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المقدمة

ــة  ــق رؤي ــز تحقي ــن ركائ ــية م ــزة أساس ــكار ركي ــث واالبت ــد البح يع
2030، والتــي تســهم بشــكل مباشــر فــي بنــاء منظومــة متكاملــة 
للبحــث واالبتــكار. وترتكــز عناصــر النجــاح فــي تحقيــق هــذا الهــدف 
علــى جــودة مخرجــات البحــث العلمــي مــن أوراق علميــة، وبــراءات 
ــي  ــر ف ــكل وآخ ــهم بش ــي تس ــر، والت ــن العناص ــا م ــراع وغيره اخت

إثــراء منظومــة البحــث واالبتــكار بالجامعــة.

وانطالقــا مــن هــذه الركائــز، واستشــعارا لهــذا التأثيــر بالــغ األهمية 
العلمــي  العليــا والبحــث  للدراســات  الجامعــة  أطلقــت وكالــة 
جائــزة ســنوية تحــت مســمى جائــزة معالــي رئيــس الجامعــة 
للبحــث واالبتــكار. وتمنــح للمتميزيــن فــي مجــال البحــث واالبتــكار 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، وطلبــة الدراســات العليــا، والمبتعثيــن، 
فــي جميــع المجــاالت العلميــة والصحيــة واإلنســانية؛ بهــدف 
مجتمــع  إلــى  التحــول  ودعــم  واالبتــكار،  البحــث  عجلــة  دفــع 
المعرفــة مــن خــالل تنميــة روح اإلبــداع واالبتــكار، وتحفيــز المواهب 
ــنوي  ــل س ــالل حف ــزة خ ــح الجائ ــي. وتمن ــز البحث ــدرات، والتمي والق
يرعــاه معالــي رئيــس الجامعــة للمتميزيــن فــي البحــث واالبتــكار، 
ــارات  ــي مس ــدة ف ــر المعتم ــن المعايي ــدد م ــم لع ــد تحقيقه بع

ــعة.  ــزة التس الجائ
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الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

ــة  ــاء ببيئ ــى االرتق ــرص عل ــي الح ــدا ف ــر جه ــوك ال تدخ ــة تب ــإن جامع ف

لمنســوبيها.  البحثيــة  القــدرات  وتطويــر  واالبتــكار،  العلمــي  البحــث 

ويعــد تكريــم الباحثيــن المتميزيــن مــن أهــم المحفــزات  إلثــراء البحــث 

العلمــي، ودفــع مســيرته وازدهــاره وترســيخ االهتمــام بــه؛ ممــا يســهم 

فــي إنجــاز أبحــاث وابتــكارات متميــزة فــي مختلــف مجــاالت المعرفــة.

العلمــي  والبحــث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  وكالــة  مــن  وإدراكًا 

ألهميــة البحــث العلمــي وأنــه منطلــق كل نهضــة وبدايــة كل تقــدم، 

ــجيعهم، وإذكاء  ــن وتش ــز الباحثي ــي تحفي ــام ف ــا اله ــا بدوره واطالع

روح التنافــس بينهــم لتجويــد األداء وتقديــم األفضــل،  فقــد  أطلقــت 

الجامعــة  رئيــس  معالــي  'جائــزة  بمســمى  ســنوية  جائــزة  الوكالــة 

للبحــث واالبتــكار' بمســارات متعــددة؛ تقديــرا لجهــود الباحثيــن، وعرفانًا 

بدورهــم فــي خــــدمة العلــــم والمـــجـــتمع، مــن خــــالل مــا أثــروا بـــــه

كلمة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
رئيس هيئة جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار 

د. سعد بن مطلق المطيري

 العمليــة البحثيــة مــن بحــوث وابتــكارات 

ــزة.   ومنتجــات متمي

مــع خالــص الدعــوات للجميــع بالتوفيــق 

والســداد، ولوطننــا الغالــي بمزيــد مــن 

ــي. ــة والرق الرفع
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أهداف الجائزة: 

تهدف الجائزة إلى إذكاء روح المنافسة لدى منسوبي 
الجامعة من خالل:

تحفيز النشر في أوعية متميزة تثري الجوانب العلمية 	. 
والمعرفية وتخدم المجتمع.

تشجيع اإلبداع واالبتكار في اإلنتاج العلمي والبراءات 	. 
العلمية.

تجويد مخرجات البحث العلمي.	. 

تهيئة منسوبي الجامعة للمنافسات العالمية. 	. 

زيادة النتاج العلمي المتميز في جميع المجاالت 	. 
والتخصصات.
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اإلطار المنظم للجائزة:

يشرف على الجائزة هيئة الجائزة واللجنة العلمية حسب 
التشكيل والمهمات والصالحيات اآلتية:

هيئة الجائزة وتتكون من:

· وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 	

· عميد عمادة البحث العلمي 	

· ثالثة أعضاء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن 	
لديهم خبرة في البحث العلمي على أال تقل رتبتهم 
العلمية عن أستاذ مشارك ويتم ترشيحهم بناء على 

توصية سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 
العلمي.

مهام هيئة الجائزة:

· اعتماد اإلجراءات المنظمة للجائزة وما يطرأ عليها من 	
تعديالت.

· اعتماد الميزانية واإلجراءات المالية واإلدارية للجائزة.	

· االعتماد النهائي للفائزين في كل مسار من مسارات 	
الجائزة.

· اعتماد التقرير السنوي للجائزة.	
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اللجنة العلمية وتتكون من:

· ممثل من عمادة البحث العلمي 	

· أربعة أعضاء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن 	
لديهم خبرة في البحث العلمي 

· سكرتير اللجنة	

مهام اللجنة العلمية:

· صياغة الالئحة المنظمة للجائزة واقتراح التعديالت 	
والتحديثات عليها.

· اإلشراف على اإلعالن عن الجائزة واستقبال األعمال البحثية 	
المقدمة للجائزة ودراستها.

· اختيار لجان التحكيم العلمية.	

· اختيار اللجان الفرعية المساعدة.	

· رفع أسماء الفائزين في كل مسار من مسارات الجائزة 	
لهيئة الجائزة العتمادها.

· إعداد التقرير السنوي للجائزة.	

· ما يوكل إليها من أعمال من قبل هيئة الجائزة	
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دورية الجائزة:

تمنح الجائزة سنويا، ويحق لهيئة الجائزة حجبها كليا أو حجب 
بعض مساراتها بناء على توصية اللجنة العلمية للجائزة.

الشروط العامة للتقديم للجائزة:

· التقديم للجائزة في الوقت المحدد واستيفاء جميع 	

الشروط والمستندات.

· أن يكون العمل البحثي المقدم منجزا أثناء العمل 	

بالجامعة أو في أثناء أداء مهمة علمية رسمية خارجها.

· يشترط في كل األعمال المقدمة للجائزة أن يكون قد 	

أشير فيها إلى انتماء المتقدم لجامعة تبوك. 

· ال يجوز التقدم بأكثر من مسارين من مسارات الجائزة، وال 	

تمنح الجائزة إال في مسار واحد.

· أن تكون األعمال المقدمة للجائزة لم يسبق الحصول 	

بموجبها على جائزة المسار ذاته في الدورات السابقة.

· يحق لهيئة الجائزة أن تسحب الجائزة إذا ثبت إخالل 	

بأخالقيات البحث العلمي أو بأي من شروط الجائزة.
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مسارات الجائزة:
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العلميــة  	 الدوريــات  فــي  علمــي  نشــر 

المصنفــة فــي الربــع األول فــي قواعــد بيانــات 

والهندســية  العلميــة  للتخصصــات   ISI

لصحيــة  ا و

فــي  	 مصنفــة  دوريــات  فــي  علمــي  نشــر 

للتخصصــات   ISI أو   Scopus ARCIF

نية   نســا إل ا

شروط التقديم 

عدد األعمال البحثية المنشورة 	

ــف  	 ــف أول أو مؤل ــة كمؤل عــدد األوراق البحثي

مراســل

%مــن  	  	0 أفضــل  فــي  البحثيــة  األوراق  عــدد 

المجــالت )حســب معامــل التأثيــر( فــي المجــال 

العلمــي للمتقــدم

معايير المفاضلة

المسار األول: جائزة جودة البحث العلمي

أوال: جائزة جودة البحث العلمي في التخصصات العلمية والهندسية
ثانيا: جائزة جودة البحث العلمي في التخصصات الصحية

ثالثا: جائزة جودة البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية

أن يكــون االختــراع قــد تــم منحــه نهائيــا  	
ويكــون مســجال باســم جامعــة تبــوك لــدى 
لــدى  بهــا  ومعتــرف  مختصــة  مؤسســات 

الجامعــة
عــدم حصــول بــراءة االختــراع علــى جائــزة  	

ســابقة ســواء بشــكل مشــترك أو منفــرد

شروط التقديم 

مستوى المؤسسات المانحة 	

مســاهمة االختراعــات المقدمــة فــي تحقيــق  	

خطــط التنميــة الوطنيــة.

معايير المفاضلة

  المسار الثاني: جائزة براءات االختراع

شروط التقدم لمسارات الجائزة ومعايير المفاضلة
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للجوائــز  	 المانحــة  الجهــات  تكــون  أن 
دوليــة  أو  إقليميــة  او  وطنيــة  مؤسســات 

الجائــزة هيئــة  وتقبلهــا  مختصــة 
أن تكــون المنافســة علــى الجائــزة مفتوحــة  	

لجميــع المختصيــن فــي المجــال المعنــي، وأال 
يكــون مــن شــروط الحصــول عليهــا التمتــع 

بعضويــة جمعيــة أو منظمــة معينــة.
أن تتوفــر معلومــات كافيــة عــن الجائــزة  	

لمنحهــا  التحكيــم  وإجــراءات  وشــروطها 
عنهــا. واإلعــالن 

تمنحهــا  	 التــي  الجوائــز  مــن  تكــون  أال 
المؤسســة لمنســوبيها أو ممــا يمنــح نظيــر 

دوريــة. بأنشــطة  القيــام 
أن تكــون منحــت نظيــر إنجــاز علمــي محــدد  	

التكريميــة  الجوائــز  ذلــك  فــي  تدخــل  وأال 
والتشــجيعية.

أن يكــون التحكيــم هــو المبــدأ المعتمــد  	
للمنافســة علــى الجائــزة

شروط التقديم 

ســمعة الجهــات المانحــة للجوائــز ومكانتهــا  	

لعلمية ا

أن يكــون العمــل الحاصــل علــى الجائــزة ذا  	

قيمــة علميــة 

للجائــزة  	 بهــا  المتقــدم  األعمــال  عــدد 

أول قائمــة  المتقــدم فيهــا  اســم  يــرد  التــي 

حيــن لممنو ا

معايير المفاضلة

المسار الثالث: جائزة إحراز الجوائز الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية المتخصصة
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أن يكــون المشــروع المتقــدم بــه المرشــح  	

ــة ــارج الجامع ــن خ ــوال م مم

شروط التقديم 

حجم التمويل الكلي للمشروع 	
حجــم التمويــل الــذي تــم الحصــول عليــه  	

فعليــا حتــى تاريــخ التقــدم
تبــوك  	 جامعــة  منســوبي  أعضــاء  عــدد 

البحثــي التعــاون  فــي  المشــاركين 
عــدد طــالب جامعــة تبــوك المشــاركين فــي  	

التعــاون البحثــي
عــدد المشــاركين مــن الجهــة المســتفيدة  	

ــي ــاون البحث ــن التع م
المشــروعات  	 بيــن  المفاضلــة  حالــة  فــي 

المالــي  المعــدل  قيمــة  فــي  المتســاوية 
الــذي  للمشــروع  األفضليــة  تعطــى  الســنوي 

بحثيــة. مخرجــات  أنتــج 

معايير المفاضلة

المسار الرابع: جائزة التميز في الحصول على التمويل الخارجي للبحوث

يتــم اختيارهــم بنــاء علــى األبحــاث األعلــى  	
استشــهادًا

شروط التقديم 

ال يوجد 	

معايير المفاضلة

المسار الخامس: جائزة أعلى الباحثين استشهادا في الجامعة
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المؤلفــات المقدمــة للجائــزة محكمــة مــن  	
قبــل مجالــس علميــة قبــل النشــر

المقدمــة  	 الكتــب  موضوعــات  تكــون  أن 
المتقــدم تخصــص  مجــال  فــي  للجائــزة 

صورتــه  	 فــي  مطبوعــا  الكتــاب  يكــون  أن 
النهائيــة

اإلشــارة إلــى انتمــاء المؤلــف لجامعــة تبــوك  	
علــى الكتــاب المقــدم.

عــدم حصــول الكتــاب علــى جائــزة ســابقة  	
ســواء بشــكل مشــترك أو منفــرد

إرفــاق خطــاب مــن الناشــر يفيــد بتحكيــم  	
ــي واإلقليمــي ــة النشــر المحل ــاب فــي حال الكت

إرفــاق خطــاب أو شــهادة مــن الناشــر يفيــد  	
بنشــر الكتــاب

شروط التقديم 

أهمية موضوع الكتاب 	
اإلضافة المعرفية واألصالة 	
خدمة موضوع الكتاب للجامعة والمجتمع 	
جــودة الكتــاب المؤلــف مــن حيــث المنهجية  	

وشــمولية المحتــوى ودقــة توثيــق المعلومــات 
وحداثــة المعلومــة وســالمة اللغــة واألســلوب 

واإلخــراج
ســمعة وســعة انتشــار دار النشــر الناشــرة  	

للجائــزة المقــدم  للكتــاب 
عــدد الكتــب المقدمــة التــي يكــون المتقــدم  	

فيهــا هــو المؤلــف األول لهــا

معايير المفاضلة

المسار السادس: جائزة أفضل كتاب مؤلف

إلــى  	 مترجمــا  المقــدم  العمــل  يكــون  أن 
العربيــة. اللغــة 

ال يجــوز تقديــم أكثــر مــن عمــل مترجــم  	
نفســه. للمتقــدم 

الرئيــس  	 المترجــم  انتمــاء  إلــى  اإلشــارة 
لجامعــة تبــوك بشــكل واضــح فــي العمــل 

لمقــدم ا
القيــام  	 مبــدأ  علــى  الموافقــة  إرفــاق 

بترجمــة الكتــاب مــن ناشــر الكتــاب األصلــي 
الترجمــة. علــى 

المقدمــة  	 الكتــب  موضوعــات  تكــون  أن 
المتقــدم تخصــص  مجــال  فــي  للجائــزة 

شروط التقديم 

أهمية موضوع الكتاب 	

جودة الترجمة 	

سالمة اللغة ودقة األسلوب واإلخراج 	

مراعــاة حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي العمل  	

األصلــي والعمــل المترجم

أمانة النقل في الترجمة والتوثيق. 	

المؤلفيــن  	 عــدد  مثــل:  أخــرى  معاييــر 

النشــر. دار  المشــاركين، 

معايير المفاضلة

المسار السابع: جائزة أفضل كتاب مترجم
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أن تكــون األعمــال المقدمــة للجائــزة منجزة  	
للدرجــة  النظاميــة  الدراســة  مــدة  خــالل 

العلميــة
أن يكــون قــد أشــير فــي البحــث إلــى انتمــاء  	

الباحــث لجامعــة تبــوك 
أن تكــون األوراق البحثيــة المقدمة منشــورة  	

 ISI , فــي مجــالت مدرجــة فــي قواعــد بيانــات
والصحيــة  العلميــة  للتخصصــات   Scopus

والهندســية 
أن تكــون األوراق البحثيــة المقدمة منشــورة  	

 ISI, فــي مجــالت مدرجــة فــي قواعــد بيانــات
اإلنســانية    للتخصصــات   Scopus, ARCIF

واالجتماعيــة
فأقــل(  	 أشــهر   6( التخــرج  لحديثــي  يحــق 

الجائــزة علــى  التقديــم 

شروط التقديم 

عدد األوراق البحثية المنشورة  	

ترتيب المجالت بحسب المجال العلمي. 	

ــا  	 ــون فيه ــي يك ــة الت ــوث المقدم ــدد البح ع

الباحــث األول أو مؤلفــً مراســل

للبحــوث  	 ات  االستشــهاد  عــدد  إجمالــي 

مــة لمقد ا

المشاركة بالبحث في مؤتمر دولي 	

المشاركة بالبحث في مؤتمر محلي 	

المعدل والتخرج في الفترة النظامية 	

معايير المفاضلة

المسار الثامن: جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا بالجامعة 

أوال: المسار العلمي 
ثانيً: المسار الصحي

ثالثً: المسار اإلنساني
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أن تكــون األعمــال المقدمــة للجائــزة منجزة  	

خــالل فتــرة االبتعاث

أن يكــون قــد أشــير فــي البحــث إلــى انتمــاء  	

الباحــث لجامعــة تبــوك 

أن تكــون األوراق البحثيــة المقدمة منشــورة  	

 ISI , فــي مجــالت مدرجــة فــي قواعــد بيانــات

والصحيــة  العلميــة  للتخصصــات   Scopus

والهندســية 

أن تكــون األوراق البحثيــة المقدمة منشــورة  	

 ISI, فــي مجــالت مدرجــة فــي قواعــد بيانــات

اإلنســانية    للتخصصــات   Scopus, ARCIF

واالجتماعيــة

فأقــل(  	 أشــهر   6( التخــرج  لحديثــي  يحــق 

الجائــزة علــى  التقديــم 

شروط التقديم 

عدد األوراق البحثية المنشورة  	

ترتيب المجالت بحسب المجال العلمي. 	

ــا  	 ــون فيه ــي يك ــة الت ــوث المقدم ــدد البح ع

الباحــث األول أو مؤلفــً مراســل

للبحــوث  	 ات  االستشــهاد  عــدد  إجمالــي 

مــة لمقد ا

المشاركة بالبحث في مؤتمر دولي 	

المشاركة بالبحث في مؤتمر محلي 	

المعدل والتخرج في الفترة النظامية. 	

معايير المفاضلة

المسار التاسع: جائزة التميز البحثي لمبتعثي الجامعة )داخليًا وخارجيًا(

أوال: المسار العلمي 
ثانيً: المسار الصحي

ثالثً: المسار اإلنساني
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أعضاء هيئة الجائزة للعام 2٠22م  

أعضاء اللجنة العلمية للجائزة للعام 2٠22م

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

عميد عمادة البحث العمي

د. عثمان الزهراني

د. خليفة البلوي

د. عبداهلل التيماني

د. المهند الكيال 

د. إيمان العمري 

أ. د. الهادي عقون

د. فيصل البلوي

د. صالح الغامدي

أ .  يزن فلمبان 

رئيسًا

عضوا

عضوا 

عضوا

عضوا

رئيسًا

عضوا

عضوا

عضوا

عضوا

سكرتيرا



الفائزون بجائزة معالي رئيس الجامعة
للبحث واالبتكار
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للدراســات  الجامعــة  وكالــة  نظمــت 

العليــا والبحــث العلمــي حفاًل بمســمى

يوم البحث واالبتكار 
بتاريخ  8	-	-		0	م 

رعاه معالي رئيس الجامعة

تــم فيــه تدشــين العديد مــن المبادرات 

ــزة  ــن بجائ ــم الفائزي ــات، وتكري والمنص

للبحــث  الجامعــة  رئيــس  معالــي 

ــن  ــدد المكرمي ــغ ع ــث بل ــكار. حي واالبت

مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة 

فــي جميــع مســارات الجائــزة التســعة 

فــي دورتهــا األولــى 58 عضوا، وشــملت 

ــي ــن اآلت ــة الفائزي قائم
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د. محمد منصور جالل
كلية العلوم الطبية التطبيقية

المركز األول
مسار جودة البحث العلمي 

األبحاث الصحية

القسم:

تقنية المختبرات الطبية

االهتمامات البحثية:

أمراض تــخثر  	
وسيــــولة الدم

فسيــــولوجية  	
الصفائح الدموية

سرطانات وأمراض  	
الدم

- حصــل ســعادة الدكتــور محمــد جــالل علــى شــهادة الدكتــوراه مــن 

جامعــة أبرديــن بأســكتلندا - المملكــة المتحــدة عــام ٧	0	م. وقــام 

بنشــر عــدة أبحــاث متميــزة فــي مجــال أمــراض الــدم والصفائــح 

.)BLOOD( ــل ــً مث ــة دولي ــالت المحكم ــم المج ــي أه ــة ف الدموي

- عمــل الدكتــور محمــد جــالل كباحــث مســاعد فــي مختبــر الدكتورة 

ــتقبالت  ــد المس ــاف أح ــه اكتش ــرة عمل ــالل فت ــم خ ــث ت Mutch حي

عــالج  علــى  تســاعد  والتــي  الدمويــة  الصفائــح  علــى  الموجــودة 

 Blood م فــي مجلــة	0		الجلطــات الدمويــة وتــم نشــر البحــث عــام 

والمصنفــة كأفضــل مجلــة فــي مجــال أمــراض الــدم بنســبة مئويــة 

ــر 23.63.   ــل تاثي 	.٩٩% ومعام

ــة  ــي الجمعي ــة ف ــى عضوي ــالل عل ــد ج ــور محم ــل الدكت ــا حص - كم

 BSHT و ISTH الدوليــة والجمعيــة البريطانيــة ألمــراض تخثــر الــدم

مــن عــام 		0	م حتــى اآلن. 
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د. اب رشيد مير
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

المركز الثاني
مسار جودة البحث العلمي 

األبحاث الصحية

القسم:

تقنية المختبرات الطبية

االهتمامات البحثية:

بيولوجيا السرطان 	
	 
أمراض الدم الجزيئية 	

وراثة علم التخلق  	
السرطاني 

ــة  ــن جامع ــتير م ــة الماجس ــى درج ــر عل ــيد مي ــور رش ــل الدكت - حص

حمــدارد عــام 	٩٩	 فــي تخصــص الكيميــاء الحيويــة والبيولوجيــا 

الجزيئيــة.

ــر علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة دلهــي ،  - حصــل الدكتــور مي

وقــد أجــرى أطروحتــه العليــا فــي مختبــر أبحــاث اللوكيميــا، قســم 

أمــراض الــدم ، معهــد عمــوم الهنــد للعلــوم الطبيــة ، نيودلهــي ، 

وقــد حصــل علــى أكثــر مــن 		 جائــزة دوليــة ووطنيــة مــن مختلــف 

الجمعيــات مثــل ASCO و AACR وغيرهــا. نشــر الدكتــور رشــيد 

ميــر عــدد مــن االبحــاث فــي مجــالت علميــة محكمــة وذات ســمعة 

عاليــة.
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د. عماد الدين فكي
كلية العلوم 

المركز الثاني
مسار جودة البحث العلمي 

األبحاث الصحية

القسم:

الكيمياء الحيوية

االهتمامات البحثية:

مرض السكري 	

 أمراض القلب  	
واألوعية الدموية

 األمراض االيضية 	

- تخــرج ســعادة الدكتــور عمــاد الديــن مــن جامعــة دويــس بيــرج- 

اســن. المانيــا عــام 		0	م فــي تخصــص الكيميــاء الحيويــة.

والقلــب  الســكري  أمــراض  فــى  علميــة  ورقــة   	0 عــدد  نشــر   -

الدمويــة. واألوعيــة 

- ترشــح فــي عضويــة اللجنــة الدائمــة للمعامل واألجهــزة بجامعة 

تبــوك لألعــوام 0			-				هجري.

لوحــدة  الحيويــة  التقنيــة  معمــل  علــى  مشــرفا  عمــل  كمــا   -

				هـــ 0			إلــي  لألعــوام  الحيويــة  والتقنيــة  الجينــوم  
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د. كوزاليا براباهار
كلية الصيدلة

المركز الثالث
مسار جودة البحث العلمي 

األبحاث الصحية

القسم:

الممارسة الصيدلية

االهتمامات البحثية:

سالمة الدواء 	

االلتزام باألدوية 	

نوعية الحياة 	

ــعة  ــة واس ــد لمجموع ــم الجي ــل التعلي ــي نق ــرة ف ــة مبتك - تربوي

ــن. ــراد الطموحي ــن األف م

ـ ومواكبــة آلخــر التطــورات فــي االتجاهــات فــي مجالهــا والتحــرك 

بمــا يتماشــى مــع األوقــات المتغيــرة مــع القــدرة علــى تعليــم 

الطــالب وتحفيزهــم وتوجيههــم مــع الحفــاظ علــى مســتويات 

عاليــة مــن االهتمــام واإلنجــاز.

- نشــرت أوراقــا بحثيــة مختلفــة فــي مجــالت علميــة محكمــة 

ــة  ــس الموجه ــة التدري ــن مهن ــا م ــالل 		 عاًم ــة. خ ــة ودولي وطني

نحــو البحــث ، حصلــت علــى مشــاريع ممولــة ألبحاثهــا.

- وهي مراجعة للعديد من المجالت العلمية.
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د. شمس الدين عيسى 
كلية العلوم

المركز األول
مسار جودة البحث العلمي 

األبحاث العلمية والهندسية

القسم:

الفيزياء 

االهتمامات البحثية:

الفيزياء اإلشعاعية  	
والنووية

 الوقاية من اإلشعاع 	

الفيزياء الطبية 	

- حاصــل علــى درجــة الدكتــوراة عــام 00٩	 فــي التفاعــالت النووية من 

جامعــة هانوفــر بالمانيــا باالشــتراك مــع جامعــة األزهــر بجمهوريــة 

مصــر العربيــة. 

 web و scopus بحثــا مدرجــا فــي قاعدتــي بيانــات 	قــام بنشــر ٩0 -

of Science فــي مجــاالت الوقايــة مــن اإلشــعاع والفيزيــاء الطبيــة.

- حصــل علــى ثالثــة مشــاريع بحثيــة ممولــة مــن جامعــة تبــوك. 

وهــو عضــو اللجنــة الوطنيــة للوقايــة مــن اإلشــعاع جامعــة تبــوك.



26 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

د. عائشة عبداهلل  الحكمي 
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات 

المركز الثاني
مسار جودة البحث العلمي 

األبحاث العلمية والهندسية

القسم:

علوم الحاسبات

االهتمامات البحثية:

رسومات الحاسوب 	

رؤية الحاسوب 	

 تصور البيانات 	

ــة  ــات ونائب ــة المعلوم ــبات وتقني ــي الحاس ــاعدة ف ــتاذة مس - أس

ــة. ــات بالجامع ــي والروبوت ــكار الصناع ــز االبت ــر مرك مدي

- حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه فــي علــوم الحاســب مــن 

جامعــة بــوردو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 0	0	 وحيــث 

دافعــت عــن رســالة الدكتــوراه المســماة »اســتخراج ودمــج اإلضــاءة 

ــي«. ــزز الديناميك ــع المع ــات الواق ــي بيئ ــة ف المادي

علــوم  فــي    	0	6 عــام  الماجســتير  شــهادة  علــى  حصلــت   -

الحاســب والمعلومــات مــن الجامعــة نفســها. كمــا حصلــت علــى 

درجــة البكالوريــوس عــام 	00	 فــي علــوم الحاســبات مــن جامعــة 

ــة. طيب

الكمبيوتــر  علــوم  قســم  فــي  تدريــس  كمســاعد  عملــت   -

والمعلومــات فــي خريــف عــام ٧	0	 بجامعــة بــوردو. كمــا عملــت 

كمســاعد باحــث فــي كليــة المعلوماتيــة والحوســبة فــي قســم 

الحوســبة المتمحــورة حــول اإلنســان فــي مختبــر البيانــات مــع 

حــول  التفكيــر  »مســاعدة  بعنــوان   NSF مــن  ممــول  مشــروع 

والســببية«. االرتبــاط 

- تشــمل اهتماماتهــا البحثيــة األساســية رســومات الكمبيوتــر ، 

والرؤيــة الحاســوبية ، وتصــور البيانــات ، معالجــة الصــور ، وخاصــة 

نمــاذج اإلضــاءة فــي تطبيقــات الواقــع المختلــط والمعــزز والتفاعل 

بيــن الكائنــات االفتراضيــة والحقيقيــة.
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د. بدور فالح البلوي
كلية العلوم

المركز الثالث
مسار جودة البحث العلمي 

األبحاث العلمية والهندسية

القسم:

األحياء 

االهتمامات البحثية:

األحياء البيئية 	

التنوع الحيوي 	

تأثير الحياة المدنية  	
على الحياة  الفطرية

مالريا الطيور 	

- حصلــت ســعادة الدكتــورة بــدور بنــت فالــح البــوي علــى درجــة 

البيئيــة مــن  األحيــاء  الفلســفة والعلــوم فــي  الدكتــوراة فــي 

جامعــة جالســكو - بريطانيــا عــام 0	0	م. لهــا العديــد مــن األبحــاث 

فــي تأثيــر الحيــاة المدنيــة والتلــوث المرتبــط بالمــدن علــى الحيــاة 

الفطريــة وعلــى قــدرة الكائنــات الحيــة علــى التكاثــر واالســتمرارية 

بالعيــش مــع المتغيــرات الطارئــة علــى بيئتهــا الطبيعيــة ومــدى 

تكيفهــا معهــا.

- كمــا عملــت الدكتــورة فــي مرحلــة الدكتــوراه مــع مجموعــة 

بحثيــة متميــزة وبمشــروع تــدرج حضــري لمجموعــات مــن الطيــور 

الصغيــرة التــي تعيــش داخــل وخــارج المــدن و تبــدي نوعــً مــن 

ــدن. ــاة الم ــع حي ــف م التكي

ــا الطيــور  - شــاركت بتأســيس تقنيــة جديــدة للكشــف عــن مالري

كطفيــل يهــدد حيــاة وصحــة الطيــور علــى مســتوى العالــم.

- كمــا أشــرفت علــى تنظيــم عــدة مؤتمــرات أقيمــت فــي الجامعة 

الســعودية  الجمعيــة  مــع  بالمشــاركة  و		0	   	0		 عامــي  فــي 

ــاة. ــوم الحي لعل
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د. معاذ خالد الغصن 
كلية الهندسة 

المركز األول
مسار جودة البحث العلمي 

أبحاث العلوم االجتماعية واإلنسانية 

القسم:

الهندسة الصناعية  

االهتمامات البحثية:

هندسة النقل  	
والمرور

اللوجستيات 	

تقنيات النقل الذكية 	

الهندســة  بقســم  مســاعد  أســتاذ  الغصــن  معــاذ  الدكتــور   -

تبــوك. جامعــة  الهندســة،  كليــة  الصناعيــة، 

- حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس مــن جامعــة Wilkes الواقعــة 

فــي واليــة بنســلفانيا، الواليــات المتحــدة األمريكية  عــام 		0	، وحصل 

 Southern  علــى شــهادة  الماجســتير والدكتــوراه مــن جامعــة

Methodist  الواقعــة  فــي واليــة تكســاس فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة عامــي 		0	 و 0	0	 علــى التوالــي. 

المتقدمــة  اللوجســتيات  تقنيــات  البحثيــة:  اهتماماتــه  تشــمل   -

والــذكاء  النقــل  بيانــات  وتحليــالت  الذكيــة  النقــل  وأنظمــة 

النقــل. ســالمة  وتطبيقــات  االصطناعــي 

- قــام بنشــر عــدد مــن األبحــاث المتميــزة فــي مجــال المــدن الذكيــة 

وإنترنــت األشــياء وكذلــك فــي ســالمة الطــرق والنقــل.

- عمــل كعضــو فــي اللجنــة الدائمــة للمشــاريع الرأســمالية فــي 

كفــاءة  ممارســات  لجنــة  فــي  كعضــو  يعمــل  وحاليــا  الجامعــة، 

اإلنفــاق فــي الجامعــة بجانــب عضويــة عــدد مــن اللجــان فــي قســم 

الصناعيــة. الهندســة 
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د. زياد الرواضية 
كلية السياحة والضيافة 

المركز الثاني
مسار جودة البحث العلمي 

أبحاث العلوم االجتماعية واإلنسانية 

القسم:

السياحة والضيافة

االهتمامات البحثية:

السياحة التراثية 	

السياحة والمجتمع  	
المحلي

إدارة الوجهات  	
السياحية

ــهادة  ــى ش ــة عل ــاد الرواضي ــور زي ــتاذ الدكت ــعادة األس ــل س - حص

ــة  ــي اإليطالي ــة نابول ــن جامع ــياحية م ــي اإلدارة الس ــوراه ف الدكت

لــإدارة  أســتاذا  الحيــن  ذلــك  منــذ  عمــل  وقــد   	0	0 عــام  فــي 

االردنيــة. الجامعــة  الســياحية فــي 

- وقــد حصــل الدكتــور علــى جائــزة الباحــث المتميــز فــي الجامعــة 

األردنيــة فــي عــام 		0	، وجائــزة جامعــة فيالدلفيــا ألفضــل كتــاب.
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د.عبدالعزيز محمد المحمادي  
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

القسم:

تقنية المعلومات

االهتمامات البحثية:

أمن المعلومات 	

القياسات الحيوية 	

المخاطر البشرية 	

- حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي أمــن المعلومــات مــن جامعــة 

أونتاريــو بكنــدا.

- أستاذ تقنية المعلومات المشارك.

االختــراع  بــراءات  مكتــب  مــن  اختــراع  بــراءات   	 علــى  حاصــل   -

األمريكــي. التجاريــة  والعالمــات 

للملكيــة  العالميــة  المنظمــة  مــن  شــهادات   ٧ علــى  حاصــل   -

الفكريــة. 

- حاصــل علــى ميداليتيــن ذهبيتيــن مــن معــرض جنيــف، سويســرا 

لالختراعــات للعــام 		0	 والعــام 		0	.

- مؤلــف لعــدة كتــب تمكــن منهــا فــي صياغــة وتســجيل وتســويق 

بــراءات االختــراع.

- عمــل وكيــال لكليــة الحاســبات وتقنيــة المعلومــات للدراســات 

العليــا والبحــث العلمــي ســابقا.

- نشــر أكثــر مــن 0	 بحثــا فــي مجــالت علميــة محكمــة ذات معامــل 

تأثيــر مرتفــع.

مسار براءة االختراع 
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د. الهادي محمد عقون 
كلية الهندسة

مسار براءة االختراع 

القسم:

الهندسة الكهربائية 

االهتمامات البحثية:

االتصاالت 	

شبكات االستشعار 	

 التصور العلمي 	

فــي  الدكتــوراه  درجــة  علــى  حصــل  عقــون  الهــادي  الدكتــور   -

الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة واشــنطن، ســياتل ، واشــنطن - 

األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات 

- وهــو عضــو أول فــي IEEE Life ومهنــدس محتــرف مســجل فــي 

واليــة واشــنطن.

- تــم إدراجــه كمختــرع فــي العديــد مــن بــراءات االختــراع المخصصــة 

لشــركة بوينــج وجامعــة تبــوك.

الهندســة  بكليــة  الكهربائيــة  للهندســة  أســتاًذا  يعمــل حالًيــا   -

الخلويــة  واألنظمــة  االستشــعار  شــبكات  أبحــاث  مركــز  ومديــر 

الســعودية. العربيــة  المملكــة   - تبــوك  جامعــة   ،  )SNCS(
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د. عامر عمر الجعيدي  
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

القسم:

تقنية المعلومات

االهتمامات البحثية:

أمن المعلومات  	
والشبكات

 الحوسبة السحابية 	

	 )IoT( إنترنت األشياء 

 الذكاء االصطناعي  	
)AI(

حصــل الدكتــور عامــر الجعيــدي علــى درجــة الدكتــوراه فــي أمــن 

ــات المتحــدة األمريكيــة  ــورادوا بالوالي المعلومــات مــن جامعــة كول

عــام 8	0	م، ودرجــة الماجســتير فــي أمــن نظــم المعلومــات مــن 

ــوس  ــة البكالوري ــى درج ــام 		0	م، وعل ــدا ع ــا بكن ــة كونكوردي جامع

مــن جامعــة الملــك ســعود بالريــاض عــام 00٧	.     الدكتــور عامــر 

الجعيــدي هــو عضــو هيئــة التدريــس بكليــة الحاســبات وتقنيــة 

المراكــز  علــى  الدائمــة  اإلشــرافية  باللجنــة  وعضــو  المعلومــات، 

البحثيــة، ورئيــس اللجنــة الدائمــة لمكتــب الملكيــة الفكريــة، وهــو 

حاصــل علــى عــدة شــهادات دوليــة فــي الملكيــة الفكريــة وبــراءات 

االختــراع مــن المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة.     باإلضافــة 

إلــى ذلــك، فقــد عِمــل الدكتــور عامــر الجعيــدي كعضــو فــي اللجنــة 

شــؤون  ووحــدة  الدراســية،  والخطــط  المناهــج  ولجنــة  العلميــة، 

االبتعــاث والترقيــات العلميــة بكلية الحاســبات وتقنيــة المعلومات، 

ومشــرفً علــى وحــدة بــراءات االختــراع بمركــز االبتــكار الصناعــي 

والروبــوت، ومستشــارًا بوكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث 

ــة  ــة التحتي ــر البني ــة لتطوي ــة الفني ــوًا باللجن ــك عض ــي، وكذل العلم

لألبحــاث التقنيــة بجامعــة كولــورادوا.      كمــا أنــه كــرم عــدة مــرات 

مــن الملحقيــة الثقافيــة الســعودية بالواليــات المتحــدة األمريكيــة 

ــه األكاديميــة. والملحقيــة الثقافيــة الســعودية بكنــدا علــى إنجازات

مسار براءة االختراع 
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د. غريب محمد سليمان 
كلية الصيدلة

المركز األول
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

االبحاث الصحية  للفترة ما بين 
2٠١٧م-2٠2١م 

القسم:

الصيدالنيات   

االهتمامات البحثية:

النانوتكنولوجي  	
الصيدلية

أنظمة إيصال األدوية  	
الحديثة

- حصــل ســعادة الدكتــور غريــب ســليمان علــى درجــة الدكتــوراه 

فــي النانوتكنولوجــي الصيدليــة مــن جامعــة مونتريــال بكنــدا فــي 

عــام 0	0	. قــام بعدهــا بإجــراء أبحــاث مــا بعــد الدكتــوراه لمــدة ثالثــة 

أعــوام فــي جامعــة مكجيــل بكنــدا.

ــق بإيجــاد  ــة تتعل ــات عالمي ــا محكمــا فــي دوري ــة 0	 بحث - نشــر قراب

الجانبيــة  آثارهــا  وتقليــل  األدويــة  فاعليــة  لزيــادة  الطــرق  أفضــل 

ــة الحديثــة مثــل المــواد  عــن طريــق اســتخدام أنظمــة إيصــال األدوي

النانومتريــة وغيرهــا.
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د. رياض عبدالرحمن آل زاهب
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

االبحاث الصحية  للفترة ما بين 
2٠١٧م-2٠2١م 

القسم:

التمريض

االهتمامات البحثية:

السمنة والسكري  	

واعتالالت الدهون 

من حيث االنتشار 

والمسببات

مشــاركا  أســتاذا  زاهــب  آل  ريــاض  الدكتــور  ســعادة  يعمــل   -

فــي التغذيــة العالجيــة فقــد حصــل علــى درجتــي الدكتــوراه 

التغذيــة. تخصــص  فــي  والماجســتير 

- قــام بنشــر العديــد مــن أبحــاث التغذية والمختصة في مســببات 

األمــراض المزمنــة فــي المجتمــع، لــه العديــد مــن االهتمامــات فــي 

ــل:  ــع، مث ــي المجتم ــبباته ف ــة ومس ــوء التغذي ــار س ــة انتش معرف

فقــر الــدم ونقــص فيتاميــن د، كمــا لــه اهتمــام ســابق فــي أبحــاث 

نوعيــة حــول عالقــة البروتيــن والســمنة عنــد األطفــال.  
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د. عبداهلل حماد التيماني
كلية الطب 

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

االبحاث الصحية  للفترة ما بين 
2٠١٧م-2٠2١م 

القسم:

طب األسرة والمجتمع 

االهتمامات البحثية:

داء السكري 	

الطب التكميلي 	

متالزمة األيض 	

شــهادة  علــى  التيمانــي  عبــداهلل  الدكتــور/  ســعادة  حصــل   -

االختصــاص الســعودية فــي طــب األســرة مــن الهيئــة الســعودية 

للتخصصــات الصحيــة عــام 00٧	 وكذلــك البــورد العربــي فــي طــب 

األســرة عــام 008	، وحصــل علــى شــهادة البحــوث االكلينيكيــة مــن 

ــة  ــدة األمريكي ــات المتح ــي الوالي ــن ف ــة تولي ــب بجامع ــة الط كلي

عــام 		0	. قــام بنشــر عــدة أبحــاث متميــزة فــي مجــال تخصصــه.

- وشــارك فــي العديــد مــن المؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل 

داخــل المملكــة وخارجهــا. وهــو عضــو فــي عــدد مــن الجمعيــات 

والمجتمــع،  األســرة  لطــب  الســعودية  كالجمعيــة  العلميــة 

وعضويــة المنظمــة العالميــة ألطبــاء األســرة )ونــكا(، وعضــو فــي 

الجمعيــة األمريكيــة ألطبــاء األســرة.

- عمــل رئيســا وعضــوا فــي عــدة لجــان فــي الجامعــة منهــا رئيســا 

للجنــة الدائمــة المحليــة ألخالقيــات البحــوث ، وعضــوا فــي اللجنــة 

الدائمــة للترقيــات العلميــة، وعضويــة المجلــس العلمــي.
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د. منى كامل قيشاوي 
كلية الصيدلة

المركز الثالث
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

االبحاث الصحية  للفترة ما بين 
2٠١٧م-2٠2١م 

القسم:

الصيدالنيات   

االهتمامات البحثية:

استخدام تكنولوجيا  	
جزيئات النانو في عالج 

األمراض

أجهزة توصيل األدوية  	
الحديثة

- حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم الصيدليــة مــن 

الماجســتير  وعلــى   	00	 عــام  القاهــرة  بجامعــة  الصيدلــة  كليــة 

مــن  )صيدالنيــات(  الصيدليــة  العلــوم  تخصــص  فــي  والدكتــوراه 

جامعــة قنــاة الســويس عــام		0	.

- نشــرت عــدد ٩	 بحثــا فــي المجــالت الدوليــة ذات معامــل تأثيــر عــال، 

كمــا حصلــت علــى جائــزة التميــز فــي التدريــس بكليــة الصيدلــة مــن 

معالــي رئيــس جامعــة تبــوك للعــام الجامعــي 				 وعلــى تمويــل 

العلمــي، وعلــى دعــم  البحــث  لـــ 	 مشــاريع بحثيــة مــن عمــادة 

مؤسســي مــن وزارة التعليــم العالــي بالمملكــة العربيــة الســعودية.

- ترشــحت لعضويــة لجنــة االعتمــاد األكاديمــي بكليــة الصيدلــة 

ولجنــة البحــث العلمــي بكليــة الصيدلــة.

- شــاركت فــي العديــد مــن المؤتمــرات المحليــة والدوليــة مثــل 

)ســيفا ودوفــات( كمــا قامــت بتحكيــم أكثــر مــن 0	 بحثــا فــي 

الدوليــة.  العلميــة  المجــالت 
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د. زبير محمد حياة 
كلية الطب

المركز األول
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

األبحاث الصحية  للفترة ما بين 
2٠١٩م-2٠2١م

القسم:

األحياء الدقيقة الطبية   

االهتمامات البحثية:

البيولوجيا الجزيئية 	

 الجسيمات النانوية 	

االلتهابات 	

العلــوم الطبيــة مــن خــالل  زبيــر فــي مجــال  الدكتــور  - ســاهم 

البحــث والتدريــس والمشــاركة بنشــاطات مختلفــة  فــي المؤتمــرات 

ــه. ــال أبحاث ــي مج ف

- مجــال أبحاثــه األساســي هــو البيولوجيــا الجزيئيــة والجســيمات 

النانويــة وااللتهابــات وعالقاتهــا الســريرية.

- حصــل علــى جائــزة »مارفيــل ليفيــن« ألفضــل بحــث مــن قبــل 

العلميــة  الجلســة  فــي   )ADA( للســكري  األمريكيــة  الجمعيــة 

الثانيــة والســبعين التــي عقــدت فــي فيالدلفيــا - الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.

 	0	6-Scientist & 	0		-Junior Scientist حصل أيًضا على جائزة -

ــباب  ــس الش ــة التدري ــاء هيئ ــزة أعض ــد ، جائ ــل NESA ، الهن ــن قب م

.	0	6 Venus International Foundation مــن مؤسســة

- تمت دعوته إللقاء محاضرات في أستراليا والهند وقطر.

ــا  ــة وحــرر كتاًب ــة فــي مجــالت دولي ــة بحثي ــر مــن 60 مقال - نشــر أكث

.Springer Nature نشــرته 

 Springer Nature & Elsevier فصــول في كتب نشــرتها 	ولــه 0 -

، وعمــل فــي 	 مشــاريع بحثيــة بتمويــل مــن لجنــة المنــح الجامعيــة 

، نيودلهــي و DSR ، جامعــة تبــوك ، المملكــة العربيــة الســعودية.
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د. سوسن أبوبكر زيتون
كلية الصيدلة 

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

االبحاث الصحية  للفترة ما بين 
2٠١٩م-2٠2١م

القسم:

الصيدالنيات 

االهتمامات البحثية:

فارماكولوجي امراض  	

الجهاز العصبي 

 العالج الكيميائي  	

النانومتري

عالج السمنة و  	

مضاعفاته

- الدكتــورة سوســن حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراة فــي االأدويــة 

و الســموم عــام 00٧	م.

- قامــت الدكتــورة بالمشــاركة فــي نشــر عــدد 	8 بحثــا علميــا 

عالميــا وهــي  فــي مجــالت علميــة مرموقــة ومصنفــة  دوليــا 

ــي  ــرر ف ــة  ومح ــة دولي ــة مجل ــن  مائ ــد ع ــا يزي ــي فيم ــع دول مراج

العديــد مــن المجــالت المتخصصــة.

- كمــا حصلــت علــى  العديــد مــن المشــاريع البحثيــة الممولــة 

ــوث  ــر بح ــم نش ــوك وت ــة تب ــي بجامع ــث العلم ــادة  البح ــن عم م

متميــزة مــن هــذه المشــاريع بالمشــاركة مــع جامعــات ســعودية 

ــة. ــة  ودولي وإقليمي
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د. نهال محسن الشربيني
كلية الصيدلة 

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

االبحاث الصحية  للفترة ما بين 
2٠١٩م-2٠2١م

القسم:

الصيدالنيات 

االهتمامات البحثية:

الخاليا الجذعية 	

مضاعفات السكري 	

أبحاث السرطان 	

حصلــت ســعادة الدكتــورة نهــال محســن الشــربيني على شــهادة 

الدكتــوراه فــي الكيميــاء الحيويــة بإشــراف مشــترك مــن جامعــة 

المتحــدة  بالواليــات  ريجينتــس  جورجيــا  وجامعــة  المنصــورة 

ــتا  ــة أوجس ــة بجامع ــة علمي ــى مهم ــت عل ــا حصل ــة، كم األمريكي

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. قامــت بنشــر 	٧ بحثــا جميعهــا 

فــي مجــالت مصنفــة ISI فــي مجــاالت أبحــاث الســرطان والخاليــا 

الجذعيــة ومضاعفــات مــرض الســكري، عملــت كمراجــع ألكثــر 

 Frontiers مجلــة علميــة مصنفــة وتعمــل كمحــرر لمجلــة 	مــن 00

 Journal of لمجــالت  ضيــف  ومحــرر   ،in Endocrinology

 Diabetes Research، Frontiers in Medicine، Frontiers

in Genetics

أكاديميــة  مــن  التشــجيعية  الدولــة  جائــزة  علــى  حصلــت   

البحــث العلمــي والتكنولوجيــا، مصــر 0	0	، وتــم إدراجهــا فــي 

العالــم  علمــاء  مــن   %	 ألعلــي  األمريكيــة  ســتانفورد  قائمــة 

ــات  ــى الطالب ــراف عل ــت باإلش ــام 0	0	. قام ــهادا للع ــر استش األكث

ــام 		0	،  ــق ع ــل ملص ــع ألفض ــز الراب ــز المرك ــى جوائ ــالت عل الحاص

ــات،  ــر الدوف ــي مؤتم ــام ٩	0	 ف ــق ع ــل ملص ــابع ألفض ــز الس المرك

دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وجائــزة المركــز األول ألفضــل 

 -	0		- ســيفا   – بحثيــة  فكــرة  أفضــل  وجائــزة  طالبــي  ملصــق 

الســعودية. العربيــة  المملكــة   - الريــاض 
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د. ضحى محمد الشريف
كلية الصيدلة 

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

االبحاث الصحية  للفترة ما بين 
2٠١٩م-2٠2١م 

القسم:

الصيدالنيات 

االهتمامات البحثية:

األورام السرطانية 	

 آليات إصالح تلف  	

الحمض النووي

- حاصلــة علــى شــهادة دكتــور صيدلــة مــن كليــة الصيدلــة، 

بجــدة. عبدالعزيــز  الملــك  جامعــة 

- وحاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي علــم األدويــة مــن جامعــة 

منيسوتا.

األدويــة  علــم  تخصــص  فــي  الدكتــوراه  إعــداد  مرحلــة  فــي   -

منيســوتا. جامعــة  فــي  والعالجيــات،  الجزيئيــة 
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د.المهند عبدالوهاب الكيال 
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

المركز الثالث
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

االبحاث الصحية  للفترة ما بين 
2٠١٩م-2٠2١م

القسم:

تقنية المختبرات الطبية    

االهتمامات البحثية:

العالجات المناعية 	

الفيروسات القاتلة  	
لألورام

مناعة األورام 	

حصــل ســعادة الدكتــور المهنــد الكيــال على شــهادة الدكتــوراه في 

األحيــاء الدقيقــة والمناعــة مــن جامعــة أوتــاوا بكنــدا - عــام 6	0	م. 

ــات المتحــدة األمريكيــة  ثــم انتقــل إلــى مدينــة بوســطن فــي الوالي

حيــث قــام بإجــراء زمالــة بحثيــة فــي تخصــص الفيروســات القاتلــة 

التدريــب  فتــرة  وخــالل   ، هارفــارد  بجامعــة  المناعيــة  والعالجــات 

حصــل علــى شــهادتي دبلــوم عالــي، أحدهمــا فــي تخصــص التجــارب 

واألبحــاث الســريرية واألخــرى فــي بيولوجيــا وعــالج األورام مــن كليــة 

الطــب بجامعــة هارفــارد. كمــا قــام بنشــر العديــد مــن األبحــاث 

المتميــزة فــي مجــال العالجــات المناعيــة لــألورام فــي أهــم المجــالت 

 Cancer Research , Cancer Immunology( المرموقــة مثــل

نقــل  علــى  حاليــً  يعكــف    .)Research, Nature Medicine

وتوطيــن صناعــة العالجــات المناعيــة فــي المملكــة بالتعــاون مــع 

عــدة جهــات محليــة ودوليــة.
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د. زهير محمد صالح 
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

المركز األول
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

األبحاث الصحية  لعام2٠2١م

القسم:

تقنية المختبرات الطبية  

االهتمامات البحثية:

تقنية المختبرات  	
الطبية

علم األمراض 	

علم األنسجة 	

أســتاذ علــم األمــراض المشــارك، عضـــو فريـــق بحثـــي ومتعــاون مــع 

ــتوى  ــى المس ــة عل ــروعات البحثيـ ــن المشـ ــد مـ ــي العديـ ــن فـ باحثي

ــي. حصــل ســعادة الدكتــور خــالل فتــرة  المحلــي واإلقليمــي والدول

البعثــة لمرحلــة الدكتــوراه علــى مكافــأة التفــوق مــن الملحقيــة 

		0	-		0	-6	0	م.  التوالــي  علــى  أعــوام  لثالثــة  بأســتراليا  الثقافيــة 

كمــا كان أحــد المنضميــن لقائمــة الشــرف بالملحقيــة الثقافيــة 

بأســتراليا. تــم ترشــيحه فــي عضويــة العديــد مــن اللجــان والمجالــس 

ــة  ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل ــس كلي ــا: مجل ــة، منه ــي الجامع ف

واللجنــة الدائمــة للشــؤون األكاديميــة بالجامعــة واللجنــة الدائمــة 

لقبــول طــالب المنــح الدراســية بالجامعــة  اللجنــة اإلشــرافية علــى 

تنفيــذ الخطــة الوطنيــة للتوظيــف فــي القطاعيــن العــام والخــاص 

ولجنــة  والتســجيل  القبــول  بعمــادة  للقبــول  الدائمــة  واللجنــة 

العمــادة االفتراضيــة بعمــادة القبــول والتســجيل.
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د. فايز محمد صالح 
كلية الطب

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا  

األبحاث الصحية  لعام2٠2١م

القسم:

الكائنات الطبية 
الدقيقة

االهتمامات البحثية:

األحياء الدقيقة  	
والمناعة

 األمراض المعدية 	

 العالج الجيني  	
والمناعي

أســتاذ مســاعد وعضــو هيئــة تدريــس بقســم الكائنــات الدقيقــة 

درجــة  علــى  حاصــل  تبــوك،  بجامعــة  الطــب  بكليــة  الطبيــة 

الماجســتير فــي  والجراحــة، ودرجــة  الطــب  البكالوريــوس فــي 

العلــوم  فــي  الدكتــوراه  ودرجــة  والمناعــة  الدقيقــة  الكائنــات 

الطبيــة الحيويــة )الكائنــات الدقيقــة والمناعــة( بتقديــر امتيــاز 

مــن كليــة الطــب التابعــة لجامعــة توليــن بالواليــات المتحــدة 

واللقــاءات  المؤتمــرات  مــن  مجموعــة  فــي  شــارك  األمريكيــة، 

العلميــة، وحصــل مرتيــن علــى مكافــأة التميــز مــن الملحقيــة 

العلمــاء  مــن  نخبــة  مــع  أبحاثــه  عمــل  أمريــكا،  فــي  الثقافيــة 

المتميزيــن فــي التخصــص مــن كليــة الطــب بجامعــة هارفــرد 

لجامعــة  التابــع  الوطنــي  الرئيســيات  أبحــاث  ومركــز  وتوليــن 

توليــن فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكذلــك مــع العديــد 

الباحثيــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا.  مــن 

عضــو الجمعيــة األمريكيــة للمناعــة، وعضــو فــي وحــدة القيــاس 

الكائنــات الدقيقــة الطبيــة  والتقويــم وأميــن مجلــس قســم 

لعــام 				 بكليــة الطــب بجامعــة تبــوك.
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د. محمد طارق شفيع 
الكلية الجامعية بضباء 

المركز الثالث
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

األبحاث الصحية  لعام2٠2١م

القسم:

تقنية المختبرات الطبية 

االهتمامات البحثية:

علم الجينوم 	

علم الوراثة البشرية 	

علم األحياء الجزيئي 	

- حصــل الدكتــور شــافي علــى درجــة الدكتــوراه فــي الكيميــاء 

الحيويــة والبيولوجيــا الجزيئيــة مــن جامعــة القائــد األعظــم فــي 

ــاد. إســالم أب

- نشــر ٩ مقــاالت دوليــة كمؤلــف أول. انضــم إلــى مستشــفى 

األطفــال فــي سينســيناتي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة كزميــل 

باحــث )00٩	-		0	( وبعــد ذلــك باحــث مشــارك )		0	-		0	(.

- كمــا عمــل باحًثــا مشــارًكا أوال، فــي مركــز ويلــز ألبحــاث طــب 

األطفــال بجامعــة إنديانــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة )		0	-

.)	0		

- يعمــل حالًيــا كأســتاذ مســاعد فــي الكيميــاء الحيويــة فــي 

تكنولوجيــا المختبــرات الطبيــة، الكليــة الجامعيــة فــي ضبــاء ، 

جامعــة تبــوك.
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د. رشيد بلقاسم عياد 
كلية العلوم

المركز األول
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٧م-2٠2١م

القسم:

الفيزياء   

االهتمامات البحثية:

كواشف الجسيمات  	
والفيزياء الطبية

معجالت الجسيمات 	

 محاكاة تفاعل  	
الجسيمات ومحاكاة 

أحهزة الفيزياء الطبية: 
أجهزة المعايرة، أجهزة 

التشخيص، وأجهزة 
التداوي باألشعة.

- حصــل ســعادة الدكتــور رشــيد بلقاســم عيــاد علــى الدكتــوراه فــي 

الفيزيــاء مــن جامعــة ســافوا بفرنســا ٩8٩	م.

نوعيــة ذات  00	 بحــث علمــي فــي مجــالت  بنشــر حوالــي  - قــام 

عالــي. تأثيــر  معامــل 

- عمــل عضــوا فــي العديــد مــن التجــارب العالميــة فــي تعاونــات 

دوليــة بيــن عشــرات الــدول ومئــات األعضــاء مــن فيزيائييــن وتقنيين، 

ــل  ــز المعج ــي مرك ــل PEP II ف ــي المعج ــة BaBaR ف ــا: تجرب منه

الخطــي فــي جامعــة ســتانفورد )SLAC( وتجربــة Belle II فــي 

المعجــل SuperKEKB فــي مركــز KEK فــي اليابــان.
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د. محمد نصير خان
 الكلية الجامعية بحقل

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٧م-2٠2١م

القسم:

األحياء

االهتمامات البحثية:

فسيولوجي النبات  	

فسيولوجي إجهاد  	

النبات

يعمــل الدكتــور محمــد ناصــر خــان كأســتاذ مشــارك فــي الكليــة 

الجامعيــة بحقــل، جامعــة تبــوك، المملكــة العربيــة الســعودية. 

تركــز ابحاثــه علــى آليــة تحمــل اإلجهــاد الالأحيائــي فــي النباتــات. 

وقــد أكمــل بنجــاح العديــد مــن المشــاريع البحثيــة ونشــر نتائجــه 

ــة كتــب نشــرتها  ــر ثالث ــة مرموقــة. قــام بتحري فــي مجــالت دولي

دار نشــر Springer السويســرية. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم إدراج 

الدكتــور خــان ضمــن أفضــل 	% علمــاء فــي العالــم فــي عــام 		0	. 

حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي علــم النبــات فــي فســيولوجيا 

اإلســالمية،  عليكــرة  جامعــة  مــن  الحيويــة  والكيميــاء  النبــات 

، الهنــد. بعــد حصولــه علــى الدكتــوراه، حصــل علــى  عليكــرة 

ــي  ــي والصناع ــث العلم ــس البح ــن مجل ــارك م ــث مش ــزة باح جائ

ــزة أفضــل عالــم بيئــي )		0	( مــن  )CSIR(، نيودلهــي، الهنــد وجائ

األكاديميــة الوطنيــة للعلــوم البيئيــة )NESA( ، الهنــد.
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د. زاهد خورشيد عباس
 كلية العلوم 

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٧م-2٠2١م

القسم:

األحياء

االهتمامات البحثية:

فسيولوجي النبات. 	

فسيولوجي البيئة. 	

التقنيات الحيوية في  	

النبات.

- يعمــل أســتاذا مشــاركا فــي فســيولوجيا النبــات بقســم األحيــاء 

بجامعــة تبــوك.

- حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي النبــات مــن جامعــة الملــك 

ــام 		0	م. ــعود ع س

الجمعيــة  مثــل:  اللجــان  مــن  العديــد  عضويــة  فــي  وشــارك   -

الســعودية لعلــوم الحيــاة، الجمعيــة األمريكيــة لعلمــاء أحيــاء 

النبــات ولجنــة التحكيــم لالولمبيــاد الوطنــي لإبــداع موهبــة 

والهندســة  للعلــوم  الدولــي  للمعــرض  والمؤهــل   )	0		  -	0	٧(

األمريكيــة. المتحــدة  بالواليــات  »آيســف« 

- وســاهم فــي تأليــف بعــض الكتــب العلميــة، مثــل: كتــاب التنــوع 

الحيــوي فــي النبات.

- باإلضافة للمشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية. 

- كمــا نشــر العديــد مــن األبحــاث فــي وعــاء ISI. كمــا شــارك فــي 

مشــاريع بحثيــة ممولــة مــن عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة 

ــوك. تب
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د. خالد عوض المطيري
كلية العلوم 

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٧م-2٠2١م

القسم:

األحياء

االهتمامات البحثية:

بيئًة نبات 	

فلورا  المملكة  	

العربية السعودية

األســتاذ  المطيــري  عــوض  بــن  خالــد  الدكتــور  ســعادة  حصــل 

المشــارك بقســم األحيــاء علــى جائــزة وشــهادة التفــوق العلمــي، 

التــي منحــت مــن الملحقيــة الثقافيــة فــي ماليزيــا للتميــز العلمي 

خــالل مرحلــة الدكتــوراة عــام 		0	 م  وحصــل علــى جائــزة اإلداري 

المتميــز مــن كليــة العلــوم 0			هـــ. عمــل رئيســا لقســم األحيــاء 

ثــم وكيــال لكليــة العلــوم للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، 

ووكيــال لكليــة العلــوم للشــؤون اإلداريــة والماليــة. كمــا عمــل 

ــي  ــث العلم ــا والبح ــات العلي ــة للدراس ــل الجامع ــارا لوكي مستش

لوكيــل  مســاعدا  ثــم  البحثيــة  والكراســي  المراكــز  لشــؤون 

الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي لشــؤون البحــث 

العلمــي والمؤتمــرات. عمــل أيضــا مديــرا لمشــروع البحــر األحمــر 

للتطويــر عــام 				 هـــ. وقــام بنشــر أكثــر مــن 		 بحثــا فــي مجالت 

ــا. ــرا عالمي ــن 0	 مؤتم ــر م ــارك بأكث ــة وش ــة متخصص عالمي
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د. زاهد حميد صديقي 
كلية العلوم 

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٧م-2٠2١م

القسم:

األحياء

االهتمامات البحثية:

التكنولوجيا الحيوية  	

النباتية

النبات والتلوث 	

علم البيئة النباتية 	

د. زاهــد صديقــي أســتاذ مســاعد فــي قســم األحيــاء بجامعــة 

تبــوك. تخــرج مــن جامعــة دلهــي وحصــل علــى درجتي الماجســتير 

والدكتــوراه. مــن جامعــة حمــدارد ، نيودلهــي. حصــل مؤخــًرا علــى 

ــزة التميــز« المركــز الثانــي ألفضــل عضــو هيئــة تدريــس فــي  »جائ

تبــوك.  بجامعــة   ،  	0		-	0	0 األكاديمــي  للعــام  العلــوم«  كليــة 

 ،)IETI( ــة المعهــد الدولــي للهندســة والتكنولوجيــا منــح عضوي

دنفــر، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وهــي منظمــة أكاديميــة 

ــام 0	0	«،  ــة للع ــة البيئ ــزة حماي ــه بـــ »جائ ــم تكريم ــا ت ــة. كم دولي

التــي تمنحهــا NESA، نيودلهــي، الهنــد. يعمــل حالًيــا فــي مجــال 

ــة  ــم بيئ ــوث وعل ــات والتل ــة والنبات ــة النباتي ــا الحيوي التكنولوجي

تهــدف مجموعتــه  البيولوجــي.  التنــوع  علــى  للحفــاظ  النبــات 

األنســجة  زراعــة  طريــق  عــن  بالنباتــات  النهــوض  إلــى  البحثيــة 

لإجهــاد  أفضــل  تحمــل  أجــل  مــن  النباتــات  وتحديــد  النباتيــة 

الالأحيائــي والتلــوث البيئــي.
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د. مرفت السيد محمد عبدالقادر
كلية العلوم 

المركز الثالث
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٧م-2٠2١م

القسم:

الكيمياء الحيوية

االهتمامات البحثية:

كيمياء حيوية 	

بيولوجية جزيئية 	

تقنية حيوية 	

أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة : يونيو 		0	 ، الحاضر.

أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة : 00٧	 - 		0	

مدرس الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة ٩٩6	 - 00٧	

مدرس مساعد الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة 	٩٩	 - ٩٩6	

معيد الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة: ٩86	 - ٩86	

مشــرف أساســي علــى عــدد 		 مــن رســائل الماجســتير والدكتوراة 

فــي مجــاالت الكيميــاء الحيويــة والتكنولوجيــا الحيوية

نشر حوالى 60 بحثا فى مجالت ذات معامل تأثير مرتفع.
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د.فهد محمد الربعي
كلية العلوم 

المركز الثالث
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٧م-2٠2١م

القسم:

الكيمياء الحيوية

االهتمامات البحثية:

كيمياء حيوية 	

فيزياء حيوية 	

حصــل ســعادة الدكتــور فهــد الربعــي علــى درجــة البكالوريــوس 

ــد  ــك عب ــة المل ــن جامع ــام 00٧	 م ــة ع ــاء الحيوي ــص الكيمي تخص

العزيــز، ودرجــة الماجســتير تخصــص الكيميــاء الحيويــة الفيزيائيــة 

عــام 0	0	 مــن جامعــة نوتنجهــام بالمملكــة المتحــدة، ودرجــة 

 	0		 عــام  الفيزيائيــة  الحيويــة  الكيميــاء  تخصــص  الدكتــوراه 

ــن  ــد م ــر العدي ــدة، نش ــة المتح ــام بالمملك ــة نوتنجه ــن جامع م

ــة.   ــة الفيزيائي ــاء الحيوي ــال الكيمي ــي مج ــاث ف األبح

المعامل  في  واألدوات  الكيمائية  للمواد  الدائمة  للجنة  رئيــس 

والمختبرات بالجامعة رئيس اللجنة الدائمة لألجهزة في المعامل 

ــب رئيــس اللجنة الدائمة المشرفة على  والمختبرات بالجامعة نائ

للطوارئ  لالستجابة  الوطنية  الخطة  في  الجامعة  مهام  تنفيذ 

االستشارية  اللجنــة  التاليــة:  اللجان  عضو  والنووية  اإلشعاعية 

للجامعة - اللجنــة التنســيقية االستشــارية للكليــات الصحيــة 

بالجامعــة - اللجنــة االشــرافية لبرامــج الدراســات العليــا الخاصــة 

والتنفيذيــة بجامعــة تبــوك - لجنــة االســتثمار بــإدارة صنــدوق 

واالشــراف علــى تطبيــق  المتابعــة  لجنــة   - بالجامعــة  الطــالب 

كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد  الوقائيــة  البروتوكــوالت 

المســتجد )كوفيــد-٩	( بالجامعــة- اللجنة الدائمة للبنية التحتية 

المساندة، فريــق كفــاءة االنفــاق فــي الجامعــة
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د. أحمد علي درويش
كلية العلوم

المركز األول
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٩م-2٠2١م

القسم:

الفيزياء   

االهتمامات البحثية:

األغشية الرقيقة 	

الخاليا الشمسية 	

المواد النانومترية 	

- حصــل ســعادة األســتاذ الدكتــور أحمــد علــي أحمــد درويــش علــى 

شــهادة الدكتــوراه فــي فيزيــاء الجوامــد مــن جامعــة عيــن شــمس 

عــام 008	 م.

عالميــة  فــي مجــالت  ورقــة علميــة   	00 مــن  أكثــر  بنشــر  وقــام   -

ــا الشمســية،  ــزة فــي مجــال الخالي ــه عــدة أبحــاث متمي محكمــة، ول

ويعمــل رئيســا للمجموعــة البحثيــة فــي المــواد النانويــة المتقدمــة 

البحــث  لجنــة  اإللكترونيــة، كمــا يعمــل عضــوا فــي  للتطبيقــات 

العلمــي بوكالــة كليــة العلــوم للدراســات العليــا والبحــث العلمــي. 

- كما عمل مشرفا على التعليم اإللكتروني بكلية العلوم.
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د. محمد رشاد شحاتة
كلية العلوم

المركز األول
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٩م-2٠2١م

القسم:

الفيزياء   

االهتمامات البحثية:

علوم مواد النانو 	

 الفيزياء التطبيقية 	

 الفيزياء اإلشعاعية 	

عالميــة  علميــة  مجــالت  فــى  بحــث   	00 حوالــى  ســعادته  نشــر   -

ــد مــن المجــاالت  ــو وتطبيقاتهــا والعدي محكمــة فــى مجــاالت النان

األخــرى. 

- مشــارك فــى تحكيــم مجــالت عديــدة عالميــة وعضــو فــى هيئــة 

تحريــر مجــالت عالميــة. حصــل علــى العديــد مــن األبحــاث المدعومــة 

مــن داخــل جامعــة تبــوك وخارجهــا.
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د. حاتم أحمد العوه
كلية العلوم

المركز األول
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٩م-2٠2١م

القسم:

الفيزياء   

االهتمامات البحثية:

معالجة المياه 	

 تحليل المياه 	

تحضير المواد  	
المستخدمة في 

معالجة المياه الملوثة

- حصــل ســعادة الدكتــور حاتــم علــى درجــة البكالوريــوس فــي 

ــاء مــن جامعــة صنعــاء عــام 	٩٩	م، وعلــى درجــة  تخصــص الكيمي

الجامعــة  مــن  التحليليــة  الكيميــاء  تخصــص  فــي  الماجســتير 

الماليزيــة عــام 00٩	م ودرجــة الدكتــوراه فــي الكيميــاء التحليليــة 

مــن الجامعــة الماليزيــة عــام 		0	م .

- لــه العديــد مــن الخبــرات العلميــة  واألكاديميــة ونشــر 0	 بحثــا 

ــة  ــالت علمي ــع مج ــم ألرب ــو محك ــة وه ــاه الملوث ــة المي ــي معالج ف

مصنفــة.
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د. محمد أياز ارشاد شريف
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٩م-2٠2١م

القسم:

تقنية المعلومات  

االهتمامات البحثية:

إنترنت األشياء  	
)IoT(

األنظمة الذكية 	

الشبكات  	
الصوتية تحت الماء

مراقبة جودة  	
المياه

تكنولوجيــا  فــي  الدكتــوراه  علــى  أيــاز  محمــد  الدكتــور  حصــل   -

 ، ماليزيــا   ،Teknologi PETRONAS جامعــة  مــن  المعلومــات 

وماجســتير العلــوم. فــي علــوم الكمبيوتــر مــن SZABIST، إســالم 

أبــاد، باكســتان، فــي عامــي 00٧	 و 		0	 ، علــى التوالــي.

ــا فــي مركــز أبحــاث شــبكات  ــا أســتاًذا مســاعًدا وباحًث - يعمــل حالًي

ــة  ــوك، المملك ــة تب ــة )SNCS(، جامع ــة الخلوي ــعار واألنظم االستش

ــعودية. ــة الس العربي

- قــاد العديــد مــن المشــاريع البحثيــة التــي تدعمهــا جامعــة تبــوك 

ووزارة التعليــم بالمملكــة العربيــة الســعودية، وخاصــة فيمــا يتعلق 

بمراقبــة جــودة الميــاه وتحليــة ميــاه البحــر.

 IEEE وهــو مؤلــف للعديــد مــن المقــاالت البحثيــة المنشــورة فــي -

و Elsevier و Springer و Wiley وغيرهــا مــن المجــالت المعروفة.

الالســلكية  االستشــعار  أجهــزة  البحثيــة  اهتماماتــه  تشــمل   -

الذكيــة  واألنظمــة  المــاء  تحــت  الصوتيــة  االستشــعار  وشــبكات 

األشــياء. وإنترنــت 
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د. رشا محمد جامع حسن 
كلية العلوم

المركز الثالث
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة للفترة
ما بين 2٠١٩م-2٠2١م

القسم:

الكيمياء 

االهتمامات البحثية:

الكيمياء  	
التطبيقية

المنتجات  	
الطبيعية

تطبيقات  	
الطاقة الحيوية )غاز 

الهيدروجين- غاز 
الميثان(

ــى  ــع عل ــى جام ــد المصطف ــا محم ــورة رش ــعادة الدكت ــت س - حصل

شــهادة الدكتــوراه فــي الكيميــاء الحيويــة مــن جامعــة ســلوفاكيا 

ــام 		0	. ــالفا ع ــا ببراتس للتكنولوجي

- قامــت بنشــر عــدة أبحــاث فــي مجــال الطاقــة المتجــددة وعملــت 

عضــوا فــي لجنــة: إعــداد برنامــج الماجســتير إعــداد برنامــج الدبلــوم 

العالــي ولجنــة الخطــط الدراســية والمناهــج ولجنــة تطويــر مقــررات 

اإلعــداد العــام ومــع فريــق عمــل صياغــة وبنــاء بنــوك األســئلة لمقــرر 

ــى  ــنة األول ــة للس ــاء العام ــاب الكيمي ــة كت ــة ودراس ــاء العام الكيمي

وطريقــة اســتخدامه للطــالب.

- كمــا كانــت عضــوة فــي  لجنــة دراســة ملفــات المتقدميــن وإجــراء 

االختبــار التحريــري علــى وظيفــة أســتاذ مســاعد فمــا فوق، ومنســقة 

للســنة التحضيريــة والمــواد العامــة فــي شــطر الطالبــات، ورئيســة 

لجنــة المعامــل واألجهــزة منســقة لجنــة البحــث العلمــي والمعامــل 

ــدة  ــو وح ــم وعض ــودة بالقس ــر والج ــة التطوي ــس لجن ــة ورئي البحثي

الجــودة  لجنــة  ورئيــس  بالكليــة  األكاديمــي  واالعتمــاد  الجــودة 

واالعتمــاد األكاديمــي بالقســم ووحــدة الجــودة واالعتمــاد األكاديمي 

بالكليــة ومنســق كليــة الدراســات العليــا بجامعــة الدلنــج.
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د. فهد مسلم الحربي
كلية العلوم

المركز األول
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة
لعام-2٠2١م

القسم:

الرياضيات  

االهتمامات البحثية:

ميكانيكا الموائع 	

الرياضيات الحيوية 	

التفاضل والتكامل  	
الكسري

- حصــل ســعادة الدكتــور فهــد بن مســّلم الحربي، أســتاذ المعادالت 

 RMIT التفاضليــة المشــارك، علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة

بدولــة أســتراليا عــام 6	0	. قــام بنشــر عــدة أبحــاث متميــزة فــي 

ــة فــي  ــول العددي ــة ومقارنتهــا بالحل ــات التقريبي اســتخدام النظري

مجــال ميكانيــكا الموائــع والرياضيــات الحيويــة وكذلــك فــي مجــال 

حســاب التفاضــل والتكامــل الكســري.

ــد مــن اللجــان العلميــة،  - عمــل ســعادة الدكتــور عضــوًا فــي العدي

منهــا: لجنــة الخطــط والبرامــج العلميــة ولجنــة اإلرشــاد األكاديمــي 

ــة الخطــة االســتراتيجية. ولجن
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د. ناندلور أمير أحمد
كلية العلوم

المركز الثاني
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة
لعام-2٠2١م

القسم:

الرياضيات  

االهتمامات البحثية:

الرياضيات التطبيقية 	

والرياضيات الحيوية 	

وميكانيكا السوائل 	

- حصــل الدكتــور ناندلــور أميــر علــى درجــة الدكتــوراه فــي تخصــص 

الموائــع  أبحــاث فــي ميكانيــكا  لــه عــدة  التطبيقيــة.  الرياضيــات 

والميكانيــكا الحيويــة.

كليــة  الرياضيــات،  قســم  فــي  مشــارك  كأســتاذ  حالًيــا  يعمــل   -

الســعودية. العربيــة  المملكــة  تبــوك،  جامعــة  العلــوم، 

- يتمتع بخبرة 		 عاًما في التدريس.

- وهو مشارك نشط في العديد من اللجان.

.SCOPUS و ISI منشوًرا في 	باحث نشط وله أكثر من 0 -
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د. بابكر عثمان البشير عثمان
كلية العلوم

المركز الثالث
مسار أعلى الباحثين استشهادًا 

أبحاث العلوم والهندسة
لعام-2٠2١م

القسم:

الفيزياء  

االهتمامات البحثية:

تدريع أشعة قاما 	

التدريع ضد  	
اإلشعاعات المؤينة

األشعة الفوتونية 	

حصــل ســعادة الدكتــور بابكــر البشــير علــى شــهادة البكالوريــوس 

فــي الفيزيــاء مــن جامعــة الخرطــوم ثــم الماجســتير والدكتــوراه 

فــي الفيزيــاء مــن جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا فــي 

العــام 	00	. أثنــاء تواجــده بجامعــة الســودان، تولــى عمــادة معهــد 

الليــزر للدراســات العليــا 006	 ثــم نائــب وكيــل الجامعــة فــي العــام 

ــة  ــة وأكاديمي ــة لجــان علمي ــم ترشــيح ســعادته لعضوي 00٩	، كمــا ت

عــدة كان أبرزهــا رئاســة المجلــس العلمــي بمعهــد الليــزر، وعضويــة 

ــة  ــى رئاســة  لجن ــة بالجامعــة باإلضافــة إل ــة الشــؤون األكاديمي لجن

الليــزر واألشــعة فــي هيئــة المواصفــات والمقاييــس الســودانية. 

أشــرف علــى العديــد مــن أبحــاث التخــرج علــى مســتوى البكالوريــوس 

والماجســتير والدكتــوراه كان معظمهــا فــي مجــال تطبيقــات الليــزر 

واألشــعة فــي المجــال الطبــي. التحــق د. بابكــر بجامعــة تبــوك فــي 

قســم الفيزيــاء – كليــة العلــوم فــي أغســطس مــن العــام 		0	 

وقــد شــارك فــي العديــد مــن اللجــان العلميــة واألكاديميــة كلجنــة 

القيــاس والتقويــم ولجنــة تطويــر مقــررات اإلعــداد العــام، فضــال عــن 

ــر  ــن نش ــن م ــم. تمك ــج بالقس ــط والبرام ــة الخط ــي لجن ــه ف عضويت

بحــوث مميــزة فــي مجــالت ذات معامــل تأثيــر عالــي فــي مجــال 

ــن  ــف األول م ــي النص ــة ف ــا خاص ــة منه ــة والوقاي ــعة الفوتوني األش

ــرم 		0	. ــام المنص الع
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د. سمير موسى النجدي 
كلية التربية واآلداب

مسار أعلى الباحثين استشهادًا 
أبحاث العلوم االجتماعية واإلنسانية 

للفترة ما بين 2٠١٧م-2٠2١م

القسم:

تقنيات التعليم 

االهتمامات البحثية:

التصميم التعليمي 	

 التعلم المدمج 	

التعلم اإللكتروني 	

أســتاذ تكنولوجيــا التعليــم المشــارك بكليــة التربيــة واآلداب، حاصل 

علــى دكتــوراه فــي المناهــج والتعليــم تخصــص دقيــق تكنولوجيــا 

التعليــم وحاصــل علــى شــهادة التصميــم التعليمــي مــن جامعــة 

إنديانــا ســتيت الحكوميــة عــام 		0	. كتــب العديــد مــن األبحــاث 

ــا  ــف التكنولوجي ــي وتوظي ــم التعليم ــال التصمي ــي مج ــة ف العلمي

الحديثــة فــي التعليــم، مهتــم بجــودة التعليــم وممارســات التعلم 

اإللكترونــي والمدمــج. عمــل عميــدا للتطويــر والجــودة ومتحدثــا 

رســميا للجامعــة ومستشــارا فــي وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا 

اللجــان والوحــدات، مثــل: وحــدة دعــم  ومشــرفا فــي عــدد مــن 

اتخــاذ القــرار بالجامعــة ورئيــس وحــدة البرامــج والخطــط الدراســية 

بكليــة التربيــة واآلداب. يعمــل حاليــا رئيســا لقســم تقنيــات التعليــم 

ومستشــارا لمعالــي رئيــس الجامعــة إضافــة لعضويــة عــدد مــن 

اللجــان وبعــض المســاهمات االستشــارية التطوعيــة فــي عــدد مــن 

الوطنــي للتعليــم  المركــز  الحكوميــة والخاصــة، مثــل:  الجهــات 

ــة  ــة تحريرمجل ــة هيئ ــم وعضوي ــر التعلي ــركة تطوي ــي وش اإللكترون

الــدورات  مــن  العديــد  قــدم  والمعلومــات.  التعليــم  تكنولوجيــا 

ــات  ــي جه ــي ف ــكل تطوع ــا بش ــة وخارجه ــل الجامع ــة داخ التدريبي

ــة. ــات تطوعي ــة ومنص تعليمي
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د. مالك قالط الرشيدي
الكلية التطبيقية

مسار أعلى الباحثين استشهادًا  
أبحاث العلوم االجتماعية واإلنسانية 

للفترة ما بين 2٠١٧م-2٠2١م

القسم:

علوم الحاسب 

االهتمامات البحثية:

الذكاء االصطناعي 	

انترنت األشياء 	

الواقع االفتراضي 	

ــوراه  ــة الدكت ــى درج ــيدي عل ــك الرش ــور مال ــعادة الدكت ــل س - حص

مــن كليــة علــوم الحاســب والهندســة اإللكترونيــة فــي جامعــة 

المتحــدة، حيــث كان عضــوًا فــي مجموعــة  بالمملكــة  إســيكس 

أبحــاث البيئــات الذكيــة.

علــوم  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  ســعادته  حصــل  كمــا   -

الحاســب مــن جامعــة نيوكاســل المملكــة المتحــدة عــام 		0	م ، 

والبكالوريــوس  فــي علــوم الحاســب مــن جامعــة طيبــة ، المملكــة 

008	م. عــام  الســعودية  العربيــة 

- تركــزت أبحاثــه الرئيســية علــى مجــاالت الواقــع المعــزز واالفتراضــي 

والــذكاء االصطناعــي وإنترنــت األشــياء والبيئــات الذكيــة وشــبكات 

االستشــعار الالســلكية.
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د. خالد سليمان المحمدي
الكلية التطبيقية

مسار أعلى الباحثين استشهادًا  
أبحاث العلوم االجتماعية واإلنسانية 

للفترة ما بين 2٠١٧م-2٠2١م

القسم:

علوم الحاسب 

االهتمامات البحثية:

الذكاء االصطناعي 	

تعليم اآلله 	

تنقيب البيانات 	

- حصــل ســعادة الدكتــور خالــد المحمــدي علــى درجــة البكالوريــوس 

فــي تخصــص علــوم الحاســب مــن جامعــة طيبــة، وعلــى درجــة 

الماجســتير مــن جامعــة نيوكاســل فــي المملكــة المتحــدة.

- تخصــص فــي مرحلــة الدكتــوراه فــي الــذكاء االصطناعــي، وحصــل 

علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة اســكس بالمملكــة المتحــدة 

ــد مــن األبحــاث العلميــة المتخصصــة  عــام 		0	 م. قــام بنشــر العدي

فــي تطويــر النظــم الذكيــة.
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د. علي نازل الشمري
كلية التربية واآلداب

مسار أعلى الباحثين استشهادًا 
أبحاث العلوم االجتماعية واإلنسانية 

للفترة ما بين 2٠١٩م-2٠2١م

القسم:

المناهج وطرق التدريس

االهتمامات البحثية:

تعليم البرمجة 	

تطوير األلعاب  	
والروبوت والواقع 

االفتراضي

تطوير المناهج 	

- د.علــي الشــمري هــو أســتاذ مناهــج وطــرق تدريــس الحاســب اآللــي 

المســاعد فــي جامعــة تبــوك.

 Purdue University حصــل علــى درجــة الدكتــوراة مــن جامعــة -

مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

- باالعتماد على خبرته في مجال البرمجة ومجال تطوير األلعاب. 

ــات التصميــم التعليمــي  ــة حــول نظري ــه البحثي - تتمحــور اهتمامات

وتعليــم برمجــة الروبــوت وألعــاب الفيديــو ، والواقــع االفتراضــي 

والواقــع المعــزز والتعليــم الغامــر وعلــم التربيــة فــي الحاســب 

ــي.  اآلل

ــم  ــي التعلي ــات ف ــم األقلي ــال تعلي ــي مج ــاث ف ــه أبح ــك، لدي - كذل

ــرة. ــة مبتك ــول تقني ــتخدام حل واس

التأسيســية  اللجــان  د.الشــمري هــو عضــو فــي مجموعــة مــن   -

وخارجهــا. تبــوك  جامعــة  داخــل  والدائمــة 

- حصــل علــى العديــد مــن الجوائــز العلميــة المحكمــة الدوليــة 

المنشــورة. األبحــاث  العديــد مــن  ، ولديــه  والوطنيــة 
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د. سارة صالح بن سليمان
كلية إدارة األعمال

مسار أعلى الباحثين استشهادًا 
أبحاث العلوم االجتماعية واإلنسانية 

لعام-2٠2١م

القسم:

تمويل واستثمار

االهتمامات البحثية:

االقتصاد الكلي  	
والدولي

السياسات المالية 	

التنمية المستدامة 	

حصلــت ســعادة الدكتــورة ســارة صالــح بــن ســليمان علــى شــهادة 

الدكتــوراه مــن فرنســا جامعــة نيــس صوفيــا انتيبوليــس عــام 008	، 

قامــت بنشــر العديــد مــن األبحــاث  المتميــزة فــي مجــال  االقتصــاد 

الكلــي والدولــي  والسياســات  الماليــة، عملــت عضــوا  فــي منتــدى  

ــطة  ــة  المتوس ــبكة األوروبي ــي الش ــوا ف ــة  وعض ــوث االقتصادي البح

ــة   ــة للدراســات االقتصادي واإلفريقي
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د. محمد علي عاشور الحوفي
كلية إدارة األعمال

مسار أعلى الباحثين استشهادًا 
أبحاث العلوم االجتماعية واإلنسانية 

لعام-2٠2١م

القسم:

تمويل واستثمار

االهتمامات البحثية:

االقتصاد القياسي 	

السياسة المالية 	

 السياسات المتبعة  	
لمحاربة األزمات 

االقتصادية

الحوفــي علــى شــهادة  الدكتــور محمــد علــي  - حصــل ســعادة 

ــام  ــس ع ــار بتون ــس المن ــة تون ــن جامع ــاد م ــي االقتص ــوراه ف الدكت

ــاد  ــي االقتص ــة ف ــات المعمق ــهادة الدراس ــى ش ــا عل ــل أيض 		0	. حص

القياســي والرياضــي مــن جامعــة تونــس المنــار عــام 	00	. قــام بنشــر 

عــدة أبحــاث متميــزة فــي مجــال االقتصــاد والماليــة فــي مجــالت 

عالميــة محكمــة.

-  عمــل عضــوا فــي عــدة لجــان بقســم التمويــل واالســتثمار بكليــة 

اللجنــة  والبرامــج،  الخطــط  لجنــة  تبــوك:  بجامعــة  األعمــال  إدارة 

العلميــة، لجنــة مبــادرات كفــاءة اإلنفــاق بالجامعــة تبــوك، كمــا 

ــي  ــالب ف ــع ط ــرى م ــة أخ ــال بحثي ــاريع وأعم ــدة مش ــى ع ــرف عل أش

الجامعــة.
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د. الهادي محمد عقون
كلية الهندسة

مسار أعلى الباحثين استشهادًا
األبحاث األعلى استشهادا منذ 

تأسيس الجامعة

القسم:

الهندسة الكهربائية

االهتمامات البحثية:

االتصاالت 	

شبكات االستشعار 	

التصور العلمي 	

فــي  الدكتــوراه.  درجــة  علــى  حصــل  عقــون  الهــادي  الدكتــور   -

الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة واشــنطن، ســياتل، واشــنطن، 

األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات 

- وهــو عضــو أول فــي IEEE Life ومهنــدس محتــرف مســجل فــي 

واليــة واشــنطن.

- تــم إدراجــه كمختــرع فــي العديــد مــن بــراءات االختــراع المخصصــة 

لشــركة بوينــج وجامعــة تبــوك.

الهندســة  بكليــة  الكهربائيــة  للهندســة  أســتاًذا  يعمــل حالًيــا   -

الخلويــة  واألنظمــة  االستشــعار  شــبكات  أبحــاث  مركــز  ومديــر 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  تبــوك،  تبــوك،  جامعــة   ،)SNCS(
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د. محمد بن عيسى األحمدي 
كلية العلوم 

مسار الجوائز الوطنية 
واإلقليمية والدولية

القسم:

الكيمياء

االهتمامات البحثية:

تحضير المركبات  	
العضوية ذات 

النشاط البيولوجي.

محاربة التصحر. 	

التطبيقات البيئية. 	

حصــل ســعادة الدكتــور محمــد بــن عيســى األحمــدي علــى شــهادتي 

جامعــة  مــن  العضويــة   الكيميــاء  فــي  والماجســتير  الدكتــوراه 

ايســت انجليــا بريطانيــا فــي عامــي  0	0	م  		0	 م ، وعلــى درجــة 

بكالوريــوس فــي تخصــص الكيميــاء مــن جامعــة طيبــة  مــع مرتبــة 

ــذاء  ــة والغ ــة والطاق ــة البيئ ــي لجن ــوا ف ــل عض ــة. عم ــرف الثاني الش

فــي مجموعــة العشــرين عــام 0	0	م.  فــاز بمســابقة الحلــول البيئيــة 

المبتكــرة التــي أطلقتهــا شــركة صــدارة للكيميائيــات بالتعــاون مــع 

الهيئــة الملكيــة بالجبيــل. كمــا قــام  بنشــر أكثــر مــن 		 بحثــا علميــا 

فــي المجــالت العلميــة المصنفــة فــي مجــال الكيميــاء العضويــة 

وتحضيــر وتصميــم مركبــات عضويــة. كمــا حصــل علــى مكافــأة 

ــي  ــه ف ــالل عمل ــرات خ ــن الخب ــد م ــب العدي ــي واكتس ــز العلم التمي

ــات صديقــة للبيئــة مــن الســليولوز. التحــق ببرنامــج  تصميــم بطاري

ــادة األعمــال وشــارك فــي برنامــج عمــل التحــول  ســبارك لتمكيــن ري

الرقمــي لمديــري المنشــآت الصغيرة والمتوســطة بجامعة كاوســت.
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د.عالء علي حسين 
كلية إدارة األعمال

مسار الجوائز الوطنية 
واإلقليمية والدولية

القسم:

المحاسبة 

االهتمامات البحثية:

المعايير الدولية  	
للتقرير المالي

 
 كفاءة القيمة  	

المضافة لرأس المال 
الفكري

مخاطر انهيار أسعار  	
األسهم وتقلبات 

عوائد األسهم

حصــل ســعادة األســتاذ الدكتــور عــالء حســين علــى درجــة الدكتــوراه 

فــي المحاســبة والماجســتير فــي المحاســبة اإلداريــة والتكاليــف، 

ــن  ــد م ــر العدي ــبة(. نش ــعبة المحاس ــارة )ش ــي التج ــوس ف وبكالوري

األبحــاث العلميــة منهــا تأثيــر كفــاءة القيمــة المضافــة لــرأس المــال 

الفكــري علــى العالقــة بيــن جــودة التقاريــر الماليــة وتكلفــة التمويــل 

بالملكيــة. أيضــا نشــر ورقــة علميــة بعنــوان: تأثيــر جــودة آليــات 

االنهيــار  المالــي وخطــر  الغمــوض  بيــن  العالقــة  الحكومــة علــى 

ــوان  ــة بعن ــة علمي ــا ورق ــركة. وأيض ــهم الش ــعر س ــتقبلي لس المس

ــى  ــي عل ــاح الوصف ــة اإلفص ــركة ونغم ــاة الش ــل دورة حي ــر مراح تأثي

سياســة توزيعــات األربــاح فــي الشــركات الســعودية. ســعادة الدكتور 

عضــوا فــي اللجنــة العلميــة بكليــة إدارة األعمــال ورئيــس اللجنــة 

العلميــة بقســم المحاســبة بكليــة إدارة األعمــال، وهــو محكــم 

باللجنــة العلميــة الدائمــة للترقيــات بالمجلــس األعلــى للجامعــات 

ــة. المصري
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د.عبدالعزيز دخيل اهلل الذبياني
كلية العلوم

مسار التميز في الحصول على 
التمويل الخارجي للبحوث

القسم:

االحياء 

االهتمامات البحثية:

الحشرات الطبية  	

المبيدات والبيئة 	

الصحة العامة 	

حصــل ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز الذبيانــي علــى درجــة الدكتــوراه 

المشــاركات  مــن  العديــد  لديــه  الماليزيــة،  العلــوم  جامعــة  مــن 

العلميــة محليــً ودوليــً، وشــارك فــي العديــد مــن اللجــان العلميــة 

واإلداريــة داخــل الجامعــة وخارجهــا. لديــه العديــد مــن المشــاريع 

البحثيــة بالشــراكة مــع الهيئــات والجهــات المتخصصــة فــي علــم 

الحشــرات والمبيــدات والبيئــة وكذلــك الصحــة العامــة.
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د. هنادي حسين القحطاني
كلية التربية واآلداب

مسار الكتب المترجمة

القسم:

التربية الخاصة 

االهتمامات البحثية:

التربية الخاصة 	

تعليم ذوي اإلعاقة  	
الفكرية

 
اإلعاقات النمائية 	

شــهادة  علــى  القحطانــي  هنــادي  الدكتــورة  ســعادة  حصلــت   -

الدكتــوراة فــي التربيــة الخاصــة مــن جامعــة عيــن شــمس عــام 		0	.

ــة  ــال التربي ــي مج ــة ف ــة واألجنبي ــاث العربي ــن األبح ــد م ــا العدي - له

ــة. الخاص

- محكــم وعضــو هيئــة تحريــر فــي العديــد مــن المجــالت العلميــة - 

عربيــة محليــة وإقليميــة.

ــة  ــة الخاص ــي التربي ــاملة ف ــوعة الش ــف الموس ــي تألي ــاركة ف - مش

ــة. ــاث اإلعاق ــلمان ألبح ــك س ــز المل ــن مرك ــادرة ع الص

- رئيس وعضو العديد من اللجان العلمية.
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د. نهلة صالح زيدان
كلية التصاميم والفنون

مسار الكتب المؤلفة
)المسار العلمي(

القسم:

التغذية وعلوم األطعمة

االهتمامات البحثية:

التغذية 	

 التغذية العالجية 	

تكنولوجيا األغذية 	

الدكتــورة نهلــه صــالح زيــدان هــي أســتاذ مشــارك فــي التغذيــة 

وعلــوم األطعمــة، حاصلــة علــى بكالوريــوس اقتصــاد منزلــي بتقديــر 

ممتــاز عــام 	00	م مــن جامعــة طنطــا بمصــر. وحاصلــة علــى الدبلــوم 

ــدا  ــد ج ــر جي ــة بتقدي ــوم األطعم ــة وعل ــص تغذي ــي تخص ــاص ف الخ

عــام 	00	 مــن جامعــة كفــر الشــيخ بمصــر. حصلــت علــى الماجســتير 

بتقديــر ممتــاز فــي تخصــص التغذيــة وعلــوم األطعمــة عــام 006	 

م مــن جامعــة كفــر الشــيخ بمصــر، وعلــى تمهيــدي الدكتــوراه فــي 

التربيــة النوعيــة تخصــص التغذيــة وعلــوم األطعمة عــام 008	  وعلى 

ــاز  ــر ممت ــي بتقدي ــة – اقتصــاد منزل ــة النوعي ــوراه التربي درجــة الدكت

فــي تخصــص التغذيــة وعلــوم األطعمــة عــام 		0	 م جامعــة كفــر 

الشــيخ بمصــر. تعمــل اآلن مشــرفة علــى وحــدة الخطــة االســتراتيجية 

ــم  ــة. ت ــا لمجلــس الكلي ــي، وأمين ــة ومشــرفة النشــاط الطالب بالكلي

تكريمهــا باليــوم العالمــي للجــودة كأفضــل مشــتركة بالمشــروعات 

البحثيــة، وهــي حاصلــة علــى جائــزة النشــر العلمــي بمصــر. 
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د. محمد إبراهيم سكران
كلية العلوم

مسار الكتب المؤلفة
)المسار العلمي(

القسم:

الكيمياء الحيوية 

االهتمامات البحثية:

األنزيمات 	

النانو 	

األمراض وتشخيصها 	

حصــل ســعادة الدكتــور محمــد إبراهيــم الســكران علــى شــهادة 

البكالوريــوس فــي الكيميــاء الحيويــة مــن جامعــة طنطــا بمصــر 

عــام ٩٩8	م بتقديــر عــام ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف.

الكيميــاء  تخصــص  فــي  الماجســتير  شــهادة  علــى  حصــل  كمــا 

الحيويــة عــام 	00	م مــن جامعــة طنطــا بمصــر، و شــهادة الدكتــوراه 

ــا. ــة طنط ــن جامع ــام 008	 م ــة ع ــاء الحيوي ــص الكيمي ــي تخص ف
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د.هالة محمود بيومي
كلية التصاميم والفنون

مسار الكتب المؤلفة
)المسار العلمي(

القسم:

التغذية وعلوم األطعمة

االهتمامات البحثية:

علوم األغذية 	

استدامة األغذية 	

 تكنولوجيا األغذية 	

التغذيــة  فــي  مشــارك  أســتاذ  محمــد  بيومــى  محمــود  هالــة  د. 

وعلــوم األطعمــة – كليــة االقتصــاد المنزلــي. عينــت معيــدة بقســم 

علــوم وتكنولوجيــا األغذيــة - كليــة الزراعــة فــرع دمنهــور-  جامعــة 

الدكتــوراة فــى  	00	. حصلــت علــى درجــة  نوفمبــر   - األســكندرية 

ــة الزراعــة - جامعــة دمنهــور  ــة مــن كلي ــا األغذي ــوم وتكنولوجي عل

عــام 		0	م . لهــا العديــد مــن العضويــات فــي الجمعيــات، منهــا: 

الجمعيــة المصريــة لعلــوم وتكنولوجيــا األغذية والجمعيــة العلمية 

ــكندرية.  ــى اإلس ــة ف ــات الغذائي للصناع

 Winter Conference December ــر ــي مؤتم ــث ف ــاركت ببح ش

		0	 وقامــت بالمشــاركة فــي بحــث فــي المؤتمــر الدولــي للبحــر 

العديــد  بنشــر  تبــوك. قامــت  – جامعــة   	0		 مــارس  فــي  األحمــر 

  Web of  Science بيانــات  قاعــدة  فــي  العلميــة  األبحــاث  مــن 

والمصنفــة 	Q وهــي متخصصــة فــي مجــال علــوم وتكنولوجيــا 

التصنيــع  فــي  األحمــر  البحــر  طحالــب  مــن  واالســتفادة  األغذيــة 

الغذائــي، واالســتفادة مــن المنتجــات الثانويــة ومخلفــات مصانــع 

واأللبــان. األغذيــة 
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مسار الكتب المؤلفة
 )المسار الصحي(

د. زبير محمد حياة 
كلية الطب

القسم:

األحياء الدقيقة الطبية   

االهتمامات البحثية:

البيولوجيا الجزيئية 	

 الجسيمات النانوية 	

االلتهابات 	

العلــوم الطبيــة مــن خــالل  زبيــر فــي مجــال  الدكتــور  - ســاهم 

البحــث والتدريــس والمشــاركة بنشــاطات مختلفــة  فــي المؤتمــرات 

ــه. ــال أبحاث ــي مج ف

- مجــال أبحاثــه األساســي هــو البيولوجيــا الجزيئيــة والجســيمات 

النانويــة وااللتهابــات وعالقاتهــا الســريرية.

- حصــل علــى جائــزة »مارفيــل ليفيــن« ألفضــل بحــث مــن قبــل 

العلميــة  الجلســة  فــي   )ADA( للســكري  األمريكيــة  الجمعيــة 

الثانيــة والســبعين التــي عقــدت فــي فيالدلفيــا - الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة.

 	0	6-Scientist & 	0		-Junior Scientist حصل أيًضا على جائزة -

ــباب  ــس الش ــة التدري ــاء هيئ ــزة أعض ــد ، جائ ــل NESA ، الهن ــن قب م

.	0	6 Venus International Foundation مــن مؤسســة

- تمت دعوته إللقاء محاضرات في أستراليا والهند وقطر.

ــا  ــة وحــرر كتاًب ــة فــي مجــالت دولي ــة بحثي ــر مــن 60 مقال - نشــر أكث

.Springer Nature نشــرته 

 Springer Nature & Elsevier فصــول في كتب نشــرتها 	ولــه 0 -

، وعمــل فــي 	 مشــاريع بحثيــة بتمويــل مــن لجنــة المنــح الجامعيــة 

، نيودلهــي و DSR ، جامعــة تبــوك ، المملكــة العربيــة الســعودية.
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منال مهجع سعد العنزي
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات

المركز األول
مسار التميز البحثي لطلبة 
الدراسات العليا بالجامعة

القسم:

أمن المعلومات   

االهتمامات البحثية:

األمن السيبراني 	

إنترنت األشياء 	

الحوسبة الضبابية 	

المشرف الدراسي

د.أحمد دبيان الجهني

هــي عضــو هيئــة تدريــب فــي الكليــة التقنية للبنــات بتبــوك وطالبة 

ماجســتير أمــن معلومــات.  حصلــت علــى درجــة البكالوريــوس فــي 

تخصــص علــوم الحاســب مــن جامعــة تبــوك، ولهــا العديــد مــن 

األبحــاث فــي مجــال إنترنــت األشــياء. عملــت فــي لجنــة التدقيــق 

للمســابقة الوظيفيــة فــي المؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي 

والمهنــي، ورئيســة لجنــة تقنيــة المعلومــات فــي حفــل التخــرج 

ــوك. ــات بتب ــة للبن ــة التقني للكلي
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وفاء ثامر الحربي
كلية العلوم

المركز الثاني
مسار التميز البحثي لطلبة 
الدراسات العليا بالجامعة

القسم:

الرياضيات 

االهتمامات البحثية:

االمعادالت التفاضلية 	

الموائع النانوية 	

الجسيمات النانوية 	

المشرف الدراسي

د.عبدالرحمن فالح 
الجهني

وفــاء ثامــر الحربــي حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير مــن جامعــة 

تبــوك عــام 				هـــ بتقديــر ممتــاز،  إضافــة إلــى ذلــك فهــي حاصلــة 

الرياضيــات بتقديــر ممتــاز مــع  البكالوريــوس فــي  علــى شــهادة 

مرتبــة الشــرف األولــى فــي عــام  ٩			هـــ. عملــت مشــروعا بحثيــا فــي 

مرحلــة الماجســتير ونتــج عنــه نشــر ورقــة  علميــة فــي عــام 0	0	 فــي 

مجلــة Computers, Materials and Continua مصنفــة فــي 

Web of وكانــت الورقــة بعنــوان:   Science بحســب Q	 الربــع األول

 Exact solution of  non-newtonian blood flow with

nanoparticles through porous arteries
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مسار التميز البحثي لمبتعثي 
الجامعة  داخليًا وخارجيا

المسار العلمي

عماد متعب الحربي
كلية الحاسب وتقنية المعلومات

القسم:

تقنية المعلومات   

الدولة

بريطانيا   

االهتمامات البحثية:

الذكاء االصطناعي  	

المعلوماتية الحيوية 	

ــوم  ــي عل ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــي عل ــاد الحرب ــتاذ عم ــل األس حص

ــزة  الحاســب مــن جامعــة ليســتر فــي بريطانيــا بدرجــة امتيــاز، وجائ

ــة  ــب بجامع ــم الحاس ــتوى قس ــى مس ــتير عل ــالة ماجس ــل رس أفض

يــورك فــي  يــدرس حاليــا درجــة الدكتــوراه فــي جامعــة  ليســتر. 

بريطانيــا، وقــام بنشــر ثــالث أوراق علميــة فــي مجلة علميــة مرموقة 

Web of( وأيضــً المجلــة   Science( ومصنفــة فــي قاعــدة بيانــات

فــي 	Q فــي ذات التخصــص. قــام األســتاذ عمــاد الحربــي بالتدريــس 

ــورك كمــدرس مســاعد. كمــا عمــل  فــي جامعــة ليســتر وجامعــة ي

ــا فــي جامعــة يــورك. باحثــا متدرب
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مسار التميز البحثي لمبتعثي 
الجامعة  داخليًا وخارجيا

المسار صحي

سامية عطية العمراني
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

القسم:

العالج الطبيعي    

الدولة

بريطانيا   

االهتمامات البحثية:

العالج الطبيعي 	

المقاييس 	

 ألم الظهر 	

الجنف 	

- طالبــة دكتــوراة فــي العــالج الطبيعــي للعظــام والعضــالت جامعة 

برمنجهــام المملكــة المتحدة )مســتمر(.

_ حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي العــالج الطبيعــي للعظــام 

والعضــالت مــن جامعــة الملــك ســعود عــام )6	0	(.

- نشرت أوراقا علمية في مجالت عالمية.

ــة  ــة فــي المؤتمــرات العلمي - شــاركت بملصقــات وملخصــات علمي

ــة المتخصصــة فــي العــالج الطبيعــي . ــة والدولي المحلي

.SPTA  عضوة في جمعية العالج الطبيعي السعودي -



معرض الملصقات العلمية المصاحب
ليوم البحث واالبتكار
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حرصــا مــن وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا 
والبحــث العلمــي  علــى تعزيــز ثقافــة البحــث 
واالبتــكار، وتبــادل العلــم والمعرفــة بيــن باحثــي 
وباحثــات الجامعــة، فقــد تــم إقامــة معــرض 
ــد  ــم العدي ــكار، ض ــث واالبت ــوم البح ــب لي مصاح
مــن الملصقــات العلميــة لعــدد مــن أعضــاء هيئة 
ــا مــن مختلــف  التدريــس وطلبــة الدراســات العلي
بزيــارة  الجامعــة، وقــد حظــي  كليــات وفــروع 

معالــي رئيــس الجامعــة. 
تــم تكريــم الفائزيــن بأفضــل ملصــق علمــي مــن 
ــا  ــة الدراســات العلي ــة التدريــس وطلب أعضــاء هيئ
والبالــغ عددهــم 15 عضــوا مــن أعضــاء  هيئــة 
التدريــس و8 مــن طلبــة الدراســات العليــا مــن 
ــل  ــد تخل ــة . وق ــروع الجامع ــات  وف ــف كلي مختل
المعــرض مشــاركات مــن شــركات متخصصــة 
ــي  ــة والت ــة والبحثي ــتلزمات المعملي ــر المس بتوفي

ــة.  ــات الجامع ــي وباحث ــدم باحث تخ
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المشاركون بملصقات علمية في المعرض 

أعضاء هيئة التدريس
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

العلوم 
الطبية 

التطبيقية

Central sensitization me-
 diates responses to brain

 stiulation intervention for low
back pain

د. يوسف الشهري

التصاميم 
والفنون

 Avocado Seeds Relieve
 Oxidative Stress-Dependent
 Nephrotoxicity but Enhance

 Immunosuppression Induced
by Cyclosporine in Rats

د.نهلة  زيدان

الصيدلة

 Diacerein repurposing for
 inhibition of  colon cancer
progression: Effect on IL-6/

 STAT3/ lncRNA HOTAIR axis
 in 1,2- dimethylhydrazine

intoxicated rats

د.نهال الشربيني

الطب

 Bio-fabrication of  titanium
 oxide nanoparticles from
 Ochradenus arabicus to

obliterate biofilms of  drug-
 rsistant Staphylococcus

 aureus and Pseudomonas
 aeruginosa isolated from

diabetic foot infections

د.زبير محمد
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أعضاء هيئة التدريس
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

العلوم
 Punicalagin Regulates Key
 Processes Associated with

 Atherosclerosis in THP-1
Cellular Model

د.سناء المولد

التصاميم 
والفنون

 Association of  copy number
variation in salivary & -amy-

 lase 1 gene with postprandial
 glucose response and fuel

utilisation during rest and ex-
ercise: A Pilot Clinical Study

د.سهام المسعودي

الكلية 
التطبيقية

Psycho-Educational Inter-
 vention Program for women
Diagnostic with Breast Can-

cer: A Scope Review

د.مراد يونس

العلوم

 Facile fabrication of  MoO3
 /g-C3N4 p-n junction for

boosted photocatalytic elimi-
 nation of  2,4-D under natural

sunlight exposure

د.دنا العنزي

الكلية 
الجامعية 

بحقل

 DNA adsorption studies of
 poly(4, 4›-cychlohexylidene

 bisphenol oxalate)/silica
nanocomposites

د.عائشة البلوي

العلوم

Alleviation of  Cadmium Phy-
totoxicity Using Silicon Fer-

 tilization in Wheat by Altering
 Antioxidant Metabolism and

Osmotic Adjustment

د.عائشة العطوي



83 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

أعضاء هيئة التدريس
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

الكلية 
التطبيقية

Forecasting COVID-19 Pan-
 demic Spread: Analytical
 Results Based on Saudi

COVID-19 Data

د.أحمد حسنات

الكلية 
الجامعية 

بتيماء

 A COMPARATIVE STUDY
 ON THE KINDS OF WEEDS
 OF PALM PLANTATIONS IN
TABUK AND AL-QASSIM RE-

GIONS IN SAUDI ARABIA

د.نادي الحربي

الكلية 
الجامعية 

بالوجه

Designing of  modified ion-im-
 printed chitosan particles for
 selective removal of  mercury

(II) ions

د.أميرة الحجري

الكلية 
الجامعية 

بالوجه

Efficient photocatalytic per-
 formance of  Mg doping ZnO
 for the photodegradation of

the rhodamine B

د.علي موالهي

الكلية 
الجامعية 

بتيماء

Accumulation of  heavy met-
 als in plants at roadside in

 Taymma (Saudi Arabia) and
its relation to traffic intensity

د.سالم القحطاني

العلوم
 ANALYSE SOME OF WORLD

 DEVELOPMENT INDICATORS
IN SAUDI ARABIA ACCORD-
ING TO SAUDI VISION 2030

د.رندا الحربي



84 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

أعضاء هيئة التدريس
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

التصاميم 
والفنون

 The Effect of  Spirulina algae
on Improving Ketchup’s Nu-

tritional Value
أ.شادن فوده

العلوم
 Sub-nanomolar detection

 of  cesium with water-gated
transistor

د.نوال الغامدي

الكلية 
التطبيقية

 Engineering of  Artificial
 Intelligence and Internet of
 Things for the Development
of  Smart Sustainable Cities

د.نجاح نصري

الهندسة
 Effectiveness of  Engineering

 Ventilation to Reduce the
 Impact of  COVID 19 in the

Closed Buildings

د.عبدالرحيم لخويت

إدارة 
األعمال

An Analysis of  Perception-
 istic, Environmental, and

Economic Factors Influenc-
 ing the Adoption of  Forensic

Accounting in Saudi Arabia

د.خالد البلوي

العلوم
Red Sea Salinity and Tur-

 bidity Effects in Underwater
Wireless

د.عائشة االميلس

التربية 
واآلداب

The Effectiveness of  Design-
 ing and Using a Practical

 Interactive Lesson based on
ADDIE Model to Enhance Stu-
dents’ Learning Performanc-

es in University of  Tabuk

د.سمير النجدي



85 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

أعضاء هيئة التدريس
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

التصاميم 
والفنون

 Low-cost carboxymethyl
cellulose and carboxymeth-
 yl holocellulose from wheat

straw

د.سماح معتوق

التصاميم 
والفنون

Effects of  Culinary Treat-
ments on the Physicochem-
ical Properties of  Ulva lac-
 tuca Collected from Tabuk
 Coast of  Red Sea in Saudi

Arabia

د.هالة بيومي

التربية 
واألداب

 Becoming Interculturally
 Competent in a Futuristic

 Business and Tourism Hub:
The Case of  Saudi Students

د.عبدالمحسن 
هاشم

التربية 
واآلداب

 Teachers’ Perspectives on
 the Inclusion of  Students

 with Hearing Impartment in
Tabuk City, Saudi Arabia

د.روابي الدرعان

الكلية 
الجامعية 

بضباء

 Synthesis, Tautomerism
Study, Antimicrobial Evalua-

 tion and Cytotoxicity of  Some
New Bis(Arylazo)Terpyra-

zoles

د.فرج الطلباوي

الشريعة 
واألنظمة

الجرائم ذات التقنية العالية 
والحماية من الهجمات 
اإللكترونية في النظام 

السعودي

د.دينا صالح



86 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

أعضاء هيئة التدريس
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

التصاميم 
والفنون

The Use of  Natural and Ar-
 tificial Flavour Enhancers in
 Meat and Meat Alternatives:

Literature Review

أ.هيام علي

العلوم 
الطبية 

التطبيقية

Assessment of  post-
 COVID-19 quality of  life using

the Quality of  Life Index د.معيضة الغامدي

إدارة 
األعمال

تأثير كفاءة القيمة المضافة 
لرأس المال الفكري على 

تكلفة التمويل:
 أدلة تطبيقية من السوق 

المالية السعودية 

د.عالء حسين

العلوم 
الطبية 

التطبيقية

 Molecular determination of
 progesterone receptor’s
PROGINS allele (Alu inser-

 tion) and its association with
the predisposition and sus-

 ceptibility to polycystic ovary
(syndrome (PCOS

د.محمد فهداهلل



87 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

أعضاء هيئة التدريس
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

التربية 
واآلداب

دور تطبيقات التواصل 
االجتماعي أثناء جائحة 

كورونا في تحسين االتصال 
اإلداري بجامعة تبوك من 
وجهة نظر األكاديميين 

واإلداريين   تطبيق الواتساب  
)WhatsApp( أنموذجًا

د.خليفة البلوي

التصاميم 
والفنون

A study of  chemical composi-
 tion Antioxidants and Volatile
 compounds in roasted Arabic

coffee

د.إيمان العمري

العلوم 
الطبية 

التطبيقية

Stains inhibits platelet func-
tion and attenuate clot struc-

ture
د.محمد جالل

الكلية 
الجامعية 

بالوجه

 Indirect Determination of
Mica via Rubidium (Rb) Con-

 tent & its correlation to Lead
((Pb

د.سحر الشراري

الكلية 
الجامعية 

بأملج

 Effectiveness of  structured
teaching program on im-

provement of  diabetic pa-
 tient›s health information,
 treatment adherence and

glycemic control

د.نجوى أحمد



88 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

أعضاء هيئة التدريس
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

الصيدلة

Formulation and Characteri-
 zation of  Doxycycline-Loaded
 Polymeric Nanoparticles for
Testing Antitumor/Antiangio-
 genic Action in Experimental

Colon Cancer in Mice

د.سوسن زيتون

العلوم
Measuring the Radio Expan-

 sion of  Planetary Nebula
NGC7027

د.عبير المطيري

العلوم
Study the Role of  wnt Signal-
 ing in the Optic Fissure and
 Eye Morphogenesis Using

CRISPR/cas9

أ.عائشة السميري 

طلبة الدراسات العليا
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

التربية 
واالداب

البناء العاملي لمقياس 
الرضا الوظيفي 

للموظفات في القطاع 
الخاص )المجمعات 

التجارية بمدينة تبوك(

مي العنزي

الحاسبات 
وتقنية 

المعلومات

 Human Error Prevention
Based on The Voice Emo-
tion System by Using Con-
volutional Neural Networks

أريج الصالحي



89 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

طلبة الدراسات العليا
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

إدارة االعمال

 The impact of  leadership
styles on employee en-

 gagement From the point
view of  government agen-

 cy employees in the city of
Tabuk

الحارث مجرشي

التربية 
واالداب

فاعلية برنامج عالجي 
ذهني -سلوكي في 
خفض قلق ومخاوف 

األطفال المقبلين على 
إجراء العمليات الجراحية 

ذات اليوم الواحد

ريم الشريف 

التربية 
واالداب

واقع دور األساليب 
اإلشرافية لمشرفي اإلدارة 

المدرسية في تنمية 
مهارات التفكير الناقد 

لمديري المدارس الثانوية 
بمدينة تبوك

صالح االسمري

التربية 
واالداب

القدرة التنبؤية لمقياس 
ناجليري األمريكي 

بمقياس موهبة المطبق 
في المملكة العربية 

السعودية

مي الجاسر 



90 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

طلبة الدراسات العليا
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

التربية 
واالداب

مقياس جودة الحياة في 
ضوء رؤية المملكة العربية 

السعودية2030 )جامعة 
تبوك أنموذجًا( 

وداد العنزي 

الحاسبات 
وتقنية 

المعلومات

 Multi-class Classification
 for Detection of  COVID-19
 Infection in Chest X-Rays

Using CNN

روان الحربي
هديل السعدي

التربية 
واالداب

درجة امتالك معلمات 
صعوبات التعلم لمهارات 
التفكير اإلبداعي وعالقته 

في تنمية التفكير اإلبداعي 
لدى طالباتهن في مدينة 

تبوك

وئام الشريف 

الحاسبات 
وتقنية 

المعلومات

Player performance analy-
 sis based on video using AI

techniques

رغد الحجيلي
 رهف الحجيلي
 مي المدهرش

 شريفه العيسى
الحاسبات 

وتقنية 
المعلومات

The Role of  Artificial Intel-
 ligence to Detect Planet

Diseases

شهد العماني
 أنوار العطوي

 نجد الحويطي



91 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

طلبة الدراسات العليا
الكلية/

الفرع عنوان البحث اسم الباحث

الحاسبات 
وتقنية 

المعلومات

 An Iris Recognition and
 Authentication System

 Using Artificial Intelligence
Techniques

شروق البلوي
 لمى الشهراني

 نوف البلوي
ريم الكالبي

الحاسبات 
وتقنية 

المعلومات

 Generating Images Using
 Generative Adversarial

 Network (GAN) for Grape
leaves Disease Dataset

خلود الشمري
 ريم الشمري

 العنود الشمري

الحاسبات 
وتقنية 

المعلومات

 Semantic Information for
 Robot Navigation using

Machine Learning Models

زياد العنزي
 ماجد الرويلي
 عماد العنزي

 محمد القصير
الحاسبات 

وتقنية 
المعلومات

 Smart agriculture based
on detection and classifi-

cation of  plant leaf  diseas-
es using AI techniques

مها الطلق
الوسمية العنزي

 أمل العجمي

ادارة االعمال

أثر التوجه الريادي لألعمال 
اإللكترونية على أداء 
المؤسسات: دراسة 

تطبيقية على عينة من 
المصارف في المملكة 

العربية السعودية

الحسين بن علي 
السهلي



92 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

الفائزون بأفضل ملصق علمي من أعضاء هيئة التدريس 

 

الكليةاالسم 
الطبد. زبير محمد حياة

الصيدلةد. نهال  أحمد الشربيني

العلوم الطبية التطبيقية د. يوسف مشبب الشهري 

إدارة األعمال د. خالد عبداهلل البلوي

الهندسةد. عبدالرحيم إدريس الكويت

التصاميم والفنوند. سهام عيد المسعودي

العلوم أ. عائشة  سليمان السميري 

الكلية التطبيقية د. مراد  عبدالرحمن يونس 

الشريعة واألنظمةد. دينا عبداهلل صالح 

التربية واآلداب د. عبدالمحسن إبراهيم هاشم 

الكلية الجامعية بالوجهد. سحرعايش الشراري

الكلية الجامعية بتيماء د. نادي عواد الحربي

الكلية الجامعية بضباء د. فرج محمد الطلباوي 

الكلية الجامعية بحقل د. عائشة نواف البلوي 

الكلية الجامعية بأملج د. نجوى محمد أحمد 



93 دليل جائزة معالي رئيس الجامعة للبحث واالبتكار

الفائزون بأفضل ملصق علمي من طلبة الدراسات العليا

الكلية االسم 

رغد مصطفى الحجيلي
رهف مصطفى الحجيلي

مي  عناد المدهرش
شريفة عبداهلل العيسى 

الحاسبات وتقنية 
المعلومات 

مها ماضي الطلق 
الوسيمه رزق العنزي
أمل نبيه العجمي 

الحاسبات وتقنية 
المعلومات

إدارة األعمال الحارث يحيى مجرشي 



 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي


