834406_Amal_Ali_Hassan
https://www.researchgate.net/researcher/2080878505_Mona_Abd_El-Fattah_Ahmed
https://www.researchgate.net/researcher/2080878505_Mona_Abd_El-Fattah_Ahmed


 

 31 

 العلمية  دليل الملصقات

473  Appraisal of prenatal anti-toxoplasma gondii (igg+igm)- ihaigm-elisa 

screening in single samples via igg avidity test. 
El-Bali M, Zaglool DA, Khodari YA, AlHarthi SA 

  469 الطبكلية 

474  Tumor Necrosis Factor-α, Interleukins-12(p40), 6, and 10 levels in 

cerebrospinal fluid and outcome prediction in Ossimi sheep with encephalitic 

listeriosis 

El-Boshy M 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

471  

475  Protective Effects of Selenium Against Cadmium Induced Hematological 

Disturbances, Immunosuppressive, Oxidative Stress and Hepatorenal Damage 

in Rats 

El-Boshy M 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

471  

476  Dietary fucoidan enhance the non-specific immune response and disease 

resistance in African catfish, Clarias gariepinus, immunosuppressed by 

cadmium chloride 

El-Boshy M 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

472  

477  The use of inflammatory markers as a prognostic aid for traumatic 

reticuloperitonitis in water buffalo (Bubalus bubalis) 
El-Boshy M 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

473  

478  
Prognostic significance of platelet count in SLE patients  El-Boshy ME 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

474  

479  The role of serum IL-17 and IL-6 as biomarkers of disease activity and 

predictors of remission in patients with lupus nephritis 
El-Boshy ME 

العلوم الطبية كلية 

 يةالتطبيق

475  

481  Effect of TheraTogs orthotic undergarment on postural balance control, risk 

of fall, and walking abilities in Saudi individuals with chronic stroke 
El-Fiky AA,  Elsodany AM and  El-Kafy EMA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

476  

481  Effect of Magnetic Therapy on Balance Deficits in Patients with Diabetic 

Polyneuropathy: Randomized Controlled Trial 
El-Fiky AA, Helal OF, Abdelaal AAM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

477  

482  Vaccination with Toxoplasma lysate antigen and CpG oligodeoxynucleotides: 

comparison of immune responses in intranasal versus intramuscular 

administrations. 

EL-Malky MA, Al-Harthi SA, Mohamed RT, EL Bali 

MA, and Saudy NS 

  478 الطبكلية 

483  
Quercetin attenuates, indomethacin-induced acute gastric ulcer in rats ElSawy NA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
479  

484  Metronidazole derivatives as a new class of antiparasitic agents: synthesis, 

prediction of biological activity, and molecular properties 
ElSawy NA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
481  

485  
Effect of garlic and cabbage on healing of gastric ulcer in experimental rats ElSawy NA, Header EA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
481  

486  Effect of Pulsed Magnetic Field on Bone Density in Juvenile Rheumatoid 

Arthritis 
El-Shamy SM and Mahran HG 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
482  
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487  Effect of balance training on postural balance control and risk of fall in chilen 

with diplegic cerebral palsy 
Elshamy SM, Abdel-Kafy EM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
483  

488  Hepatic and Neural Toxicity and Tissue Residue of Cypermethrin in Male 

Somali Sheep (Berbera Blackhead) 
El-Shemi AG and  Abou El-Ella GA 

العلوم الطبية كلية 

 طبيقيةالت
484  

489  Combined therapy with oncolytic adenoviruses encoding TRAIL and IL-12 

genes markedly suppressed human hepatocellular carcinoma both in vitro and 

in an orthotopic transplanted mouse model 

El-Shemi AG, Ashshi AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
485  

491  Paricalcitol Enhances the Chemopreventive Efficacy of 5-Flurouracil on an 

Intermediate-term Model of Azoxymethane-Induced Colorectal Tumors in 

Rats 

El-Shemi AG, Refaat B, Kensara OA, Mohamed AM, 

Iis S and Ahmad J 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
486  

491  Efficacy of high and low level laser therapy in the treatment of Bell's palsy: A 

randomized double blind placebo-controlled trial 
Elsodany AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
487  

492  Sustained natural apophyseal glides mobilization versus manipulation in the 

treatment of cervical spine disorders: a randomized controlled trial 
El-Sodany AM, Alayat MS 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
488  

493  Effectiveness of Functional Electrical Stimulation for Foot op on Walking 

Abilities and Balance Performance in Saudi Individuals with Chronic Stroke 
Elsodany AM, El-Fiky AA and  El-Kafy EMA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
489  

494  A Performance Simulation Tool For The Analysis Of Data Gathering In Both 

Terrestrial And Underwater Sensor Networks 

Emad Felemban  كلية الحاسب اآللي كلية

 ونظم المعلومات

491  

495  SimpliMote: A Wireless Sensor Network Monitoring Platform for Oil and 

Gas Pipelines 

Emad Felemban  كلية الحاسب اآللي كلية

 ونظم المعلومات
491  

496  A Method for Distributed Pipeline Burst and Leakage Detection in Wireless 

Sensor Networks Using Transform Analysis 

Emad Felemban كلية الحاسب اآللي ة كلي

 ونظم المعلومات
492  

497  Improving Response Time In Time Critical Visual Sensor Network 

Applications 

Emad Felemban  كلية الحاسب اآللي كلية

 ونظم المعلومات
493  

498  Synthesis, cytotoxic activity, and tubulin polymerization inhibitory activity of 

new pyrrol-2(3H)-ones and pyridazin-3(2H)-ones 
Eman Ahmed Beshr 

  494 كلية الصيدلةكلية 

499  Effect of Vitamin E on Oxidative Stress Induced by Bisphenol A in Female 

Albino Rats 

Eman G.E Helal, Neama M. Taha, Ahmed M. 

Mohamed 

  495 التحضيرية السنة عمادة

511  Protective effect of garlic oil on some neurotrasmitters and physiological 

parameters in male rats exposed to electropollution 
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Mohamed A 
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616  Evaluation of indirect TaSP enzyme-linked immunosorbent assay for 
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Mohamed A 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
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Mohamed A EL-Malky, Haruhiko Maruyama, Saeed 

A Al-Harthi ,Samar N El-Beshbishi,and Nobu Ohta 

  611 الطبكلية 
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Proteins Elicited in vitro Specific Immune Reaction Against Tuberculous 
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Mohamed AM, Ashshi AM Refaat B, Basalamah 
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العلوم الطبية ية كل

 التطبيقية

611  
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Mohamed AM, Ashshi AM, El-Shemi AG 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
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621  
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transmission? 
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elsendiony, Saeed a. al-harthi
1
, dina zaghloul

 
and 

niveen salah
7
 

  613 الطبكلية 

621  Helicobacter Pylori Infection Is Associated with Dyslipidemia and Increased 

Levels of Oxidized LDL in Type-2 Diabetes Mellitus 
Mohamed Hasan Mukhtar & Wesam A. Nasif 

  614 الطبكلية 

622  Enhanced recovery of sulfur-poisoned platinum nanoparticles at low anodic 

potentials 

Mohamed I. Awad 615 كلية العلوم التطبيقية  

623  A new sucrase enzyme inhibitor from Azadirachta Indica Mohamed Ibrahim Saleh Abdelhady 616 كلية الصيدلة  
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Mohamed Nour  617 الطبكلية  
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Mohammad A. Al-Arjah 

  618 كلية الصيدلة
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  619 كلية الصيدلة
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Mohammad Medhat Gamaleldin 

  622 كلية الصيدلة

631  Comparative evaluation of US Food and ug Administration and 

pharmacologically guided approaches to determine the maximum 

recommended starting dose for first-in-human clinical trials in adult healthy 

men 

Mohammad Tarique Imam 

  623 كلية الصيدلة
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  624 الطبكلية 
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  625 كلية العلوم التطبيقية
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Mohammed A.Garout1, Hani A Jokhdar , Magda R. 
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  626 الطبكلية 
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  627 كلية الصيدلة

635  
Bedside Teaching: The Meeting-to-Meeting Model 

 

Mohammed Garout, Abdulelah Nuqali, Ahmad 

Alhazmi, Hani Almoallim 

 

  628 الطبكلية 

636  
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Mohammed Garout, Abdulelah Nuqali, Ahmad 
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  629 الطبكلية 
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Critical Thinking among Physical Education Students at Al-Azhar University 
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 Gamal Ramadan Mousa 

  631 التربيةكلية 
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 والمعلوماتية الصحية

631  

639  

Development of Molecular tests for Brain Tumours (Gliomas) in the 
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Mohiuddin M. Taher, Raid Jastania, Tahani Nageeti, 
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641  Macrophage Migration Inhibitory Factor and Malondialdehyde as Potential 

Predictors of Vascular Risk Complications in Type 2 Diabetes 
Morsi HK, Ismail MM 

لطبية العلوم اكلية 

 التطبيقية

633  

641  Effect of pregabalin on erectile function and penile NOS expression in rats 

with streptozotocin-induced diabetes 
Morsy HK 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

634  
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men 
Morsy HK 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

635  

643  Polymeric micelles for pH-responsive delivery of cisplatin Mostafa H. Shahin 636 كلية الصيدلة  
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Translation Techniques 
 Mourad MARS 

  637 ضيريةالتح السنة عمادة

645  
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Mousa Komai-Koma, Eryi Wang, Mariola 
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and Damo Xu 

 

  638 الطبكلية 

646  ug Resistance Patterns of Acinetobacter baumannii 
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Ahmad Muhammad Ashshi , Aftab Faiz 

  639 الطبكلية 

647  Pharmacological Evidence of Hypotensive Activity of Somina (Herbal ug) in 

Normotensive Rats 
Muhammad Ahmed 

  641 كلية الصيدلة

648  Paroxetine Augments while Naloxone Abolishes the Analgesic Effect of 

Paracetamol in Acute Nociceptive Pain in Mice 
Muhammad Ahmed 

  641 كلية الصيدلة

649  CAFÉ-Map: Context Aware Feature Mapping For Mining High Dimensional 

Biomedical Data 

Muhammad Arif  كلية الحاسب اآللي ونظم

 المعلومات

642  

651  Design, synthesis and pharmacological evaluation of novel azole derivatives 
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Muhammad khalid saifullah 

  643 كلية الصيدلة

651  Extractive spectrophotometric method for the determination of Tolterodine 

tartrate 
Munjed mahmoud Ibrahim 

  644 كلية الصيدلة

652  Multiresolution Coding of Motion Capture Data for real-time Multimedia 

Applications 

Murtaza Ali Khan  كلية الحاسب اآللي ونظم

 المعلومات

645  

653  Effect of clomiphene citrate on the ovary of adult rat Mustafa. M. Sinna  646 الطبكلية  
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nawaz,   Zulkefli muhammed yusof,  Asadullah shah 
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Nahla Ayoub 

  648 الطبكلية 
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Theophyline for nocturnal asthma 
Nahla Salah Eldin Barakat 

  649 كلية الصيدلة

657  Validation of The Microtitre Plate Assay for Haemophilus spp. biofilm Najla Abdullah Obaid 651 كلية الصيدلة  

658  Relationship between clinical site of isolation and ability to form biofilms in 

vitro in nontypeable Haemophilus influenzae 
Najla Abdullah Obaid 

  651 كلية الصيدلة

659  New quinazolinone-pyrimidine hybrids: Synthesis, anti-inflammatory, and 

ulcerogenicity studies.(published paper) 
Nashwa Ahmed Ibrahim Mansour 

  652 كلية الصيدلة

661  Hartree-Fock, molecular docking, spectral, kinetic and antitumor considerations 

for cobalt, nickel, palladium and platinum (II)- bis carbothiohyazide complexes 

Nashwa M. El – Metwaly 653 كلية العلوم التطبيقية  

661  

Obesity is Associated with Cardiac Disease and the Apo Lipoprotein A5 

Gene a Genetic Variant C.553g > T is Associated with an Increased Risk of 

Coronary Artery Disease 

Neda Bogari, Dareen Rednah, Osama Elkhateeb, 

Anas Dannoun, Amr Ahmed Amin, Massimo 

Porqueddu, Soud Khogeer, Sama Attiyah, Elaf 

Almatrouk, Enas Alharthi, Saad Alghamdi, Khalid 

Faruqui, Ashwag Aljohani, Hussain Banni and 

Ahmed Fawzy 

  654 التحضيرية السنة عمادة

662  New proposed equation for study of the Rheological properties of Ketchup 

 

Nesrine Dhouibi 

 

  655 كلية الجامعية بالليثال

663  Learning and performance of endotracheal intubation by paramedical 

students: Comparison of GlideScope® and intubating laryngeal mask airway 
Newigy MK 

  656 العلوم الطبية التطبيقية

664  Is toxoplasmosis a potential risk factor for liver cirrhosis? 

 

Niveen Saudy, Dina Shahin, Sahar Zakaria, Adel 

Abdel Salam, and Maha E. Houssen 

  657 الطبكلية 

665  High reactivivity and regioselectivity of unsymmetrical  aromatic triflones in 

-complexation process 

Nizar El Guesmi 658 كلية العلوم التطبيقية  

666  A Hybrid Intelligent Information System for the Administration of Massive 
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Prof. Osama Khozium 
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Pushparaj PN, Li D, Komai-Koma M, Guabiraba R, 
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  661 الطبكلية 
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  661 التحضيرية السنة عمادة
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669  Cutaneous Myiasis in a Child Scalp Caused by Wohlfahrtia Magnifica 

(Diptera: Sarcophagidae): A Case Report 
Raafat H 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
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671  Genetic diversity of human Blastocystis isolates in Makkah, Saudi Arabia Raafat T.M. Makhlof  663 الطبكلية  

671  Identification of a potential 

molecular diagnostic biomarker in keloid disease: SYNDECAN-1 (CD138) is 

overexpressed in keloid scar tissue 

Rania A Bagabir, Farhatullah Syed, Ralf Paus and 

Ardeshir Bayat 

  664 الطبكلية 

672  Synthesis, reprecipitation method and pharmacological potency of free 

porphyrin based nanoparticles 
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  665 كلية العلوم التطبيقية

673  aft Genome Sequence of Multiug-resistant Klebsiella pneumoniae Isolated 
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Rayd Algowaihi, Sami Ashgar, Bashir Siraj, Sheerin 

Shalam, Anmar Nassir and Abdalla Ahmed 

  666 الطبكلية 

674  Desynchronization of Stochastically Synchronized 

Chemical Oscillators 

Razan Snari 667 كلية العلوم التطبيقية  

675  Ectopic pregnancy secondary to in vitro fertilisation-embryo transfer: 

Pathogenic mechanisms and management strategies 
Refaat B 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

668  

676  Role of Activins in embryo implantation and diagnosis of ectopic pregnancy: 

A Review 
Refaat B 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
669  

677  Why does the fallopian tube fail in ectopic pregnancy? The role of activins, 

inducible nitric oxide synthase, and MUC1 in ectopic implantation 
Refaat B 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
671  

678  The expression of activins, their type II receptors and follistatin in human 

Fallopian tube during the menstrual cycle and in pseudo-pregnancy 
Refaat B 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
671  

679  The expression of Vitamin D related molecules and calcium sensing receptor 

in human Fallopian tube during the menstrual cycle and in ectopic pregnancy 
Refaat B, Ahmad J, Iis S and Ashshi AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
672  

681  Ribavirin induced anaemia: the effect of vitamin D supplementation on 

erythropoietin and erythrocyte indices in normal Wistar rat 
Refaat B, Ashour TH and El-Shemi AG 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
673  

681  The prevalence of Chlamydia trachomatis and Mycoplasma genitalium tubal 

infections and their effects on the expression of interleukin-6 and leukaemia 

inhibitory factor in Fallopian tubes with and without an ectopic pregnancy 

Refaat B, Ashshi AM, Ahmad J, Iis S 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
674  

682  Activins and follistatin in chronic hepatitis C and its treatment with pegylated 

interferon-α based therapy: A review 
Refaat B, Ashshi AM, El-Shemi AG 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
675  

683  Effects of chronic hepatitis C genotype 1 and 4 on serum activins and 

follistatin in treatment naïve patients and their correlations with interleukin-6, 

tumour necrosis factor-α, viral load and liver damage 

Refaat B, Ashshi AM, El-Shemi AG 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
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684  Islamic Wet Cupping and Risk Factors of Cardiovascular Diseases: Effects on 

Blood Pressure, Metabolic Profile and Serum Electrolytes in Healthy Young 

Adult Men 

Refaat B, El-Shemi A, Ebeid A, Ashshi A 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
677  

685  Vitamin D3 enhances the tumouricidal effects of 5-Fluorouracil through 

multipathway mechanisms in azoxymethane rat model of colon cancer 

Refaat B, El-Shemi AG,  Kensara OA, Mohamed 

AM, Iis S, Ahmad J 

الطبية العلوم كلية 

 التطبيقية
678  

686  Pegylated interferon-α modulates liver concentrations of activin-A and its 

related proteins in normal Wistar rat 
Refaat B, El-Shemi AG, Ashshi AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
679  
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side effects associated with pegylated interferon-α and ribavirin 
Refaat B, El-Shemi AG, Ashshi AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
681  

688  Serum Activins and Follistatin during the Treatment of Chronic Hepatitis C 

Genotypes 1 and 4 and Their Correlations with Viral Load and Liver 

Enzymes: A Preliminary Report 

Refaat B, El-Shemi AG, Ashshi AM 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
681  
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Cancer Cells 
Safaa Yehia Eid & Mahmoud Zaki El-Readi 

  682 الطبكلية 

691  Natural Products Modulate the Multifactorial Multiug Resistance of Cancer Safaa Yehia Eid & Mahmoud Zaki El-Readi  683 الطبكلية  

691  Baseline serum level of matrix metalloproteinase-3 as a biomarker of 

progressive joint damage in rheumatoid arthritis patients 
 Sahar Mahfouz Abdel Galil 

  684 الطبكلية 

692  Prognostic significance of platelet count in SLE patients  Sahar Mahfouz Abdel Galil  685 الطبكلية  

693  The role of serum IL-17 and IL-6 as biomarkers of disease activity and 

predictors of remission in patients with lupus nephritis 

 

 Sahar Mahfouz Abdel Galil 

  686 الطبكلية 

694  Clinical and radiographic involvement of cervical spine in patients with 
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 Sahar Mahfouz Abdel Galil 

  687 الطبكلية 

695  Effect of zinc supplementation on glycemic control lipid profile, and renal 

functions in patients with type II diabetes: A single blinded , randimized, 

placebo-controlled trial 

Sahar mohy elashmony 

  688 كلية الصيدلة

696  Using Spec Explorer for Automatic Checking of Constraints in Software 

Controlled Systems 
Salam AL-EMARI, Izzat Mahmoud ALSMADI 

  689 التحضيرية السنة عمادة

697  Unique Photophysical Properties of Di and tetrahyoindolizines Photochromes 
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Saleh A. Ahmed 691 كلية العلوم التطبيقية  

698  Combination of hK2, CCL11 and PSA in prognosis of prostate cancer 

patients. 

 

Saleh A. Saleh, Heba M. Adly, Anmar M. Nassir 

  691 الطبكلية 
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699  The Role of Cymbopogon Citratus Extract In Protecting the Liver against 

Injurious Effect of Dimethylnitrosamine in Rats 

Salih Sayed Iis  الصحة العامة كلية

 والمعلوماتية الصحية

692  

711  Writing and self-efficacy  SALWA ANWAR شاشة الكلية الجامعية بالليث 

711  The effects of reading comprehension strategies on university students’ 

comprehension 

 SALWA ANWAR 

 

 شاشة الكلية الجامعية بالليث

712  Emotion and bilingualism  SALWA ANWAR شاشة بالليث الكلية الجامعية 

713  The role of bilingualism in translation activity  SALWA ANWAR شاشة الكلية الجامعية بالليث 

714  First insight into the effect of single oral dose therapy with artemisinin-
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mansoni infection 

Samar N. El-Beshbishia, Amira Taman, Mohamed 

El-Malky, Manar S. Azab, Amira K. El-Hawary, 

Dina A. El-Tantawy 

  693 الطبكلية 

715  
In vivo effect of single oral dose therapy with artemether against early 
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Samar N. El-Beshbishia, Amira Taman, Mohamed 

El-Malky, Manar S. Azab, Amira K. El-Hawary, 

Dina A. El-Tantawy 

  694 الطبكلية 
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Trace Element Alterations in the Hair of Diabetic and Obese Women. 

Samer H. Fatani, Saleh A. Saleh, Heba M. Adly, 

Altaf A. Abdulkhaliq 

  695 الطبكلية 
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718  
Prevalence of Streptococcus pyogenes Among Pre-School Chilen Ages 4 to 6 
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Sami S. Ashgar, Barhameen Abeer A.A. ,Ayman 

Johargy,Hamdi M. El- aid, Mohammed H. Mukhtar 

and Abdullah A. aati3 

  697 الطبكلية 

719  Textural, structural and catalytic properties of zirconica doped by 

heteropolytungustic acid:A comparative study between aerogel and xerogel 

catalysts 

 

Samir chakhari 

 

 اشهش الكلية الجامعية بالليث

711  Effect of the doping agent nature on the characteristic and catalytic properties 

of aerogel zirconia catalysts doped with sulfate groups or heteropolytungstic 
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Samir chakhari 

 

 ةشاش الكلية الجامعية بالليث

711  Pathogenic Bacteria Associated with Different Public 
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Samy S. Ashgar, 

Hamdy M. El-Said 

  698 الطبكلية 

712  Colloquialising Modern Standard Arabic Text For Improved Speech 

Recognition 

 Sarah A Al-Shareef  كلية الحاسب اآللي ونظم

 المعلومات

699  

713  CRF-based Diacritisation of Colloquial Arabic for Automatic Speech 
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 Sarah A Al-Shareef 

 

كلية الحاسب اآللي ونظم 

 المعلومات
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714  Complementary Role of Neopterin and the IL-28B Polymorphism in 

Predicting Antiviral Response in Genotype 4 Chronic Hepatitis C Virus 

Patients 

Saudy NS, Fawzy IM, Azmy E, Goda EF, Eneen A, 

Abdul Salam EM 

  711 الطبكلية 

715  
Challenges  Facing Paramedics Education in Saudi Arabia 2012 Shammah AA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية

712  

716  Role of combination therapy of ACE’s and ARB’s in the treatment of 
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shimaa mahmoud nashat 

  713 كلية الصيدلة

717  Structural phase diagram for ultra-thin epitaxial Fe3O4  MgO(0 0 1) films: 
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SHOROOG WASSEL ALRADDADI 

 

  714 الكلية الجامعية بالليث

718  Chlorpyrifos- and chlorpyrifos oxon-induced neurite retraction in pre-

differentiated N2a cells is associated with transient hyperphosphorylation of 
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Sindi RA 

  715 العلوم الطبية التطبيقية

719  The effects of a sub-lethal neurite inhibitory concentration of chlorpyrifos and 

chlorpyrifos oxon on cytoskeletal proteins in differentiating mouse N2a 

neuroblastoma cells 

Sindi RA 

العلوم الطبية كلية 

 التطبيقية
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721  Hypoxia and Inflammation-Induced Disruptions of the Blood-Brain and 

Blood-Cerebrospinal Fluid Barriers Assessed Using a Novel T1-Based MRI 

Method 

Sirajedin Natah 

  717 الطبكلية 

721  Dynamic Concentric Rings Infrastructure For Efficient Communications In 

Wireless Sensor Networks 

 Sonia Hashish  كلية الحاسب اآللي ونظم

 المعلومات

718  

722  Exploiting RFID For Real Time Accessing And Translation Of Public 
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 Sonia Hashish  كلية الحاسب اآللي ونظم

 المعلومات

719  

723  Efficient Wireless Sensor Network Rings Overlay For Crowd Management In 
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 Sonia Hashish  كلية الحاسب اآللي ونظم

 المعلومات
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Suhad Bahijri1, Ghada Ajabnoor1, Anwar Borai, 

Altaf Abdulkhaliq, Jumana AL-Aama and George 

Chrousos 

  711 الطبكلية 

725  
Cronobacter sakazakii ST4 Strains and Neonatal Meningitis, United States 
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Forsythe 

  712 الطبكلية 

726  Association of Coffee Consumption with Serum Activities of Liver Enzymes 
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Mohummed Abdul Fatah Atia, Abdulhalim S. Serafi 

  713 الطبكلية 

727  Our experience and analysis of the results of endoscopic release for carpal Taha Samman , Mohamed H Shaalan , Adel Radi,  714 الطبكلية  
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  715 الطبكلية 

729  CONFOCAL LASER SCANNING MICROSCOPY (CLSM) AS A PROBE 
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Tahani Bawazeer 716 كلية العلوم التطبيقية  

731  
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