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أُنشــئت وحــدة العلــوم والتقنيــة يف جامعــة أم القــرى عــام 2008م، لتكــون حلقــة الوصــل بــن الباحثــن بجامعــة 
أم القــرى ومدينــة امللــك عبدالعزيــز، ومنــذ ذلــك الوقــت دأبــت الوحــدة عــى مســاندة الباحثــن وتقديــم كل العــون 

لهــم يف تقييــم املقرتحــات إىل تنفيــذ املشــاريع.
ــة  ــاعدة يف كتاب ــة للمس ــاءات التوضيحي ــد اللق ــم عق ــة، ث ــج املختلف ــف بالربام ــل للتعري ــد ورش العم ــن عق ــدًءا م ب
ــوم  ــز للعل ــك عبدالعزي ــة املل ــالها إىل مدين ــم إرس ــن ث ــات، وم ــديئ للمقرتح ــم املب ــراء التقيي ــم إج ــات، ث املقرتح
ــث  ــع الباح ــروع م ــرف وإدارة امل ــات ال ــدة بعملي ــوم الوح ــروع تق ــول امل ــد قب ــم الخارجي،وعن ــة للتحكي والتقني

ــم :-  ــدة ت ــذه الوح ــر ه ــي عم ــي ه ــنة والت ــال 12 س ويف خ
1. عقــد أكــر مــن 50 ورشــة عمــل ودورة تعريفيــة ولقــاء للتعريــف بربامــج الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار 

وغريهــا مــن الربامــج.
2. تم قبول 110 مروعاً بحثياً يف 11 مجاالً بحثياً مببالغ تقارب 200 مليون ريال .

3. تــم نــر أكــر مــن 244 ورقــة علميــة يف مؤمتــرات عامليــة، و220 ورقــة علميــة يف مجــات علميــة مأرشــفة 
.)ISI( يف مــؤرش

4. تم تقديم أكر من 69 براءة اخرتاع يف مكتب حامية امللكية الفكرية األمرييك.
5. تم قبول مقرتح إنشاء مركز االبتكار التقني يف نظم املعلومات الجغرافية )GISTIC( مببلغ 50 مليون ريال.

6. كام تم إنشاء 12 معمل بحثي مجهزة بأحدث التجهيزات البحثية مببالغ تجاوزت الـ 50 مليون ريال . 
إضافــة إىل ذلــك، قامــت الوحــدة بــإدارة برنامــج دعــم البحــث والتطويــر للمؤسســات ومراكــز البحــوث الوطنيــة ) منــح (، 
ــة  ــإدارة برنامــج زمال ــة، ومؤخــرًا تقــوم الوحــدة ب ــاً ىف 4 برامــج فرعي ــم أكــر مــن 160 مقرتحــاً بحثي ــم تقدي حيــث ت

باحــث مــا بعــد الدكتــوراه املمــول مــن وزارة التعليــم. 
ختامــاً، أقــدم شــكري الجزيــل ملعــايل مديــر الجامعــة، ووكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي عــى 
دعمهــم املســتمر والكريــم للوحــدة وللباحثــن الحاصلــن عــى منــح بحثيــة، كــام أتقــدم بالشــكر والعرفــان ملديــري 
الوحــدة الســابقن؛ ســعادة الدكتــور فيصــل العــاف، وســعادة الدكتــور عبدالرحمــن األهــدل عــى تفانيهــم وإخاصهــم 

يف العمــل، وتيســري األمــور عــى الباحثــن.
ــكل  ــل ب ــة يف إدارة العم ــاركتهم الفاعل ــى مش ــدة ع ــويب الوح ــل ملنس ــكر الجزي ــدم بالش ــراً أتق ــس آخ ــرياً ولي وأخ

ــاٍن. ــة وتف احرتافي

كلمة مدير وحدة العلوم والتقنية
في جامعة أم القرى

د. عامد بن عبد الرزاق فلمبان

مدير ِوْحَدِة الُعلُوِم َوالتَْقِنيَِّة ِبَجاِمَعِة أم القرى
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وحدة العلوم والتقنية
في جامعة أم القرى
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القــرى  أم  بجامعــة  التقنيــة   و  العلــوم  أنشــأت وحــدة 
املختلفــة  البحثيــة  الربامــج  العــام 2008 ملتابعــة  ىف 
ــوم و  ــة للعل ــة الوطني ــن الخط ــة م ــاريع املدعوم و   املش
ــذ ذلــك الحــن قامــت  ــكار »معرفــة 1« . و من التقنيــة و االبت
ــل للخطــة  ــل دورهــا كممث ــة بتفعي ــوم و التقني وحــدة العل
االهــداف  بتحقيــق  القيــام  و  الجامعــة  ىف  الوطنيــة 

االســرتاتيجية  التاليــة 
ــكار  ــة واالبت ــوم والتقني ــة للعل ــة الوطني ــف بالخط التعري  .1

ــة. ــل الجامع ــدى داخ ــدة امل بعي
رفــع مســتوى مســاهمة الجامعــة ومنســوبيها يف   .2

الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة كــامً ونوعــاً.
تقديــم املشــورة العلميــة للباحثــن لضــامن جــودة   .3
ــداف  ــع أه ــا م ــق أهدافه ــة، وتطاب ــم البحثي مقرتحاته

الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة. 
اإلرشاف اإلداري والفنــي عــى مشــاريع الخطــة الوطنية   .4

للعلــوم والتقنيــة يف الجامعــة.
ــة  ــة للخط ــة العام ــع األمان ــال م ــة اتص ــل كنقط العم  .5

والتقنيــة. للعلــوم  الوطنيــة 
ــات  ــة الدراس ــن وطلب ــة والباحث ــاتذة الجامع ــث أس ح  .6
الوطنيــة  الخطــة  يف  املســاهمة  بأهميــة  العليــا 

للعلــوم والتقنيــة بعيــدة املــدى.
إعــداد  يف  والباحثــن  الجامعــة  أســاتذة  مســاعدة   .7

املقدمــة. البحثيــة  املشــاريع  مقرتحــات  وصياغــة 
متابعة سري املشاريع وتذليل جميع العقبات؛ لضامن إنجازها بنجاح يف الوقت املحدد.  .8

توثيق صات الجامعة مبؤسسات القطاعات الخاص والعام واملجتمع.  .9
توفــري بيئــة عمــل احرتافيــة تســاعد يف توســيع رشاكات األنشــطة البحثيــة للجامعــة محليــاً ودوليــاً؛ مبــا يحقــق   .10

ــكار.  ــة واإلبت ــوم والتقني ــة للعل أهــداف الخطــة الوطني
اإللتــزام بنقــل وتوطــن وتطويــر التقنيــات االســرتاتيجية الخمســة عــر للمملكــة العربيــة الســعودية التــي تــم   .11

ــة. ــع املعرف ــاد ومجتم ــول اىل اقتص ــرية التح ــه مس ــي تواج ــات الت ــل العقب ــا وتذلي إقراره

ــدأت مدينــة  ــاء عــى النجاحــات التــى حققتهــا الخطــة الوطنيــة للعلــوم و التقنيــة و االبتــكار و يف عــام 2017, ب بن
امللــك عبــد العزيــز للعلــوم و التقنيــة برنامــج اخــر يتوافــق مــع رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030 لدعــم البحــوث 
ــاريع  ــة املش ــناد االرشاف  ومتابع ــم اس ــح« و ت ــم »من ــا إس ــت عليه ــة أُطلق ــة الوطني ــز البحثي ــات و املراك ىف الجامع
الخاصــة بجامــــعة ام القــرى الــــى وحــدة العلــوم و النقـــنية. و كذلــك تــم اســناد مهــام وحــدة التنســيق و املتابعــة 
و التــى كانــت تــرف عــى مشــاريع الدعــم البحثــي املمولــة مــن مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم و التقنيــة  اىل 
وحــدة العلــوم و التقنيــة لتصبــح الوحــدة هــى الرابط و نقطــــــة االتصــــال الوحيدة بن الباحثــــن بجامعــــة أم القــــرى 

و االمانة العامة لدعم البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للتقنية. 
ــة  ــذ أعــامل برنامــج زمال و ىف عــام 2018, قامــت عــامدة البحــث العلمــي بحامعــة أم القــرى بإســناد االرشاف و تنفي
مــا بعــد الدكتــوراه وهــو برنامــج فرعــي يتبــع برنامــج دعــم البحــث و التطويــر ىف الجامعــات بــوزارة التعليــم إىل أعــامل 

وحــدة العلــوم والتقنيــة كذلــك . 

وحدة العلوم والتقنية 1
مقدمة  .1.1
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ملخص انجازات الوحدة ىف العام الدرايس  .1.2
 1440 – 1439

برنامج معرفة 1   .1
تــم االنتهــاء وللــه الحمــد مــن مشــكلة تأخــري التمويــل   •

ــة 1 «. ــادي » معرف امل
تــم بحمــد اللــه اغــاق 24 مــروع بحثــي فنيــا و ماليــا   •
و كذلــك تقديــم عــدد 11 تقاريــر فنيــة نهائيــة و كذلــك 
تقديــم عــدد 8 تقاريــر ســنوية مــن مشــاريع برنامــج 

ــة 1 معرف
تم نر   •

ــة ىف  ــة مصنف ــات علمي ــة ىف مج ــة علمي 22 ورق  .1
 ISI مــؤرش

أوراق علمية ىف مؤمترات عاملية   .2
فصلن ىف كتب علمية   .3

قبــول بــراءة إخــرتاع واحــدة  ىف مكتــب بــراءات االخــرتاع   .4
ــة االمريكي

برنامج »منح«  .2
ــا  التقديــم عــى 22 منحــة لطــاب الدراســات العلي  •

يقيمــة 16,000,000 ريــال تقريبــا 
العلــوم  ىف  بخثيــة  منحــة   27 عــى  التقديــم   •
ريــال  مليــون   14 مــن  اكــر  بقيمــة  االساســية 

ــون  ــة بقيمــة 8 ملي ــم عــى 14 منحــة بحثي التقدي  •
ــا ــال تقريب ري

التقديم عى 6 مشاريغ بحثية بقمية 2 و نص مليون ريال تقريبا   •

برنامج دعم البحوث »املدينة«  .3
تم اقفال اخر املشاريع البحثية لطاب الدراسات العليا وعددها 18 مروع   •

تم اقفال اخر املشاريع البحثية الكبرية و عددها 13 مروع   •
تم اقفال اخر املشاريع البحثية الصغرية و عددها 31 مروع   •

برنامج زمالة ما بعد الدكتوراه   .4
تم الحصول عى 6 منح لتوظيف باحثن ما بعد دكتوراه ) Post Doc ( للعمل مع 5 مرفن بالجامعة  •
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الخطـة الوطنيـة للعلوم 
والتقنية واالبتكار

»معرفة 1«
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اهتمــت اململكــة بتخطيــط نشــاطها العلمــي والتقنــي وبحــث ســبل تطويــره واالرتقــاء بــه إىل مســتوى عاملــي متميــز، 
ــام  ــي ع ــة. فف ــرية التنمي ــه مس ــي تواج ــتقبلية الت ــات املس ــة التحدي ــاءة يف مواجه ــة وكف ــاهمة بفاعلي ــه للمس يؤهل
1423هـــ أصــدر مجلــس الــوزراء موافقتــه عــى السياســة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار للمملكــة، وتحويــل اقتصادها 
القائــم عــى النفــط واملــوارد الطبيعيــة إىل اقتصــاد قائــم عــى املعرفــة؛ مــن خــال نقــل وتوطــن وتطويــر التقنيــات 
ــوم  ــة للعل ــة وطني ــة إىل  خط ــت هــذه السياس ــد تُرجم ــا. ولق ــم إقراره ــي ت ــة عــر للمملكــة الت ــرتاتيجية الخمس االس
والتقنيــة واالبتــكار، تــرف عــى تنفيذهــا مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة، وتشــارك فيهــا الجامعــات والــوزارات 

واملؤسســات الحكوميــة..
وتنفيــذاً ألعــامل هــذه الخطــة الوطنيــة تأسســت وحــدات العلــوم والتقنيــة يف الجهــات املشــاركة؛ بهــدف دعــم الربامــج 
ــة  ــح اململك ــث تصب ــرتاتيجية، بحي ــاالت االس ــة يف املج ــة والتقني ــطة العلمي ــة باألنش ــرتاتيجية املعني ــات االس واملروع
العربيــة الســعودية مــن القــوى االقتصاديــة العامليــة القامئــة عــى املعرفــة بحلــول عــام 2025م. ويبــن الشــكل التــايل 
أهــداف الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واإلبتــكار التــي تســعى اىل تحقيقهــا مــن خــال الخطــط الخمســية ومراحــل 

بنــاء اقتصــاد ومجتمــع املعرفــة واملنظومــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار.

الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار »معرفة 1« 2
2.1. نبذة عن الربنامج
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20102020

2025
وصول اململكة ملصاف 
الدول املتقدمة صناعيا 

يف مجاالت العلوم 
والتقنية واإلبتكار

وصول اململكة ملصاف 
الدول املتقدمة آسيوياً 
يف مجاالت العلوم 

والتقنية واإلبتكار

2015
تكون اململكة رائدة 

عىل دول املنطقة يف 
مجاالت العلوم والتقنية 

واإلبتكار

استكامل بناء األساس 
للمنظومة الوطنية.

العلوم والتقنية واالبتكار

أهداف الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار والخطط الخمسية لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة 
والمنظومه الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار.

قدمــت  الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار متويــات ماليــة يف خمســة عــر مســارا اســرتاتيجيا مــن مســارات 
التقنيــة، جميعهــا تلبــي احتياجــات اململكــة العربيــة الســعودية يف التقــدم التقنــي، ويعــرض الشــكل التــايل 3 الخمســة 

عــر مســاراً ذات األولويــة االســرتاتيجية يف اململكــة. 

1- اإلقتصاد يقاد من خالل املعرفة )توليد 
املعارف محلياً(

2-البحث والتطوير واإلبداع والتقنيات املتطورة 
تبني وتطور داخلياً .

3-التقنيات تنتج داخلياً
4- منتجات معرفية متميزة

5- توسيع نطاقات املنتجات وفتح اسواق 
جديدة بالكامل

1- االقتصاد يقاد من خالل استهالك املوارد 
)وفرة ورخص املواد الخام(

2- التقنيات املتطورة تبني وتطور وتنتج خارجياً
3- التقنيات مستوردة

4- منتجات تقليدية
5- البقاء عىل املنتجات التقليدية وإستنفاذ 

املوارد الطبيعية

اإلقتصاد والعلوم والتقنية واإلبتكار بعد 
عام 2025 م

اإلقتصاد والعلوم والتقنية واإلبتكار قبل 
عام 2010 م
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تقنية البناء
والتشييد

تنقية المياه

تقنية
البتروكيماويات

تقنية البترول
والغاز

تقنية المواد 
المتقدمة

تقنية الفضاء 
والطيران

تقنية البيئة

تقنية الطاقة

التقنيات الزراعية

تقنية اإللكترونيات 
واإلتصاالت الضؤية

التقنية الحيوية

تقنية
المعلومات

التقنية المتناهية 
الصغر )النانو(

األبحاث الطبية
والصحية

برنامج الرياضيات
والفيزياء

المسارات التقنية االستراتيجية الخمسة عشر ذات األولوية للمملكة العربية السعودية.
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االوراق العلمية المنشورة في مجالت علمية متخصصة:

ل
س

سل
لت

ا

رقم المشروع  الباحث
الرئيس عنوان الورقة اسم المجلة

*ترتيب 
المجلة 
العلمية

#معامل 
التأثير

1 08-BIO34-
10

Faisal 
Ahmed  
Al-Allaf

Whole Exome Sequencing 
reveals multiple mutations in 
uncommon genes of Familial 
Hypercholesterolaemia

Journal of Cardio-
vascular Disease 
Research/ Elsevier

Q4 N/A

2 09-BIO920-
10

Faisal 
Ahmed  
Al-Allaf

Identification of six novel viii 
gene variants using next gener-
ation sequencing and molecular 
dynamics simulation

Acta Biochimica Po-
lonica/ Biochemical 
Society

Q2 1.463

3
12-
MED2310-
10

Ammar 
Bader

Fusicoccane Diterpenes from-
Hypoestes forsskaoliias Heat 
ShockProtein 90 (Hsp90) Mod-
ulators

Journal of Natural 
Products/ American 
Chemical Society

Q1 3.885

4
12-
MED2310-
10

Ammar 
Bader

Cytotoxicity of Some Plants of 
the Asteraceae Family: Anti-
proliferative Activity of Psiadia 
punctulata Root Sesquiterpenes

Records of Natural 
Products/ ACG Pub-
lications

Q2 1.311

5
12-
MED2961-
10

Taher  Mo-
hiuddin

Anomalous coronary artery 
anatomy with a single coronary 
ostium arising from the right 
coronary: A case report and 
literature review

International Med-
ical Case Reports 
Journal/ Dove Medi-
cal Press Ltd, UK

Q3 0.64

6
11-
NAN1694-
10

Khalid S. 
Khairou

Photocatalytic Bacterial Disinfec-
tion using Ago/Ag+1 Immobilized 
on CNT Modified TiO2 Nanoma-
terials

Journal of Pure and 
Applied Microbiolo-
gy/ Oriental Scientif-
ic Pub. Co.

Q4 0.1

7 12-INF2281-
10 M. Rashid

Determination of Worst-Case 
Data using an Adaptive Sur-
rogate Model for Real-Time 
System

Journal of Circuits, Q3 0.595

8 13-BIO890-
10

Neda Bo-
gari

Whole Exome Sequencing: Nov-
el Genetic Polymorphisms

Natural Science/ 
Scientific research 
publishing

N/A 0.93

9 13-BIO890-
10

Neda Bo-
gari

Identification of six novel factor 
viii gene variants using next gen-
eration sequencing and molecu-
lar dynamics simulation

Acta Bio Chemica 
Polonica/ Biochemi-
cal Society

Q2 1.463

10 13-BIO890-
10

Neda Bo-
gari

Whole Exome Sequencing 
reveals multiple mutations in 
uncommon genes of Familial 
Hypercholesterolaemia

Journal of Cardio-
vascular Disease 
Research/ Elsevier

Q4 0.16

11 13-BIO890-
10

Neda Bo-
gari

The Genetic Variant c.553G>T 
in the World Journal of N/A 0.4

12 13-BIO890-
10

Neda Bo-
gari

Whole exome sequencing 
detects novel variants in Saudi 
children diagnosed with eczema

Journal of Infection 
and Public Health/ 
Elsevier BV

Q1 2.487

 
النرش العلمي الناتج من مشاريع   .2.2
برامج معرفة 1 ىف العام 1440-1439

Impact Factor تعني معامل التأثير: #SJR تعني تعني ترتيب المجلة في موقع: * ملحوظة
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ل
س

سل
لت

ا

رقم المشروع  الباحث
الرئيس عنوان الورقة اسم المجلة

 ترتيب
 المجلة
العلمية

 معامل
التأثير

13 13-ELE469-
10

Wael Dea-
bes

FPGA Implementation of ECT 
Digital System for Imaging Con-
ductive Materials

Algorithms/ MDPI Q3 1.15

14 12-INF2290-
10

Ahmed 
Khattan

A light weight smartphone based 
human activity

Journal of Network 
and Q1 3.99

15
13-
ENE2356-
10

Kheir 
Eddine 
Bouazza

Smart Petri Nets Temperature 
Control Framework for Reducing 
Building Energy Consumption

Sensors/ Multidis-
ciplinary Digital 
Publishing Institute 
(MDPI)

Q2 3.031

16 08-BIO34-
10

Faisal 
Ahmed  
Al-Allaf

Novel combined variants of 
LDLR and LDLRAP1 genes 
causing severe familial hyper-
cholesterolemia

Atherosclerosis/ 
Elsevier Q1 4.239

17 09-BIO920-
10

Faisal 
Ahmed  
Al-Allaf

Prediction of Ogg1 Structural 
and Functional Motifs with Active 
Binding Sites from Camelus 
Dromedaries

Journal of Animal 
and Plant Sciences/ 
JAPS

Q3 0.407

18 12-
MAT2296-10

Abdullah 
Ahmad 
Abdullah

Convection in a Porous Medi-
um Confined between Vertical 
Boundaries and Saturated by 
Nanofluid

Journal of Porous 
Media/ Begell 
House

Q2 1.151

19 12-
MAT2296-10

Abdullah 
Ahmad 
Abdullah

Non-Similar Solution of Un-
steady Mixed Convection Flow 
near the Stagnation Point of a 
Heated Vertical Plate  in a Po-
rous Medium

Journal of Porous 
MediaL Begell 
House

Q2 1.151

20
12-
MED2299-
10

 Amr 
M.Mo-
hamed

Augmentation of DTH reaction of 
mycobacterial  antigenic cocktail 
using synthetic mycobacterial  
19-kD lipoprotein as a TLR-stim-
ulant

Journal of Immuno-
assay and Immu-
nochemistry/ Taylor 
& Francis

Q3 0.38

21
14-
MED1472-
10

Ziad Om-
ran

Development of doxorubicin 
hydrochloride loaded pH-sensi-
tive liposomes: Investigation on 
the impact of chemical nature of 
lipids and liposome composition 
on pH-sensitivity

European Journal of 
Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics/ 
Elsevier

Q1 4.49

22
11-
NAN1694-
10

   Khalid S. 
Khairou

Titanium Dioxide-Carbon Nano-
tubes Composites Immobilized 
Ag

International journal 
of green Technolo-
gy/  Green Publish-
ers

N/A N/A

االوراق العلمية المنشورة في مؤتمرات علمية متخصصة:

ل
س

سل
لت

ا

الباحث الرئيس رقم المشروع عنوان الورقة اسم المؤتمر الدولة

1 12-MED2299-
10 Amr M.Mohamed

Enhancement of delayed type hyper-
sensitivity in vitro reaction of antigenic 
cocktail ESAT6, CPF10 and MPT83 
using synthetic Mycobacterium tubercu-
losis 19-kDa lipoprotein

3rd International Con-
ference on Molecular 

Medicine & Diagnostics

United Arab 
emirates
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مؤمتر علمي

فصول في كتب:

براءات اختراع:

المخرجات العلمية 1440-1439

ل
س

سل
لت

ا

 رقم
 المشروع

 الباحث
الرئيس عنوان الورقة اسم الكتاب الناشر الرابط

1 08-BIO34-
10

 Faisal 
Ahmed 
Al-Allaf

Whole Exome Sequencing 
reveals multiple mutations in 
uncommon genes of Familial 
Hypercholesterolaemia

3rd International 
Conference on 
Molecular Medicine 
& Diagnostics

Bentham 
Science 

Publishers

https://www.jcdronline.
org/article/2019/10/1/
105530jcdr201912

2 08-BIO34-
10

 Faisal 
Ahmed 
Al-Allaf

Novel combined variants of 
LDLR and LDLRAP1 genes 
causing severe familial hyper-
cholesterolemia

The 22nd Interna-
tional Congress 
Phytopharm

Biochemical 
Society

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/

S0021915018311900?via%-
3Dihub

ل
س

سل
لت

ا

رقم
المشروع

الباحث
الرئيس عنوان  البراءة تاريخ المنحة الرابط

 مكتب
 براءة

االختراع

1
13-
PET1075-
10

 Manal 
Khowdiary

METHOD OF MAKING ANS 
USING COMPLEX NANO 
PARTICLES TO REDUCE 
CELL VIABILITY

November 6, 
2018

https://patentscope.wipo.int/search/
en/detail.jsf?docId=US178305015&_

cid=P11-K347WV-899111- https://
patentscope.wipo.int/search/en/

detail.jsf?docId=US178305015&_
cid=P11-K347WV-899111-

USPTO

براءة اخرتاع

كـتـاب

مجلة علمية

ل
س

سل
لت

ا

الباحث الرئيس رقم المشروع عنوان الورقة اسم المؤتمر الدولة

2 12-MED2310-
10 Ammar Bader

Composition and Cytotoxic Activity of 
Achillea Membranacea (Labill.) Dc 
Essential Oil

The 22nd International 
Congress Phytopharm Switzerland

3 12-MED2961-
10

Mohiuddin Mo-
hammed Taher

Identification of a novel ATM missense 
mutation by next generation sequencing 
in choroid plexus papilloma. 

AMP EUROPE 2018   Nether-
lands

4 12-INF2290-
10

Ahmed Jamal 
Kattan

A Study and Estimation a Lost Person 
Behavior in Crowded

IEEE 42nd Annual 
Computer Software 

and Applications Con-
ference

Japan

Areas Using Accelerometer Data from 
Smartphones (COMPSAC)

3%

7%

13%
77%
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برنامج دعم البحث 
والتطوير للمؤسسات 
ومراكز البحوث الوطنية

) منح (
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ــع  ــاون م ــا بالتع ــى تنفيذه ــز ع ــد العزي ــك عب ــة املل ــرف مدين ــذي ت ــي  2020ال ــول الوطن ــج التح ــد برام ــو أح ه
الجامعــات واملراكــز البحثيــة، و يهــدف الربنامــج اىل االرتقــاء بالبنيــة التحتيــة و التجهيــزات الازمــة لتطويــر املحتــوى 
املحــي التقنــي، و دعــم البحــث و التطويــر لضــامن اســتدامة منظومــة تطويــر املحتــوي املحــي التقنــي، و هــو 
مــا يرتبــط اســرتاتيجيا برؤيــة اململكــة 2030 عــن طريــق تزويــد املواطنــن باملعــارف و املهــارات الازمــة ملواءمــة 

احتياجــات ســوق العمــل املســتقبلية و دعــم ريــادة االعــامل. 

يتكــون مــن 7 برامــج رئيســية تنطلــق مــن منظــوري العــرض و الطلــب الســواق العمــل، حيــث تتضمــن الربامــج املبنية 
ــتقبلية  ــة أو مس ــات قامئ ــة لتحدي ــة وتقني ــول علمي ــم حل ــدف تقدي ــذ به ــي تنف ــج الت ــي الربام ــرض، وه ــى الع ع

يحتاجهــا ســوق العمــل مــا يــي:
)Graduate Student Research Program( برنامج أبحاث طلبة الدراسات العليا  •

)Basic Science Research Program( برنامج أبحاث العلوم األساسية  •
)Applied Research Program( برنامج األبحاث التطبيقية  •

)Innovative Research Program( برنامج األبحاث االبتكارية  •

يف حــن تتضمــن الربامــج املبنيــة عــى الطلــب , وهــي الربامــج التــي تنفــذ بنــاًءا عــى طلــب الجهــات الحكوميــة  
و الخاصــة بهــدف بهــدف معالجــة تحديــات ملحــة بأســلوب علمــي/ تقنــي مــا يــي:

)Program oriented research( برنامج البحوث املوجهة  •
)Industrial Innovation Program( برنامج االبتكار الصناعي  •

)Industrial Innovation Centers( مراكز االبتكار الصناعي  •

برنامج دعم البحث والتطوير لمؤسات ومراكز 
البحوث الوطنية

3
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برنامج أبحاث طلبة الدراسات العليا  .3.1

عن الربنامج
برنامجــاً  العليــا  الدراســات  طلبــة  أبحــاث  برنامــج  يعــد 
ــر  ــث والتطوي ــم البح ــة دع ــداً يف منظوم ــرتاتيجياً جدي اس
الوطنــي، واســتثامراً اســرتاتيجياً طويــل املــدى موجــه 
ــة  ــة الازم ــارات العلميّ ــن امله ــة م ــر مجموع ــو تطوي نح
ــة الســعودية ضمــن خارطــة  ــة اململكــة العربي لرفــع مكان

ــكار. ــة واالبت ــوم والتقني ــال العل ــدة يف مج ــدول الرائ ال

يهــدف هــذا الربنامــج بشــكل عــام إىل توفــري دعــم مــايّل 
يخّصــص لطــاب الدراســات العليــا الســعودين، ويعمــل 
والفنيّــة، مبــا فيهــا  املاليّــة  توفــري املتطلبــات  عــى 
األجهــزة واملعــّدات الازمــة لتنفيــذ بحــوث املاجســتري 
ــج  ــى مناه ــوث ع ــذه البح ــد ه ــث تعتم ــوراه، بحي والدكت
ــع. ــاج والتصني ــكات اإلنت ــة مبش ــر املرتبط ــث والتطوي البح

ــى  ــن ع ــا املتميزي ــات العلي ــاّب الدراس ــجيع ط تش  •
إجــراء أبحــاث أصيلــة يف مجــاالت العلــوم املختلفة 
وفــق مــا توصلــت إليــه املعرفــة العلميــة العامليــة 

ــة. الحديث
تنميــة املهــارات العلميّــة لارتقــاء مبكانــة اململكــة   •
كدولــة رائــدة يف مجــاالت العلــوم والتقنيــة واالبتكار.

ــة  ــع املعرف ــاء مجتم ــة لبن ــزة الازم ــيس الركي ــة دور يف تأس ــة، وتأدي ــة الحديث ــة والتقنيّ ــافات العلميّ ــم االكتش دع  •
ــة. ــى املعرف ــم ع ــاد القائ واالقتص

تعزيــز ثقافــة تنفيــذ األبحــاث املشــرتكة بــن طلبــة الدراســات العليــا يف الجامعــات والجهــات الحكوميــة والخاصــة   •
مبــا يضمــن االنســجام بينهــم.

املجاالت العلمية
الهندسة و التقنية العلوم الطبيعية                              •   •

العلوم الزراعية العلوم الطبية و الصحية                 •   •
ــات الحصــول عــى  ــا بالجامعــات الســعودية مــن هــذا الربنامــج لتغطيــة تكاليــف متطلّب يســتفيد طــّاب الدراســات العلي
درجــّة املاجســتري والدكتــوراه، وتتضّمــن مــؤرّشات أداء هــذا الربنامــج، يف عــام )2020(، نــر)800( ورقــة علميّــة وعــدد 

)400( بــراءة اخــرتاع يف املجــاالت الرئيســة املعتمــدة للربنامــج، 
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نسبة مشاركة الكليات في الجامعة
كلية العلوم االقتصادية واإلسالمية

كلية العلوم والهندسة اإلسالمية

العدد 3 منح بنسبة 14 % 

العدد 1٨ منحة بنسبة ٨2%

العدد 1 بنسبة %4

كلية العلوم التطبيقية

و يوضح الجدول التالي بيانات منح برنامج الدراسات العليا التي تم التقديم عليها

 نوععنوان البحثالباحث الرئيسرقم المنحةم
المنحة

11-18-01-007-0002
 فاطمه حسن

العبديل

 تأثري بعض املركبات ذات النشاط السطحي املحتوية عى
 حلقات غري متجانسة كمثبطات لتأكل االلومنيوم يف

املحاليل املائية
ماجستري

ماجسترينهج حركية وآلية بعض املركبات العضوية املختارةأمنية محمد سولو21-18-01-007-0004

31-18-01-007-0005
 إرشاق حسن  ال

حامد
 دراسات نظرية وطيفية لتوصيف بعض مرتاكبات املواد

العضوية املانحة و املستقبلة
ماجستري

41-18-01-007-0006
 صهيب دخيل الله

الصحفي
ماجستريتحضريو دراسة خواص أغشية الكادميوم تالوريد

51-18-01-007-0007
 نجاء آمن
الكاشقري

 عزل وتعريف وتوصيف وعمل استنساخ لجن )جينات( من
النبات لها تأثري مضاد للميكروبات وعمل تعبري لها

دكتوراه

61-18-01-007-0008
 هدى عبدالسام

الداود

 دراسة بيو تكنولوجية عى بعض الطحالب املوجودة
 عى شاطئ البحر األحمر مبنطقة جدة - اململكة العربية

السعودية
ماجستري

شــاركت جامعــة أم القــرى بالتقديــم عــىل 22 منحــة لطلبــة دراســات عليــا ) 9 منــح ماجســتري  و 13 منحــة دكتــوراة( 
بقيمــة 1.604.000 ريــال .  و قــد شــاركت ثــالث كليــات ىف التقديــم لهــذا الربنامــج و تصــدرت كليــة العلــوم التطبيقيــة 

الرتتيــب عــىل مســتوى الكليــات بالجامعــة مــن حيــث التقديــم عــىل املنــح. 

املنجزات



25

االء محمد أبو النجا71-18-01-007-0010
 دراسة تفصيلية الصطناع مشتقات غري متجانسة الحلقة

 جديدة كمضادات للرسطان و)او( االلتهابات  باستخدام طرق
”الكيمياء الخرضاء

دكتوراه

81-18-01-007-0011
 عفاف يحي

خرمي
 مرتاكبات العنارص االنتقالية كحفازات ذو كفاءة ىف التحوالت

العضوية باستخدام تقنيات الكيمياء الخرضاء
ماجستري

91-18-01-007-0012
 ريم  ابراهيم

السنتي
 اصطناع وتوصيف ودراسة الخواص ملركبات حلقية غري

متجانسة محتوية عى نواة الفلورين
دكتوراه

مشاعل عبده مصلح101-18-01-007-0013
 تخليق ودراسة الخواص الفيزيائية الضوئية والنشاط
البيولوجي ملركبات البريين غري متجانسة الحلقة

دكتوراه

111-18-01-007-0014
 أماين محمد

الساعدي
 تطبيق طرق الكيمياء الخرضاء يف تشييد مشتقات غري
متجانسة الحلقة جديدة تستخدم كمواد بادئة لادوية

دكتوراه

121-18-01-007-0015
 منريه محمد

الروقي
 تصميم وتخليق ودراسة النشاط البيولوجي لبعض مشتقات

ن-4سلفوناميد
دكتوراه

لولوه محمد السامل131-18-01-007-0016
 تحضري وتوصيف الجسيامتالنانوية ألكسيد الزنك

ودراسةخصائصها الطيفيةونشطها املضاد للبكترييا
ماجستري

141-18-01-007-0017
 رابعه عبدالله

الغطيمل
 التكوين الحيوي والخصائص املقارنة لجزيئات النانو للطحالب

البحرية املختلفة للساحل السعودي للبحر األحمر
دكتوراه

مها عيد الحازمي151-18-01-007-0018
 التجميع الكهروكيميايئ باستخدام املعدنن لألكسدة

الكهروكيميائية للجلوكوز
دكتوراه

زهره ثامر الثقفي161-18-01-007-0019
 تصنيع جسيامت نانونية معدنية باستخدام طرق صديقه

 للبيئة و تطبيقها يف مجال التحليل الكهروكيميايئ لبعض
الناقات العصبية

دكتوراه

171-18-01-007-0021
 بدريه محمد

الشهري
 تحضري توصيف و تطبيقات بيئية لحفازات  ميزوبورس نانونية

صلبة
دكتوراه

ندى عبدلله القرين181-18-01-007-0023
أكسدة بعض املركبات العضوية باستخدام بعض العوامل 

املؤكسدة يف االوساط املختلفة. دراسة حركية وميكانيكية
دكتوراه

191-18-02-007-0002
 سهيلة حبيب

الزهراين
 دراسة الجدوى ألنظمة الرعاية الصحية القامئة عى

الحوسبة السحابية يف اململكة العربية السعودية
ماجستري

201-18-02-007-0004
 يوسف يعقوب

سمكري
دكتوراهمحاكاة لتحسن تصميم نظم تحلية املياه بالطاقة الشمسية

211-18-02-007-0005
  أحمد  عبده
النوساين

ماجسترينظام تكييف الهواء يعمل بالطاقة الشمسية ملشعر منى

221-18-05-007-0001
 عبدالحميد سعيد

الجريب
 منذجة الطلب عى اإلسكان عرب تحليل اقتصادي إسامي:

دالئل من قطاع اإلسكان السعودي
دكتوراه
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برنامج أبحاث العلوم األساسية  .3.2

مقدمة
       يُعــد هــذا الربنامــج اســتثامًر اســرتاتيجياً طويــل املــدى موجــه نحــو تطويــر مجموعــة مــن املهــارات العلميـّـة الازمــة 
لرفــع مكانــة اململكــة ضمــن خارطــة الــدول الرائــدة يف مجــال العلــوم والتقنيــة واالبتــكار، ويهــدف الربنامج بشــكل عام إىل 
إجــراء البحــوث األساســيّة األصيلــة ذات املســتوى العلمــي الرفيــع وفــق مــا توصلــت إليــه املعرفــة يف جميــع املجــاالت 
العلميـّـة، واملســاهمة يف الوصــول إىل اكتشــافات علميّــة وتقنيـّـة جديــدة وأّدى دوراً يف بنــاء الركيــزة العلميـّـة الرضوريـّـة 

لارتقــاء ببيئــة البحــث العلمــي، وتحقيــق رؤيــة اململكــة يف بنــاء املجتمــع املعــريف واالقتصــاد القائــم عــى املعرفــة.

أهداف الربنامج:
• تشجيع القيادات البحثية املتميزة إلجراء أبحاث 

أصيلة يف مجاالت العلوم األساسية املختلفة 
وفق ما توصلت إليه املعرفة العلمية العاملية 

الحديثة.
• تشجيع الباحثن الواعدين لتطوير أفكار بحثية ذات 

أصالة عالية املخاطرة.
• تنمية املهارات العلمية لارتقاء مبكانة اململكة 

كدولة رائدة يف مجاالت العلوم والتقنية واالبتكار.
• دعم االكتشافات العلمية والتقنية الحديثة ولعب 

دور يف تأسيس الركيزة الازمة لبناء مجتمع 
املعرفة واالقتصاد القائم عى املعرفة.

• تعزيز مشاركة طاب املاجستري والدكتوراه يف 
تنفيذ البحوث األساسية يف الجامعات السعودية.

• تعزيز ثقافة تنفيذ األبحاث املشرتكة بن الفرق 
البحثية يف الجامعات ومراكز البحوث الوطنية 

ومبا يضمن االنسجام بينهم.

املجاالت العلمية
• العلوم الطبيعية                       • الهندسة و التقنية

• العلوم الطبية و الصحية          • العلوم الزراعية
يستفيد الباحثون والباحثات يف الجامعات واملراكز البحثية الوطنية من هذا الربنامج. وتتضمن مؤرشات أداء هذا الربنامج يف 

عام )2020(، نر )1800( ورقة علمية وعدد )450( براءة اخرتاع يف املجاالت الرئيسة املعتمدة للربنامج.
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 العلوم الطبية والصحية 41 %

 العلوم الطبيعية 48 %

شاركت جامعة ام القرى بالتقديم عى 27 مروع بحثي  بقيمة 14 مليون ريال تقريبا حيث تم تقديم 13 مروع 
بحثي ضمن مجال العلوم الطبيعية و 11 ضمن مجال العلوم الطبية و الصحية و 3 ضمن مجال الهندسة و التقنية 

و يوضح الشكل التايل نسب التقديم حسب املجال التقني.

و قــد شــاركت 7 كليــات و جهــات داخــل الجامعــة بالتقديــم عــى املقرتحــات البحثيــة حيــث قدمــت كليــة العلــوم 
التطبيقيــة 8 مشــاريع بحثيــة تلتهــا كليــة الطــب ب 6 مشــاريع بحثيــة ثــم كليــة الحاســب االيل و نظــم املعلومــات 

ب 5 مشــاريع بحثيــة.

 الهندسة والتقنية 11 %

كلية العلوم التطبيقية 8
2كلية العلوم التطبيقيةمرشوع

مرشوع

كلية الطب 6
كلية الطبمرشوع

المجموع
27

1
مرشوع

 كلية الحاسب االيل و
نظم املعلومات

5
مرشوع

 كلية الحاسب االيل و
نظم املعلومات

1
مرشوع

الكلية الجامعية بالجموم 4
مرشوع

توزيع المقترحات البحثية المقدمة حسب المجال التقني

املنجزات
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قائمة ببيانات المشاريع البحثية المقدمة ضمن برنامج ابحاث العلوم االساسية:

 نوععنوان البحثالباحث الرئيسرقم المنحةم
المنحة

اسامعيل  ابراهيم الثقفي12-18-01-007-0001
 اصطناع  سامد بديل من مرتاكبات الزنك النانومرتية الغنية

باملغذيات النيرتوجينيه ودراسة تفصيلية
 العلوم

الطبيعية

عاء الدين عى محمد22-18-01-007-0002
 تصنيع مستشعرات الجلوكوز املعتمدة عي انابيب الكربون

النانونية املعدلة مبرتاكبات فلزية
 العلوم

الطبيعية

رفعت السيد عبد الفتاح32-18-01-007-0003
 إنتاج مركبات عضوية جديدة ذات انشطة متعددة قابلة للتحلل

للصناعات املختلفة يف اململكة العربية السعودية
 العلوم

الطبيعية

عاء الدين عى محمد42-18-01-007-0004
دراسة حركية وحفزية الكسدة االيثانول عى قطب الزيوليت/
.الجسيامت الفلزية النانونية املركب: دراسة عملية و نظرية

 العلوم
الطبيعية

كامل عى عطية52-18-01-007-0005
 أستقصاء وتقدير املتبقيات الهرمونية ىف لحوم واكباد

 الخراف املذبوحة مبنطقة مكة املكرمة باململكة العربية
السعودية

 العلوم
الطبيعية

62-18-01-007-0006
 فهيم عبد الحميد عباس

فراج
مناذج ماركوف ذات الرتب الكرسية : النظرية والتطبيق

 العلوم
الطبيعية

عبدالله أحمد محمد72-18-01-007-0007
 تطوير أداة لحساب التكلفة ومدى االستفادة من استخدام

العزل الحراري يف املباين السعودية
 العلوم

الطبيعية

عبدالله أحمد محمد82-18-01-007-0009
 دراسة لتحلية املياه بالتقطري املعتمد عى غشاء ذو اتصال

مبارش وذلك باستخدام بركة شمسية متدرجة امللوحة
 العلوم

الطبيعية

محسن بال محمد فاروق92-18-01-007-0010
 تقنية لتصحيح وتصفية الصور املتعلقة بتطبيقات التحليل

الطبي واألمني والفليك
 العلوم

الطبيعية

باسم يوسف الكاظمي102-18-01-007-0011
 تصميم نظام مراقبة استباقية للرعاية الصحية لذوي االمراض

املزمنة : تطبيقات البيانات الضخمة
 العلوم

الطبيعية

112-18-01-007-0012
 عبداملجيد عمر

طيمومي

 تصميم جديد من الخايا الضوئية عى أساس متعدد
 الطبقات كوبالت الفثالوسيانن / كربيتيدالكادميوم

هيتريوجونكتيونس

 العلوم
الطبيعية

منصة لتحليل البيانات للخدمات األكادميية الجامعيةحسام حسن الحكمي122-18-01-007-0013
 العلوم

الطبيعية

تحسن أداء كواشف أشعة جاماامين حمزاوي سليامن132-18-01-007-0014
 العلوم

الطبيعية

تحليل الصور الحدية بإستخدام تحويل املوويجة املتقطععبدالباسط زيد عابد142-18-02-007-0001
 الهندسة
والتقنية

تحليل ومنذجة ومحاكاة مختلف البنى للبدالت الضوئيةفهد احمد الزهراين152-18-02-007-0002
 الهندسة
والتقنية
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 نوععنوان البحثالباحث الرئيسرقم المنحةم
المنحة

خريالدين حاج بوعزة162-18-02-007-0004
 التحكم واملراقبة يف املنازل الذكية عى أساس التعرف

عي األنشطة املعيشية اليومية
 الهندسة
والتقنية

نداء مصطفى بوقري172-18-03-007-0001
[4:15 PM, 2/19/2018] Neda Bogari Dr: الكشف عن 

 املحددات الوراثية ملرىض التوحد يف مختلف الفئات
العمرية وسلوكياتهم يف املجتمع السعودي

 العلوم
 الطبية

والصحية

سعود  سامل باوزير182-18-03-007-0002
 البحث عن مركبات فعالة ملكافحة داء السكري من املصادر

الطبيعية مبا يف ذلك النباتات الطبية التقليدية السعودية

 العلوم
 الطبية

والصحية

192-18-03-007-0003
 عبد اللطيف العريب

بوعزاوي

 الباكترييا متعددة املقاومة للمضادات الحيوية: إنتاج مضادات
 أجسام  موجهة ضد انرتوكوكوس فايصوم   لإل ستعامل

كعاج آمن عرب الفم

 العلوم
 الطبية

والصحية

سمري حسن قاري202-18-03-007-0004
 النباتات وفطريات الهواء كمصدر مستدام إلنتاج مركبات

 طبيعية لحجب األشعة فوق البنفسجية للحامية من
الشيخوخة الضوئية وبعض األمراض

 العلوم
 الطبية

والصحية

212-18-03-007-0005
 محمد عبد املنعم محمد

الحفني عبد الرحمن

 تقييم النشاط املضاد للرسطان للمركبات املشتقة من نبات
 العرعرالسعودى وتقييم استخدامها لتحسن كفاءة استخدام

الدوكسوروبسن ىف العاج الكيميايئ للرسطان

 العلوم
 الطبية

والصحية

222-18-03-007-0006
 عبد الحفيظ  عبد الحكيم

عبدالغني  طاجييك

 توصيف الخايا البطانية االوعية الدموية الدقيقة يف الدماغ
-gC1qR cytoad البرية ردا عى بوساطة املنجلية املتصورة

herence

 العلوم
 الطبية

والصحية

نارص عطيه الهوارى232-18-03-007-0007
 مساهمة الجينات املرتبطة لحدوث متازمة تكيس املبيض

ىف النساء السعوديات

 العلوم
 الطبية

والصحية

نداء مصطفى بوقري242-18-03-007-0008
 الكشف عن املحددات الوراثة لإلعاقة الذهنية لدى أطفال

املدارس السعودية

 العلوم
 الطبية

والصحية

عادل جال الشيمي252-18-03-007-0009
 دراسة قبل رسيرية مبتكرة  الستكشاف اسرتاتيجية عاجية

 جديدة  للقضاء عي رسطان الكبد الخبيث وقابلة للتطبيق
اآلكلينييك : اآلمل بعد اليأس

 العلوم
 الطبية

والصحية

مريم امن مجي262-18-03-007-0010
 تطبيق نهج الكيمياء الخرضاء يف تصنيع رشائح بوليمر هامية

 قابلة للتحلل محملة بزيوت اساسية ومستخلص نباتات
والتحقق من نشاطها البيولوجي عى جراح داء السكري

 العلوم
 الطبية

والصحية

نداء مصطفى بوقري272-18-03-007-0011
 دراسة املؤرشات الحيوية املؤدية اىل أمراض القلب و األوعية
الدموية من خال تحليل البيانات الناتجة عن التنميط الجيني

 العلوم
 الطبية

والصحية
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المجاالت العلمية لبرنامج األبحاث التطبيقية

المجال التقنيمالمجال التقنيم

البرتوكيامويات7البرتول و الغاز1

املياه8الطاقة2

البناء و التشييد9النقل3

الطب و الصحة10االلكرتونيات و االتصاالت و تقنية املعلومات4

الفضاء و الطريان11الدفاع و االمن5

الزراعة و الصناعات الغذائية12البيئة6

        يســتفيد جميــع الباحثــن والباحثــات يف الجامعــات واملراكــز البحثيــة الوطنيــة مــن هــذا الربنامــج، وتتضمــن مــؤرشات 
ــة  ــاالت التطبيقي ــة يف املج ــة علمي ــر )1200( ورق ــرتاع، ون ــراءة اخ ــدد )900( ب ــام )2020(، ع ــج يف ع ــذا الربنام أداء ه

املعتمــدة للربنامــج.

 شــاركت جامعــة ام القــرى بالتقديــم عــى 14 مــروع بحثــي  بقيمــة حــوايل 8 مليــون ريــال ســعودي و قــد تــم تقديــم 
9 مروعــات بحثيــه  ضمــن مجــال الطــب و الصحــة و 3 ضمــن مجــال االلكرتونيــات و االتصــاالت و تقنيــة املعلومــات و 2 

ضمــن البيئــة، و يوضــح الشــكل التــايل نســب املشــاركة ىف كل مجــال تقنــي.

برنامج األبحاث التطبيقيّة  .3.3
ــق  ــر نشــاط بحثــي قــوي يُركــز عــى تحقي ــة حاجــة اململكــة لتطوي ــة لتلبي ــة وســيلة فعال ــد البحــوث التطبيقي       تُع
أهــداف حيويــة محــددة ذات أهميــة اجتامعيــة واقتصاديــة وطنيــة تــؤدي إىل خلــق صناعــات وخدمــات وطنيــة رائــدة 
يف العــامل. يهــدف الربنامــج إىل دعــم ابحــاث محــددة يف مجــاالت حيويــة تخــدم توجهــات اململكــة نحــو تعزيــز 

مصــادر الدخــل الوطنــي وتنويعهــا.

أهداف الربنامج:
ــة األجــل،  ــدة وطويل ــة رائ ــؤدي إىل خلــق صناعــات وطني ــاء قــدرات وطنيــة يف مجــاالت اســرتاتيجية محــددة ت • بن

وذلــك يف الســياق العــام لاســتدامة.
• تطوير بحوث تنافسية تُركز عى القضايا الصحية يف اململكة مع تأثرياتها االجتامعية واالقتصادية الكبرية.

•تعزيز تنمية الروابط الدامئة والطويلة األجل بن الجامعات والصناعة.
•تحقيق رؤية اململكة لبناء مجتمع معريف واقتصاد قائم عى املعرفة.

•دعم الجامعات يف وضع اسرتاتيجية للبحث العلمي، وأداء دور أكرب يف برنامج التحول الوطني 2020.
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و قــد تصــدرت كليــة العلــوم التطبيقيــة الكليــات االخــرى بعــدد املشــاريع املقدمــة 4 مشــاريع بحثيــة ،تلتهــا وحــدة العلــوم 
و التقنيــة ب 3 مشــاريع بحثيــة يوضــح الجــدول التــايل ترتيــب الكليــات مــن حيــث املشــاركة.

الطب والصحة
االلكرتونيات واالتصاالت 

وتقنية املعلومات
نسب المشاركة فى

البرنامج من حيث
المجال التقني

البـيــئـة

قائمة بيانات المشاريع البحثية المقدمة ضمن برنامج أبحاث العلوم التطبيقية 

المجال البحثيعنوان البحثالباحث الرئيسرقم المنحةم

زياد حامد عمران13-18-05-007-0001
 تطوير مشتقات من الفيننرتوكوينوليزيدين كعاج

موجه للرسطان قليل األكسجن
الطب والصحة

23-18-05-007-0002
 محمد اطهر محمد

بيدار

 تطوير اإلنتاجية العالية من طريقة املعالجة البدائية
 لتسلسل الجيل القادم لتحليل جن الطفرة الذي

. يسبب مرض التكيس الكلوي للصبغات الجسمية
الطب والصحة

نري شهزاد متيز33-18-05-007-0003
 كتشاف أدوية ع جية جديدة من خ ل تصاميم جديدة
ستخدامات ا واد الكيميائية النباتية ضد أمراض ا نسان

الطب والصحة

43-18-05-007-0004
 طاهر محمد
محيي الدين

 تطوير االختبارات التشخيصية الجزيئية يف اململكة
 العربية السعودية لتحليل الطفرة الجينية بواسطة

 تقنية الجيل القادم من تسلسل الحمض النووي يف
رسطان الرئة ورسطان القولون واملستقيم

الطب والصحة

كلية العلوم التطبيقية 4
مرشوع

2كلية الطب
مرشوع

وحدة العلوم و التقنية 3
مرشوع

 كلية الهندسة و العامرة
 االسالمية

المجموع
14

2
مرشوع

 كلية الحاسب االيل و
نظم املعلومات

2
1 كلية الصيدلةمرشوع

مرشوع

 توزيع المقترحات المقدمة حسب المجال التقني
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53-18-05-007-0005
  جامل هريدي

عثامن
 اختبار نشاط بروتن الباراسبورين ضد الفريوسات التي

تصيب االنسان والحيوان
الطب والصحة

63-18-05-007-0006
  جامل هريدي

عثامن
 تطوير وانتاج لقاح بيطري ىف النبات للحامية من

فريوس الحمى القاعية
الطب والصحة

73-18-05-007-0007
 عبد الحليم سامل

صرييف

 تأثريالعاج بتعديل منط الحياة املستقر عى عوامل
 الخطر واملؤرشات الحيوية والسيطرة عى متازمة

التمثيل الغذايئ لدى الشباب السعودين البالغن
الطب والصحة

83-18-05-007-0008
 محمد عي

الغامدي
 نظام الرعاية الصحية اإللكرتونية الذكية لدعم مرض
السكري وارتفاع ضغط الدم والرعاية السابقة للوالدة

الطب والصحة

محمد  شهري  مالك93-18-05-007-0009
 استخدام نهجن من املعلوماتية الكيميائية يف
 تصميم مثبطات توبولن والتي تستهدف مجال

ارتباط الكوليشسن
الطب والصحة

103-18-09-007-0001
 عبدالرحمن غالب

االهدل

 تصميم و تصنيع جهاز ملراقبة نبضات القلب عن بعد
 بإستخدام اإلشارات الكهربائية و املوجات الصوتية

للقلب

 االلكرتونيات
 واالتصاالت وتقنية

املعلومات

اداة للتحليل والبحث يف القرآن الكريمخالد  نارص  السيد113-18-09-007-0002
 االلكرتونيات

 واالتصاالت وتقنية
املعلومات

123-18-09-007-0003
  أنيس عبد املجيد

العموص
تصميم وتنفيذ نظام مراقبة السليك لقلب الجنن

 االلكرتونيات
 واالتصاالت وتقنية

املعلومات

عمرو لطفي صابر133-18-10-007-0001
 تصنيع مجسات كهربية جديدة لتقدير العنارص الثقيلة

يف عينات بيئة
البيئة

143-18-10-007-0002
 فاطمة محمد

الشهري

 النشاط املضاد للرسطان وامليكروبات من فطر
 عيش الغراب املحار بليوروتس فلوريدا املزروع عى

مختلف املخلفات الزراعية النباتية
البيئة

برنامج البحوث املوجهة  .3.4

       يعــد هــذا الربنامــج لدعــم األبحــاث يف موضوعــات محــددة ذات تأثــري كبــري عــى املســتوى الوطنــي يف املــدى 
القصــري أو املتوســط، ويهــدف الربنامــج بشــكل عــام إىل تنســيق الجهــود الوطنيــة إليجــاد حلــول مبنيــة عــى البحــث 

والتطويــر ملشــاكات وقضايــا تؤثــر بشــكل مبــارش يف مكانــة اململكــة أو رفاهيــة مواطنيهــا.

أهداف الربنامج:
• توفــري منصــة خاصــة لتســهيل اإلعــان عــن املوضوعــات البحثيــة ذات األهميــة مــع الجهــات ذات العاقــة، 

واســتقبال مقرتحــات البحــث والتطويــر مــن املؤسســات البحثيــة.
• التقيد بأعى معايري التقييم واملتابعة لتعزيز فرصة تحقيق األهداف املرجوة من البحوث.

• تشــجيع القيــادات البحثيــة املتميــزة عــى إجــراء أبحــاث تســاهم مخرجاتهــا يف تلبيــة االحتياجــات الوطنيــة 
املبــارشة.

املجاالت العلمية
تتنــوع املجــاالت املســتهدفة يف هــذا الربنامــج بحســب طبيعــة املشــكلة، وبشــكل عــام ميكــن للباحثــن التقــّدم للربنامــج 

عــن طريــق املنصــة الخاصــة بالربامــج الفرعيــة، وقــد أُطلــق برنامجــان فرعيّــان حتــى اآلن هــام:
• برنامج منح أبحاث متازمة الرق األوسط التنفسية.

• برنامج منح أبحاث سوسة النخيل الحمراء.
• برنامج منح أبحاث الإلعاقة.
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املنجزات

شــاركت جامعــة ام القــرى بالتقديــم عــى 6 مشــاريع بحثيــه  بقيمــة حــوايل ملونــن و اربعامئــة الــف ريــال و قــد تــم 
تقديــم 6 مشــاريع بحثيــة ضمــن مجــال ابحــاث االعاقــة.و يوضــح الجــدول التــايل ترتيــب الكليــات مــن حيــث املشــاركة.

قائمة بيانات المقترحات المقدمة

توزيع المقترحات المقدمة حسب الكليات

المجال البحثيعنوان البحثالباحث الرئيسرقم المنحةم

محمد عزت البيه15-18-03-007-0001
 التشوهات الخلقية لوالئد الثديات الناتجة عن استخدام

بعض الكيامويات يف الزراعة
أبحاث الإلعاقة

25-18-03-007-0002
 املعز فرح الصغري

مرياوي
 غرفة ذكية لتعزيز ذاتية و إستقالية ذوي اإلعاقة من

جرّاء الجلطات
أبحاث الإلعاقة

35-18-03-007-0003
  أنيس عبد املجيد

العموص
 واجهات الوسائط املتعددة القامئة عى نظرة العن

ونشاط الدماغ لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية
أبحاث الإلعاقة

45-18-03-007-0004
 عبدالله عدنان

الهيفاين

 تقييم إحتياجات املصابن يف الحبل الشويك بعد
 إنتهائهم من التأهيل الطبي يف اململكة العربية

السعودية
أبحاث الإلعاقة

مرتىض  عي خان55-18-03-007-0005
 نظام مساعدة العاج الطبيعي الذيك لإلعاقة أو

إعادة تأهيل اإلصابات
أبحاث الإلعاقة

مجدي عمر عامر65-18-03-007-0006
 بناء نظم التعليم االلكرتوين باستخدام الذكاء

 الصناعي لتعليم الرياضيات االساسية ملرىض َخلَُل
الِحَساب الناتج عن اختال وظيفي يف العقل

أبحاث الإلعاقة

 كلية الحاسب االيل و
نظم املعلومات

3
مرشوع

 كلية الهندسة و العامرة
 االسامية

1
كلية الهندسة بالليثمرشوع

المجموع
7

1
مرشوع

1 كلية الصيدلة
1عامدة البحث العلميمرشوع

مرشوع



34

برنامج اإلدارة العامة لمنح 
البحوث بمدينة الملك 

عبد العزيز للعلوم
والتقنية 
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ــاث  ــم االبح ــج دع ــدم برام ــن أق ــج م ــذا الربنام ــرب ه يعت
ــذا  ــاء ه ــا انه ــم فع ــد ت ــس.  و ق ــة التدري ــاء هيئ ألعض
ــز للعلــوم و  الربنامــج مــن قبــل مدينــة امللــك عبــد العزي
التقنيــة و تحويلــه اىل برنامــج البحــث والتطوير ملؤســات 
ومراكــز البحــوث الوطنيــة » منــح « . تنــدرج البحــوث التــي 

ــي  ــج وه ــة برام ــت أربع ــة تح ــا املدين تدعمه
برنامــج املنــح األساســية: ينــدرج تحــت الربنامــج   •
ظواهــر  يف  وتبحــث  تــدرس  التــي  األبحــاث 
ــادة  ــى بزي ــي تعن ــة الت ــة البحت ــوم الطبيعي العل
ــا  ــاً م ــانية، وغالب ــة اإلنس ــة العلمي ــدة املعرف قاع

يكــون هــذا النــوع مــن األبحــاث نظريــاً بحتــاً.
ــج  ــت الربنام ــدرج تح ــة: ين ــح التطبيقي ــج املن برنام  •
ــي  ــة الت ــة العلمي ــى بالدراس ــي تُعن ــوث الت البح
ــتخدم  ــة، ويس ــكلة علمي ــل مش ــا ح ــد فيه يقص
للمشــاكل  حلــول  إليجــاد  التطبيقــي  البحــث 
الحياتيــة، ومعالجــة أمــراض أو تطويــر تقنيــات 
ابتكاريــة، كــام تبحــث يف نتائــج البحوث األساســية 
لتحديــد إمكانيــة اســتخدام هــذه النتائــج لحــل 
ــة عــى ســؤال محــدد. ــة أو اإلجاب مشــكلة معين

ــج  ــت الربنام ــدرج تح ــة: ين ــح التطويري ــج املن برنام  •
ــة  ــامل االبتكاري ــة واألع ــة التجريبي ــة واملعرف ــاث التطبيقي ــج األبح ــم لنتائ ــتخدام املنظ ــى باالس ــي تُعن ــوث الت البح
املوجهــة نحــو اإلنتــاج واســتخدام مــواد جديــدة، أنظمــة وطــرق يف مجــاالت الزراعــة، الهندســة ، الطــب ،...الــخ، 

ــة. ــاذج أولي ــر من ــا تطوي ــا فيه مب
برنامــج املنــح االجتامعيــة واإلنســانية: ينــدرج تحــت الربنامــج البحــوث التــي تبحــث وتــدرس مواضيــع يف مجــاالت   •

ــا. ــات وغريه ــا، اللغ ــار، األنروبولوجي ــب، اآلث ــل والتدري ــة، التأهي ــوى البري ــم، اإلدارة، الق ــاد، التعلي ــامع، االقتص االجت
يتــم تصنيــف البحــوث داخــل الربامــج الثاثــة األوىل عــى النحــو التــايل: أبحــاث كبــرية - أبحــاث محــدودة )صغــرية( - 
أبحــاث طلبــة الدراســات العليــا - أبحــاث وطنيــة - األبحــاث املشــرتكة.أما بالنســبة لألبحــاث التــي تنــدرج تحــت برنامــج 

املنــح االجتامعيــة واإلنســانية فتصنــف عــى أنهــا بحــوث كبــرية أو بحــوث وطنيــة.

أنواع املنح:
ــة  ــات مختلف ــن يف تخصص ــن الباحث ــدد م ــاركة ع ــا مش ــب تنفيذه ــي يتطل ــاث الت ــي األبح ــرية: ه ــاث الكب األبح  •
ــانية. ــة وإنس ــة، اجتامعي ــة، تطويري ــية، تطبيقي ــون أساس ــد تك ــنتن، وق ــن س ــل ع ــرتة ال تق ــاج إىل ف ــوع يحت ــة موض لدراس

األبحــاث املحــدودة )الصغــرية(: هــي تلــك البحــوث الهادفــة إىل تحقيــق هــدف محــدد خــال فــرتة قصــرية يف   •
مجــاالت العلــوم البحتــة، وقــد تكــون أساســية، تطبيقيــة، أو تطويريــة، أو أن تهــدف إىل تنفيــذ ابتــكارات أصليــة غــري 

مســبوقة ميكــن أن ترقــى إىل مســتوى االخرتاعــات أو أفــكار إبداعيــة ذات وجهــات تطبيقيــة جديــدة.
ــة  ــة باململك ــات التعليمي ــا يف املؤسس ــم إجراؤه ــي يت ــوث الت ــك البح ــي تل ــا: ه ــات العلي ــة الدراس ــاث طلب أبح  •
بهــدف اســتكامل متطلبــات الحصــول عــى شــهادة املاجســتري أو الدكتوراه يف مجــاالت العلــوم البحتة )هندســة، 

طــب، زراعــة، علــوم(، وقــد تكــون أساســية، تطبيقيــة أو تطويريــة.
األبحــاث الوطنيــة: هــي األبحــاث التــي تعالــج مشــكلة وطنيــة ملحــة عــى مســتوى اململكــة، ويكــون اعتامدهــا   •

بنــاًء عــى تكليــف مــن املدينــة لفريــق بحثــي، أو األبحــاث التــي تنــدرج تحــت اللجــان الوطنيــة. 

برنامج اإلدارة العامة لمنح البحوث بمدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية  

4
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املنجزات
أبحاث طلبة الدراسات العليا

تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ و اغــاق 18 مــروع بحثــي لطــاب الدراســات العليــا بقيمــة 300 الــف ريــال تقريبــا موزعــة بــن 
الكليــات العلميــة عــى النحــو التــايل

التخصصالكليةالباحث الرئيسرقم المنحةم

األحياءكلية العلوم التطبيقيةدينا عبدالعزيزالجوهريأط-12- 194

الكيمياءكلية العلوم التطبيقيةليى سعيد املزروعيأط-12- 225

األحياءكلية العلوم التطبيقيةحنان صالح العثيمنأط-13- 377

األحياءكلية العلوم التطبيقيةعفاف عبدالله الراشدأط-13- 478

األحياءكلية العلوم التطبيقيةاميمة عبدالرحمن مغريبأط-14- 527

الكيمياءكلية العلوم التطبيقيةهتون هاشم الريفأط-15- 638

تغذيةكلية الرتبية قسم االقتصاد املنزيلاحام يحي ميمنيأط-15- 744

تغذيةكلية الرتبية قسم االقتصاد املنزيلاماين حمد الحازميأط-15- 845

تغذيةكلية الرتبية قسم االقتصاد املنزيلحنن عزيز قبوريأط-15- 946

تغذيةكلية الرتبية قسم االقتصاد املنزيلنهال محمود الرفاعيأط-15- 1047

كلية العلوم التطبيقيةهدى محمد الشنربيأط-15- 1148
 علوم

تطبيقية

كلية العلوم التطبيقيةسلطانة عبدالرحمن العيأط-15- 1257
 علوم

تطبيقية

تغذيةكلية الرتبية قسم االقتصاد املنزيلاميان محسن القحطاينأط-15- 1359

تغذيةكلية الرتبية قسم االقتصاد املنزيلامال سليامن الرداديأط-15- 1460

تغذيةكلية الرتبية قسم االقتصاد املنزيلنوف فالح الخطايبأط-15- 1561

تغذيةكلية الرتبية قسم االقتصاد املنزيلعهود فهد اولياأط-15- 1663

رياضاياتكلية العلوم التطبيقيةدالل عدنان مطيوريأط-16- 1769

رياضاياتكلية العلوم التطبيقيةسميحة عي حسن رعدأط-16- 1870

و يوضح الجدول التالي قائمة ببعض بيانات المشاريع البحثية المنتهية:

كلية العلوم التطبيقية 10
مرشوع

المجموع
18

 كلية الرتبية قسم االقتصاد
املنزيل

8
مرشوع
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ابحاث المنح الكبيرة

قائمة ببيانات المشاريع البحثية الكبيرة المنتهية:

ابحاث المنح الصغيرة

تم االنتهاء من تنفيذ و اغاق 13 مروع بحثي بقيمة 13 مليون 
ريال تقريبا موزعة بن الكليات عى النحو التايل. 

تم االنتهاء من تنفيذ و اغاق 31 مروعا بحثيا 
بقيمة 3 مليون و سبعامئة الف ريال سعودي 

موزعة بن الكليات عى النحو التايل. 

الكليةالباحث الرئيسرقم المنحةم
الطبد. فارس بن محمد نور ألطف أت -30- 1122

الطبد. فيصل أحمد خليل عاف  أ ت -2125-30

العلوم التطبيقيةد. عبدالرحمن سعد عبدالله السعيدي أ ت  - 32 – 38

الرتبيةد. هالة بنت سعيد احمد العمودي  ع - س - 32 – 42

الحاسب االيل و نظم املعلوماتد. عامد عبدالرزاق شافعي فلمبان  أت - 34 – 5335

الطبد. نارص عطية حامد الهواري أ ت - 34 – 644

العلوم الطبية التطبيقيةد. أسامة عدنان محمد كنسارةأت- 750-34

الهندسة و العامرة االساميةد. عبدالرحمن غالب ابراهيم األهدل أ ت - 35 – 8130

العلوم الطبية التطبيقيةأ.د. أحمد محمد عيشأ ت - 35 – 9104

الطبد. محمد طاهر طيبأ ت - 28 – 1012

الحاسب االيل و نظم املعلومات بالليثد. رشيف سعيد عي العرتيبأ ت - 35 - 1192

الحاسب االيل و نظم املعلومات بالليثد. املعز فرح الصغري مرياوي أ ت - 35 – 1295

العلوم التطبيقيةد. خالد بن سليامن خليل خريو أ ت - 30 – 1328

2كلية العلوم التطبيقية
مرشوع

كلية الطب 4
مرشوع

 كلية الحاسب االىل و
نظم املعلومات

المجموع
13

1
مرشوع

 كلية العلوم الطبية
التطبيقية

2
كلية الرتبيةمرشوع

1
مرشوع

 كلية الحاسب االىل و
نظم املعلومات بالليث

2
مرشوع

 كلية الهندسة و العامرة
االسامية

1
مرشوع

كلية الطب

المجموع
31

4
مرشوع

كلية العلوم التطبيقية 18
مرشوع

 كلية الحاسب االىل و
نظم املعلومات

3
مرشوع

 كلية الهندسة و العامرة
االسامية

5
مرشوع

 معهد خادم الحرمن الرفن
البحاث الحج و العمرة

1
مرشوع



39

الكليةالباحث الرئيسرقم المنحةم

العلوم التطبيقيةأ.د. عصام بن حامد االهدل أ ت - 27 – 15

العلوم التطبيقيةد. عصام عبدالله عبدالرحمن العرفجأ ت - 27 – 262

العلوم التطبيقيةأ.د. حسني أحمد مؤذنم ص - 13 - 15  3

العلوم التطبيقيةد. خالد بن سليامن خليل خريوم ص - 34 - 95 4

العلوم التطبيقيةد. صفوت صاح الدين أحمد جربم ص - 34 – 567

العلوم التطبيقيةد. بسام حسن حسن مشاط م ص - 35 – 617

العلوم التطبيقيةد. اسامعيل ابراهيم الثقفي  م ص - 35 – 738

العلوم التطبيقيةد. أمل أحمد عمر العيدروس م ص - 35 – 8121

العلوم التطبيقيةد. عادل محمد الهاشمي املدين م ص - 35 - 987

العلوم التطبيقيةد. عبداملجيد عمر عي طيمومي م ص - 35 – 1086

العلوم التطبيقيةد. خلود محمد عاء الدين أبو النجام ص - 35 – 1183

العلوم التطبيقيةد. سامي عبدالله ضيف الله الحريبم ص - 36 – 1298

العلوم التطبيقيةد. فواز أحمد عامر سعد م ص - 36 - 47 13

العلوم التطبيقيةد. فواز أحمد عامر سعد م ص - 37 – 14175

العلوم التطبيقيةد. عبداملجيد عمر طيموميم ص - 37 – 15125

العلوم التطبيقيةد. ريم كامل جعفر شاهم ص - 37 – 16170

العلوم التطبيقيةد. أحمد محمد الهادي عبدالغفارم ص - 37 – 1782

العلوم التطبيقيةد. اسامعيل ابراهيم املحمدي الثقفي م ص - 37 – 1848

كلية الهندسة و العامرة االساميةد. أمجد عبدالرحمن مغريبم ص – 9 – 1947

كلية الهندسة و العامرة االساميةد. حمدي محمود محمد يوسفم ص - 34 – 2057

كلية الهندسة و العامرة االساميةد. مدحت مصطفى مصطفى هال م ص - 35 – 21287

كلية الهندسة و العامرة االساميةد. ماجد عمر أحمد الصيدالين  م ص - 35 – 22104

كلية الهندسة و العامرة االساميةد. كامل محمد  قدري م ص - 36 - 90 23

كلية الطبد. طلعت عبدالله بخاريأ ت - 27 – 2486

كلية الطبد. سمري حسن محمد نور فطاين م ص - 35 – 25224

كلية الطبد. عبلة عبدالحي عرفة م ص - 35 – 26148

كلية الطبد. عي فتحي إبراهيم عبدالوهاب  م ص - 37 – 2779

كلية الحاسب االيل و نظم املعلوماتد. تريك بن فيصل الصامينم ط- 281-2

كلية الحاسب االيل و نظم املعلوماتد. باسم يوسف الكاظمي  م ص - 37 – 2949

كلية الحاسب االيل و نظم املعلوماتد. عبدالله أحمد خرض مراد م ص - 37 – 3060

د. تريك محمد عبدالكريم حبيب اللهم ص - 32 - 3124
 معهد خادم الحرمن الرفن البحاث

الحج و العمرة

يوضح الجدول التالي قائمة ببيانات المشاريع البحثية الصغيرة المنتهية:
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برنامج زمالة باحث ما بعد 
الدكتوراة
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ــث  ــم البح ــادرة دع ــج مب ــد  برام ــو أح ــج ه ــذا الربنام ه
والتطويــر يف الجامعــات املــول مــن وزارة التعليــم و 
ــوراه  ــة الدكت ــي مرحل ــح لخريج ــم من ــدف إىل تقدي يه
يف بدايــة حياتهــم العمليــة لتطويــر قدراتهــم البحثيــة 
داحــل الجامعــات الســعودية. يســتهدف الربنامــج بشــكل 
أســايس تطويــر قــدرات ومهــارات الباحثــن الســعودين 
املؤهلــن يف املجــاالت العلميــة والهندســية والصحية 
ــرتاتيجية،  ــا االس ــة وأولوياته ــات اململك ــة بحاج املرتبط

ــة. ــث يف اململك ــرية البح ــم مس ودع
الســعودية  الجامعــات  دعــم  مــن  املنحــة  تتكــون 
لتكاليــف املنحــة، وتغطيــة ســنوية لبعــض تكاليــف 
البحثيــة، ودعــم  املــواد املســتهلكة يف املشــاريع 
للجامعــة يف حالــة وجــود برنامــج تدريبــي ســنوي 
للباحثــن. بــدأت املرحلــة األوىل للمبــادرة يف التطبيــق 
ــدة  ــي 1439\1440 هـــ مل ــام الجامع ــن الع ــداء م ابت
ــرى  ــل أخ ــا مراح ــم تتبعه ــنوات، ث ــاث س ــنتن إىل ث س

يف الســنوات القادمــة. 

برنامج زمالة باحث ما بعد الدكتوراة 5

املنجزات 
حصلــت الجامعــة عــى  6 مقاعــد بحثيــة و تــم تعيــن عــدة باحثــن ســعودين عليهــا ىف تخصــي االمــراض معديــة 

و علــوم الحاســب االيل . 

يوضح الجدول االتي بيانات الباحثين و المشرفين.

التخصص العامالمشرفاسم باحث ما بعد الدكتوراةم
علوم الحاسبد. عيىس العنزيد. عبد العزيز ال شيخ1

علوم الحاسبد. عامد فلمباند. ريان نوح2

علوم الحاسبد. وليد االسمريد. رانية وزير3

علوم الحاسبد. عبد الرحمن االهدلد.سها الهايل4

االمراض املعديةد. احمد عيشد. محمد قامش5

االمراض املعديةد. احمد عيشد. مشاعل الحسيني6
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