
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 الملتقى العلمي

 جامعة الملك فيصل

هـ11-13/5/1436  

م2-4/3/2015  

 عمادة شؤون الطالب

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      

 

 
 

 

  الفنية واألعمال العلمية الملصقات لمعرض الجامعة مدير معالي/ افتتاح

هـ10/5/1436 الموافق األحد يوم مساء 7:30 الساعة الجامعية المدينة-الطالب شئون عمادة بهو  

 



  

      

 

 
 

 الملتقى العلمي

 جامعة الملك فيصل

ولاليوم األ  

 اإلثنين

هـ11/5/1436   

م2/3/2015  

الطالب شؤون عمادة  



 

األول اليوم                 

 King Faisal University  

هـ11/5/1436التاريخ:      

م3:00ص إلى  8.30الوقت:   

 اإلفتتاح

 

Males: Al-Faris Hall 

School of Business, Building 23 

Females: Computers Sci College (59) 

1st floor 

Info: 

  0501259782 

 

                           

  

 

 
: قاعة الفارسطالب  

23مبنى  /كلية إدارة األعمال    

   59: مسرح كلية الحاسب مبنى طالبات

ولاألالطابق   

لإلستفسار   

 0501259782 

اإلفتتاح حفل المتحدث  الزمن 

نس بوسحهأالطالب/  كريمالقرآن ال   8:30  -  8:35  

هيا الصيفىالطالبه/   ىكلمة الملتق   8:35  -  8:47  

9:00  -  8:50 كلمة سعادة عميد شؤون الطالب ا.د خالد البوسعده  

9:10  -  9:00 كلمة معالي مدير الجامعة أ.د عبدالعزيز الساعاتى  

   9:10                                              عرض

 

اإلفتتاحية الجلسة  

/الطالبةاسم الطالب  الزمن عنوان البحث 

 فهد عبد هللا صالح الملحم
AUTHENTICATION OF CARISSA MACROCARPA CULTIVATED IN 
SAUDI ARABIA: BOTANICAL, PHYTOCHEMICAL AND GENETIC 

STUDY 
9:30  -  9:40  

 نورة عبدالمحسن البنيان
PARENTAL KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD DIABETES 

MELLITUS TYPE1: A CROSS SECTIONAL 
9:40  -  9:50  

الفيفيحمد عيسى أ  
MICROBIAL QUALITY AND BIOGENIC AMINES DETERMINATION 

IN BROILER MEAT MARKETED AT AL-AHSAA, SAUDI ARABIA 
05:9  -  00:10  

 محمد وقار علي
IMPACT OF BISTRIFLURON ON GROWTH AND ANTIOXIDANT 

DEFENSE OF RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVIER) 
(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) 

10:00  -  10:10  

 منذر عبد اإلله المعروف
 دراسة الخصائص الكهربية والحرارية لخليط نانوي من البوليمر الموصل )بولي أنيلين

PANi  جاالتستخدام في الموم النانوية لإل( وحبيبات أكسيد الكالسي 

 .اإللكترونية
10:10  -  10:20  

عمال الفنية والملصقاتافتتاح معرض األ   10:30 – 11:30  

 
  



األول اليوم                  

 King Faisal University  

هـ11/5/1436: التاريخ      

م3:00 إلى ص 8.30: الوقت      

College of Science   

Males: Building 9, Hall No. 1112 

Females: Building 47, Hall No. 1018 

Info:  0501259782 

 

 

 

 

 
         والهندسية ساسيةمحور العلوم األ

 

 

 

 

 

 

 
           ىوللجلسة األا     

          عبد الفتاح لحلوح  ..دأ  المقرر 

 

 
العلوم كلية    

1112قاعة رقم  (9مبنى ): طالب  

   1018قم ( قاعة ر47مبنى ): طالبات

ستفسارلإل    

0501259782 

/الطالبةاسم الطالب  الزمن عنوان البحث 

حصائية "لمسألة الدبابة األلمانية": دراسة نظرية ومحاكاة باستعمال برنامج متالبإمقدرات  علي جواد العباد  11:45  -  11:30 

 NUMERICAL SIMULATION OF THE FLOW OF CROWDS 12:00  -  11:45 عبد السالم ابراهيم فرحات

 منيرة مبارك سعيد القعيمي
 تحسين موصلية الليثيوم األيونية ودراسة آلية التوصيل في مركبات

 12OxGdx-2Nb3La5+2xLi  ذات تركيب الجارنيت المطعم بعنصرGd+3  
12:15  - 12:00 

 علي حسن البحراني
 دراسة الخواص الكهربية للخليط البوليمري ثالثي الطور

MWCNTs)-2MnCl-(PVA 
12:30 -  12:15 

حمد الغريبأفاطمة   
EFFECT OF GA+3 SUBSTITUTIONS ON THE IONIC CONDUCTION 

AND RELAXATION PROPERTIES OF LI5+2XLA3TA2-XGAXO12 
LITHIUM IONIC CONDUCTORS 

12:45  -  12:30 

:1 استراحة وصالة الظهر  51   -  12: 54  

 
                        الجلسة الثانية

                        . عادل رزقأ.د  قررالم

الطالبة/الطالب اسم  الزمن عنوان البحث 

 محمد حسين االحمد
 BEAUVERIA تكامل تأثير الجرعة القاتلة وتحت القاتلة لمبيد النيم مع فطر

BASSIANA  على سوسة النخيل الحمراء 
1:30  - 1:15 

 يمحمد حسين العبد العظأامنه 
 زينب علي حسين الصقر

مقاومة الفطريات المصاحبة  لبذور بعض  يالمستخلصات النباتية الطبيعية ف دور بعض
 النُّقَل ) لمكسرات(  من أسواق محافظة االحساء

1:45  -  1:30 

 1:45 -  2:00 دراسة فاعلية بعض المستخلصات النباتية على تثبيط بعض الفطريات الجلدية نوح أحمد بوخضر

15:2 تأثير مساحيق النباتات الطبية الشعبية في تثبيط نمو الفطريات الممرضة لثمار الموالح محمد عايش المحمد علي   -  2:00 

 سام الداللى
دراسة تأثير أنواع من الزيوت العطرية على البكتريا النافعة )بادئ الزبادي( والبكتريا 

 الممرضة والمنقولة عبر الغذاء
2:30  - 2:15 

دهللا محمد حسين الغزالعب  2:30  -  2:45 مقارنة أنواع مركبات حماية البكتيريا المدعمة للحيوية من عصارة المعدة 

 2:45  -  3:00 معالجة السمنة بالجراحة وأثرها على الحالة الغذائية للمجتمع آسيه عايش العبد العظيم

  وجبة الغداء بمطعم الجامعة 

  



ول األ اليوم                      

 King Faisal University  

هـ11/5/1436: التاريخ     

م3:00 إلى ص 8.30: الوقت  

College of Science   

Males: Building 9, Hall No. 1114 

Females: Building 47, Hall No. 1048 

Info:  0501259782 

والهندسية األساسيةمحور العلوم                           

           

 

 

 
العلوم كلية  

1114( قاعة رقم 9: مبنى )طالب  

   1048( قاعة رقم 47: مبنى )طالبات

ستفسارلإل   

0501259782 

 ىولالجلسة األ

 عزوزمحمد  . دأ.  المقرر 

الطالبة/الطالب اسم  الزمن عنوان البحث 

 حسين الوعل
MOLECULAR CHARACTERIZATION  OF WATERMELON 

CHLOROTIC STUNT VIRUS   (WMCSV)  IN SAUDI ARABIA 
11:45  -  11:30 

 عبدالكريم الشبيبى
MOLECULAR DETECTION, EPIDEMIOLOGICAL INVESTIGATION 
AND PHYLOGENETIC ANALYSIS OF SHEEPPOX VIRUS IN SAUDI 

ARABIA 
12:00  -  11:45 

 محمد سالم مقبل
PATHOLOGICAL STUDIES OF VARIOUS LEVELS OF DIETARY 

MOMORDICA  CHARANTIA ON WIATER RATS 
12:15  - 12:00 

 بدر السبيعي
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF VIRULENT INFECTIOUS 

BRONCHITIS STRAINS IN EASTERN SAUDI ARABIA 
12:30 -  12:15 

 حسين الغدير
MOLECULAR CHARACTERIZATION OF PESTE DES PETITS 

RUMINANTS VIRUS IN SAUDI ARABIA 
12:45  -  12:30 

 12:45  -  1:15 استراحة وصالة الظهر 

 
الثانية الجلسة  

محمد عزوز.  د.أ   المقرر  

الطالبة/الطالب اسم  الزمن عنوان البحث 

البلوشي شهاب  

Comparison of the sensitivity of different laboratory techniques 
used for diagnosis of Newcastle Disease virus in Eastern Saudi 

Arabia chicken farms 
 

1:30  - 1:15 

 1:30  -  1:45 باركود الدنا لنباتات نعناع المدينة وحائل من سوق االحساء محمد جواد العيسى

له العاموديعبداإل  1:45 -  2:00 .تقييم نمو صنفين من نبات الطماطم بالزراعة النسيجية تحت ظروف الملوحة 

 سارة فهد رشيد الهزاع
تأثير المستخلص المائي للشاي األخضر على بعض االضطرابات األيضية في ذكور 

 الجرذان البيضاء المصابة بالسكرى النوع األول المستحدث باأللوكسان
2.15:2.00 

 
 ثةالجلسة الثال                                                                

 أحمد أسماعيلد. المقرر                                                                       

 ليلى صالح حجي البصري
-1420تخصصات التعليم العالي وسوق العمل بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة 

وتحديات الخريج بالمنطقة الشرقية 1434  
2:30  -  2:15 

لشرفاحمن ارعبدال  
آفاق الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وإدراك المواطنين ألهميتها: دراسة 

 ميدانية على منسوبي الجامعة
2:45  - 30:2  

 2:45  -  3:00 اقتصاديات التمور في المملكة العربية السعودية سارة المطر

  وجبة الغداء بمطعم الجامعة 

 



األول  اليوم                        

 King Faisal University  

هـ11/5/1436: التاريخ     

م3:00 إلى ص 8.30: الوقت  

College of Science   

Males: Building 9, Hall No. 1116 

Females: Building 47, Hall No. 

2049 

Info:  0501259782 

  

والهندسية ساسيةمحور العلوم األ    

 

 

 

 

                     ولىاأل الجلسة     

                        أمجد عمرد.  المقرر 

 

 
العلوم كلية  

1116( قاعة رقم 9: مبنى )طالب  

   2049( قاعة رقم 47: مبنى )طالبات

ستفسارلإل    

0501259782 

الطالبة/الطالب اسم  الزمن عنوان البحث 

 FLY WHEEL ENERGY STORAGE SYSTEM DESIGN 11:15  -  11:00 مصطفى الحسين

 عبدهللا العدساني
MODELING AND SIMULATION OF FIXED BED REACTOR FOR 

STYRENE PRODUCTION USING ASPEN PLUS 
11:30  -  11:15 

 عبداللطيف العمير
DESIGN AND PERFORMANCE ANALYSIS OF AN OFF-GRID SOLAR 

PHOTOVOLTAIC TEST FACILITY AT KING FAISAL UNIVERSITY 
11:45  - 11:30 

 عبدالمحسن الصقر
OPTIMIZATION OF ASPHALT DESIGN USING SULFUR FOR 

SUSTAINABLE PAVEMENT CONSTRUCTION 
12:00  -  11:45 

 NANO SIZED ANTENNA ARRAY 12:15 -  12:00 عبدهللا الحمام

 حسن العامري
IMPACT OF LOW-FREQUENCY MAGNETIC FIELDS ON HUMANS: A 

CASE STUDY ON ETHICS IN ELECTROMAGNETICS 
UNDERGRADUATE COURSE 

12:30 -  12:15 

 12:30 -  1:00 استراحة وصالة الظهر 
 

                                                                                   الثانية الجلسة
                                                                                                                                           نعمان حيمورد.   المقرر 

الطالبة/الطالب اسم  الزمن عنوان البحث 

 AN EFFICIENT DESIGN OF  DIGITAL HIGH-PASS FILTER 1:15  - 1:00 سلطان السياري

 UNDERGROUND PIPELINES CORROSION 1:30  -  1:15 سعود الغوينم

 سلطان المحيسن
DESIGNING AND IMPLEMENTING HHO CELL AS GREEN ENERGY 

STORAGE DEVICE 
1:45  - 1:30 

 رضوان السمين
 

ELIMINATION OF CAR BATTERIES BY USING ENVIRONMENTAL 
FRIENDLY ULTRA-CAPACITORS 

2:00  -  1:45 

المقبل عبدالعزيز  
IMPACT OF SECOND INDUSTRIAL CITY ON HEALTH AND 

ENVIRONMENTAL 
2:15  - 2:00 

 سعود النعيم
DESIGN OF A FLASH DRUM IN THE PROCESS OF 

HYDROGENATION OF BENZENE TO PRODUCE CYCLOHEXANE 
2:30  -  2:15 

 خالد الرشيدي
TRANSIENT RESPONSE OF A SINGLE-PASS CROSSFLOW HEAT 

EXCHANGER 
3:00  -  2:30 

00:3 وجبة الغداء بمطعم الجامعة   

 

  



األول  اليوم                        

 King Faisal University  

هـ11/5/1436: التاريخ  

م3 إلى ص 8.30: الوقت  

 

 

School of Business, Building 23 

All Students 

Hall No. 1065 

Info:  0504920067 

   

                                       

نسانيةالعلوم اإل   

 

 

 

 

 

               ىولالجلسة األ     

           د. أحمد رجب   المقرر     

 

 
23مبنى  – العمدارة األإكلية   

  1065قم قاعة ر :طالبات/ طالب 

ستفسارلإل    

0504920067 

الطالبة/الطالب اسم ان البحثعنو   الزمن 

 11:00  - 11:15 فاعلية برنامج لألنشطة الالصفية في تحسين التفاعل االجتماعي لدى األطفال التوحديين فهد علي المعيلي

 محمد عبد العزيز البطيح
جتماعية لدى باللعب في تنمية بعض المهارات اإلفعالية برنامج تدريب قائم على التعلم 

 لتالميذ المعاقين عقليا
11:30  -  11:15 

 هاجر بنت أحمد عبدهللا الملحم
الدور المتوقع من اإلدارة العامة للتربية والتعليم تجاه األزمات المدرسية في محافظة 

 األحساء من وجهة نظر مديرات المدارس المتوسطة والثانوية
11:45  - 11:30 

حول التربية الجنسية في ضوء بعض المتغيراتاتجاهات أباء المراهقين المعاقين عقلياُ  محمد عبد هللا الجدعان  12:00 -  11:45 

 علي بن توفيق عايش العمران
درجة ممارسة الكفايات الالزمة لمديري مدارس التعليم العام باألحساء الملحق بها 

 برامج دمج ذوي االحتياجات الخاصة
12:15  -  12:00 

 لمياء عبدهللا العدساني
غوط النفسية لدى عينة من الطالبات المتزوجات وغير جودة الحياة وعالقتها بالض

 المتزوجات بجامعة الملك فيصل
12:30  -  12:15 

 12:30 -  12:45 استراحة وصالة الظهر 
                                                                                      

الثانية الجلسة                                                                                                          
                                                                                     د. أحمد رجب  المقرر    

الطالبة/الطالب اسم  الزمن عنوان البحث 

 مروان عبدالرحمن الدحيالن
االنترنت وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عينة من طلبة كلية إدمان 

 التربية بجامعة الملك فيصل
1:15  - 1:00 

لدى الطالب المعلمين بكلية التربية جامعة الملك فيصلصعوبات التربية العملية  محمد بن يوسف أحمد القرينيس  1:30  -  1:15 

حتراق النفسي لدى مديرات مدارس التعليم العام في مدينة الدمامر التنظيمية لإلالمصاد لطيفة أحمد صالح الغامدي  1:45  - 1:30 

 1:45  -  2:00 الكمالية وعالقتها بالنرجسية لدى طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الملك فيصل طوعة واصل حسين االحمد

00:3 وجبة الغداء بمطعم الجامعة   

 

  



األول اليوم                

 King Faisal University  

    هـ11/5/1436: التاريخ   

م2:15 إلى ص 8.30: الوقت  

 

School of Business, Building 23 

All Students 

Hall No. 1066 

  Info: 

0504920067 

 

 العلوم االنسانية 

 

 

 

 

 

األولىالجلسة   

 المقرر د. محمود هالل

 

 
23مبنى  – المعدارة األإكلية   

  1066 قمر قاعة :طالبات/ طالب

ستفسارلإل    

0504920067 

الطالبة/الطالب اسم  الزمن عنوان البحث 

 11:00  -  11:15 المشكالت األسرية وعالقتها بحدوث اإلجهاض للمرأة الحامل موضي بنت مريف موسى الشمري

 آمنة محمد عبد هللا الجغيمان
 

 11:15  -  11:30 االجتهاد بتحقيق المناط

 11:30 -  11:45 الشيخة فاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب صيته بنت خالد بن أحمد المغلوث

 11:45  -  12:00 اإلرهاب في اإلنتاج األدبي السعودي فهد حمد السبيعي

 أنس بو سحة
TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE THROUGH 

LITERATURE 
12:15  -  12:00 

 12:15  -  12:30 التحليل الجغرافي لجامعة الملك فيصل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية زهره صفر طاهر الحمود

 12:30 -  1:00 استراحة وصالة الظهر 

                                                              
 ةالثاني الجلسة                                                                  

 المقرر د. محمود هالل                                                                           

الطالبة/الطالب اسم  الزمن عنوان البحث 

 1:00 -  1:15 فقدان الحوار األسري وتأثيره على انحراف الفتيات رؤية اجتماعية عواطف بنت علي الغنام

 1:15  -  1:30 الجرائم اإللكترونية شيخة بنت ناصر الدوسري

ِ  نور بنت فيصل الشحادة رائُر النَّْحِويَّةُ في أمالي ابِن الشَّجري   1:30 -  1:45 الضَّ

 1:45  -  2:00 تعزيز الفكر الوسطي ونبذ التطرف بين الناشئة إناس بنت شايع بن أحمد العسيري

 عبد الرحمن الشهرى
 تعرض المراهقين السعوديين للمحتوى غير المرغوب فيه على االنترنت

 دراسة ميدانية على المنطقة الشرقية
2:15  - 2:00 

 3.00 وجبة الغداء بمطعم الجامعة 

  



األول اليوم                    

 King Faisal University  

   هـ11/5/1436: التاريخ   

م2:00 إلى ص 8.30: الوقت  

 

School of Business, Building 23 

All Students 

Hall No. 1067 

Info: 

  0504920067 

   

العلوم االنسانية          

 

 

 

 الجلسة األولى

  د.أيمن صابر   المقرر

 

 

 

 

 

 

 

23مبنى  العمدارة األإكلية   

  1067قم قاعة ر :طالبات/ طالب 

ستفسارلإل    

0504920067 

الطالبة/الطالب اسم  الزمن عنوان البحث 

 11:00  -  11:15 مشاكل االعالنات التي تواجه الطلبة في جامعة الملك فيصل جوهرة الشمري

 دور العالمة التجارية )وريد( في التسويق لمنتجات األسر المنتجة نورة زيد الزيد
 دراسة استكشافية

11:30  -  11:15 

الية المنشورة في سوق األوراق المالية السعوديتحليل القوائم الم منيره مشاري  11:45  - 11:30 

 11:45  -  12:00 استثمار المهور أماني بوهيا

 12:00  -  12:15 أثر اللوحات االعالنية الخارجية في جذب انتباه المستهلك نبراس زمان

السعودية بمبدأ االفصاح المحاسبيمدى التزام البنوك  زينب الناصر  12:30  -  12:15 

 12:30 -  12:45 استراحة وصالة الظهر 

 
الثانية الجلسة            

  د. أحمد رجب عبدالملك  المقرر 

الطالبة/الطالب اسم  الزمن عنوان البحث 

 1:00 -  1:15 العوامل المؤثرة على فشل عملية المراجعة نورة الودعاني

ترشيد قرارات المتعاملين في سوق األوراق  دور معلومات االفصاح المحاسبي في نوره هادي المرى
 المالية السعودي

1:30  -  1:15 

 1:30 -  1:45 مستقبل المعامالت المصرفية االلكترونية آمنه بوخمسين

 1:45  -  2:00 دور االنترنت في تسويق الخدمات البنكية انفال المغلوث

  وجبة الغداء بمطعم الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

      

 الملتقى العلمي

 جامعة الملك فيصل

 اليوم الثاني

 الثالثاء

هـ12/5/1436  

م3/3/2015  

 الطالب شؤون عمادة



الثاني اليوم  

 King Faisal University  

هـ12/5/1436التاريخ :   

ص 12:30 –ص  8:30الوقت :   

 

College of Science   

Males: Building 9, Hall No. 1112 

Females: Building 47, Hall No. 

1018 

Info: 

  0501259782  

 المحور الصحي 

  

 

 

 الجلسة األولي

لدايم زكرياالمقرر : أ د. عبدا  

 

 
العلوم كلية  

1112( قاعة رقم 9: مبنى )طالب  

   1018( قاعة رقم 47: مبنى )طالبات

لالستفسار   

 0501259782 

 الزمن عنوان البحث اسم الطالب/الطالبة

الزاير محمد  
STRUCTURAL FEATURES OF THE PARATHYROID GLANDS IN 

DROMEDARY CAMEL 
8:30  -  8:45 

فهد سهيل  
MICROBIOLOGICAL QUALITY OF BULK TANK RAW MILK IN SAUDI 

ARABIA DAIRY HERDS 
8:45  -  9:00 

 عبدهللا الوحيمد
THE DAIAGNOSTIC PROMINENCE OF SERUM AMYLOID A AND 

CARDIAC TROPINN I IN ARABIAN HORSES WITH OBSTRUCTIVE COLIC 
9:00  -  9:15 

خليل عسكر  

ANIMAL RESERVOIR FOR ANTIMICROBIAL DRUG–RESISTANT 
ESCHERICHIA COLI CAUSING HUMAN COMMUNITY-ACQUIRED 

URINARY TRACT INFECTIONS IN AL-AHSA PROVINCE, KINGDOM OF 
SAUDI ARABIA 

9:15  -  9:30 

 محمد العمران
PROTEIN PROFILE OF CAMEL STOMACH- WORM HAEMONCHUS 

LONGISTIPES 
9:30  -  9:45 

 

 الجلسة الثانية

 ياسر إبراهيمالمقرر : د . 

 الزمن  عنوان البحث  اسم الطالب/الطالبة

النويس صالح عيسى مروة  
ASSESSMENT OF PHARMACISTS' KNOWLEDGE AND PRACTICE AS 

HEALTHCARE EDUCATORS FOR PATIENTS ON WARFARIN THERAPY: A 
CROSS SECTIONAL STUDY 

9:45  -  10:00 

الملحم صالح عبدهللا لوهلو  
AWARENESS OF PHYSICIANS AND CLINICAL PHARMACIST ABOUT THE 

RECENT AMERICAN GUIDELINES OF DYSLIPIDEMIA 
10:00  -  10:15 

الحسين عبدهللا خالد ساره  
USE OF DRUG INFORMATION RESOURCES AMONG PHARMACY 
STUDENTS IN EASTERN PROVINCE OF SAUDI ARABIA: A CROSS 

SECTIONAL STUDY 
10:15  -  10:30 

 11:00  -  10:30 استراحة قهوة 

 

 

 

 



 

 الجلسة الثالثة

 محمد مرسيالمقرر : د. 

 الزمن عنوان البحث اسم الطالب/الطالبة

العمراني زايد حمود  
PERCEPTIONS AND PRACTICES OF SELF-MEDICATION AMONG 

HEALTHCARE PROFESSIONALS AND GENERAL POPULATION IN SAUDI 
ARABIA 

11:00 – 11:15 

الهبوب خليل محمد عبدالرحمن  
ASSESSMENT OF AN ALTERNATIVE MODEL FOR CLINICAL 

DERMATOPHARMACOKINETIC STUDIES 
11:15 – 11:30  

السبيعي محمد عبدالعزيز فهد  
DEVELOPMENT OF RP-HPLC METHOD FOR SIMULTANEOUS 

DETERMINATION OF ANTIDIABETIC DRUGS IN PHARMACEUTICAL 
FORMULATION 

11:30 – 11:45 

بوجباره هالل منصور حسين  
SYNTHESIS AND STRUCTURAL ELUCIDATION OF BENZOTHIAZOLE 
ANALOGUES FOR POTENTIAL PHARMACOLOGICAL PROPERTIES 

11:45 – 12:00 

الهالل حسين يوسف حسين  
PATTERN OF PRESCRIPTION AND DRUG USE AMONG DIABETIC AND 

HYPERTENSIVE PATIENTS IN PHC SETTING IN AL-AHSA 
12:00 – 12:15 

 3:00 وجبة الغداء بمطعم الجامعة 

 

  



 اليوم الثاني

 King Faisal University  

هـ12/5/1436التاريخ :        

ص 11:30 –ص  8:30الوقت :   

 

College of Science   

Males: Building 9, Hall No. 1114 

Females: Building 47, Hall/No. 1048 

Info: 

  0501259782 

 

          المحور الصحي              

 

  

 

 
العلوم كلية  

1114( قاعة رقم 9: مبنى )طالب  

   1048( قاعة رقم 47: مبنى )طالبات

لالستفسار   

 0501259782 

 

 لىالجلسة األو

 عمرو فؤادد. المقرر : 

 الزمن عنوان البحث اسم الطالب/الطالبة

 عبدالرحمن حسين العبد المحسن
RESVERATROL AND NARINGENIN TREATMENTS ATTENUATE 

CADMIUM-INDUCED TESTICULAR TOXICITY IN RATS 
8:30  -  8:45 

 نورة ناصر الرشادة
TOXOPLASMOSIS AMONG A SAUDI UNIVERSITY FEMALE STUDENTS, 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA: AWARENESS AND RISK FACTORS 
8:45  -  9:00 

 زينب سلمان الشهايب
PREVALENCE OF PREMENSTRUAL SYNDROME AND ITS IMPACT ON 

THE DAILY ACTIVITIES OF STUDENTS IN A SAUDI UNIVERSITY 
9:00  -  9:15 

 العبد الرحيمنواف عبدهللا 
EVALUATION OF OXIDATIVE AND NITROSATIVE STRESS IN PASSIVE 

SMOKING RATS 
9:15  -  9:30 

 

 الجلسة الثانية

 المقرر : د. عمرو فؤاد

 الزمن عنوان البحث اسم الطالب/الطالبة

 على شاكر النصر هللا
LIVER PROTECTION VIA HESPERIDIN IN RATS WITH ACETAMINOPHEN 

HEPATOTOXICITY 
9:30  -  9:45 

العوادة عبدهللا  
ACTIVATION OF KV7 (POTASSIUM CHANNELS) REDUCES PAIN 

HYPERSENSITIVITY IN A RAT MODEL OF CHEMOTHERAPY-INDUCED 
NEUROPATHY 

9:45  -  10:00 

الحداد محمد سكينة  
EFFECT OF ULTRAVIOLET RADIATION ON SOME MULTI-DRUG 

RESISTANT BACTERIA 
10:00  -  10:15 

االسيمى حمود مشعل  
ALCOHOL AND SUBSTANCE ABUSE IN THE COMMUNITY: PERCEPTION 
AMONG MEDICAL STUDENTS IN A SAUDI UNIVERSITY, SAUDI ARABIA 

10:15  -  10:30 

 11:00  -  10:30 استراحة قهوة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجلسة الثالثة

 المقرر : د. عمرو فؤاد

 الزمن  عنوان البحث  لبةاسم الطالب/الطا

  المقرر:  المحكمين 

الحمام خالد  
THE PREVALENCE OF ALLERGIC RHINITIS AMONG A UNIVERSITY 

MEDICAL STUDENTS, SAUDI ARABIA 
11:00 – 11:15 

الخليفة أحمد  
CAN EJACULATORY DYSFUNCTION BE RECOVERED BY LOW DOSE 

TAMSULOSIN WHILE TREATING SYMPTOMATIC BENIGN PROSTATIC 
HYPERPLASIA? 

11:15 – 11:30 

 3:00 وجبة الغداء بمطعم الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اليوم الثاني

 King Faisal University  

هـ12/5/1436التاريخ :   

م 1:45 –ص  8:30الوقت :   

 

College of Science   

Males: Building 9, Hall No. 1116 

Females: Building 47, Hall/No. 2049 

Info: 

  0501259782 

 

محور العلوم األساسية والهندسية        
  

 

 
العلوم كلية  

1116( قاعة رقم 9: مبنى )طالب  

   2049( قاعة رقم 47: مبنى )طالبات

لالستفسار   

 0501259782 

 

 الجلسة األولى

 المقرر : د. شكيل أحمد

ة/الطالباسم الطالب  الزمن عنوان البحث 

 PYD Guide Android Application 11:00 – 11:15 منال محمد

 نجوى الغامدي
Challenges of Social Media for organizations as New Paradigm of 

Interaction 
11:15 – 11:30 

 Combating Medicine Counterfeit Dilemma 11:30 – 11:45 نورة الجعفري

 Understanding user behavior in online social network 11:45 – 12:00 درزهراء الب

 محمد الحوسني
Benefits of Open Source Software in Higher Education and to Our 

Community 
12:00 – 12:15 

 Information Security Management in Saudi Arabian Organizations 12:15 – 12:30 نورة الجعفري

1:00 – 12:30 استراحة وصالة الظهر   

 

 الجلسة الثانية

 أحمد المقرر : د. شكيل

/الطالبةاسم الطالب  الزمن عنوان البحث 

 Smart Saudi Currency Recognizer (SSCR) 1:00 – 1:15 بيان عبدالرحمن

 Life Donors 1:15 – 1:30 فاطمة عبدهللا

 Learning Organization: Is Yours or Not? 1:30 – 1:45 حسن مرواني

 3:00 وجبة الغداء بمطعم الجامعة 

 

 

 



 اليوم الثاني

 King Faisal University  

هـ12/5/1436التاريخ :   

ص 1:45 –ص  8:30الوقت :   

School of Business   

Building 23 

Hall No. 1065 

Info: 

0504920067 

                   خدمة مجتمع 

  

 

 

23مبنى  – العمدارة األإكلية   

1065 قاعة : طالبات/ طالب  

لالستفسار   

 0504920067  

 

 الجلسة األولى

 المقرر : د. تامر عبدالغني

 الزمن  عنوان البحث  المتحدث

8:45  -  8:30 واالنسان الحيوان صحة علي وخطورتها باإلحساء السامة النباتات انالقهيد عبدهللا عبداللطيف محمد  

 الشمري عسكر خليل بن عسكر
 ةالمملك مشروع في الجامعة لبعثة العشرين و الخامسة التدريبية الطالبية المشاركة

 هـ1435 عام حج لموسم األضاحي و الهدي من لإلفادة السعودية العربية
8:45  -  9:00  

9:15  -  9:00 ترياق مشروع مصعب عبدهللا العديل  

9:30  -  9:15 مجتمعنا على ضرر الرقمية المخدرات ميعهالج عيد أحمد نجمه  

 الجوهر جوهر محمد رفعة
 فئة من القراءة في(  االبتدائية المرحلة)  األساسية المرحلة طالبات رعاية مشروع

 ( بصري ضعف  – سمعي ضعف)  الخاصة االحتياجات ذوي فئة و العاديات
9:30  -  9:45  

 فطيالل عبد بن تركي بنت بشاير
 التركي

10:00  -  9:45 " بصمة "  

10:15  -  10:00 جهرا   الصمت الجوهرة القحطاني  

10:30  -  10:15 والصحة الصوم السبيعي ماجد فهيد  

 11:00  -  10:30 استراحة قهوة 
 

 الجلسة الثانية

 المقرر : د. محمود هالل

 الزمن عنوان البحث المتحدث
 11:15 – 11:00 التعليمية و الثقافية السينما العرفج محمد نبيل لولوه

 11:30 – 11:15 الثدي لسرطان زهرة جمعية تقودها الثدي لسرطان توعوية حملة العنزي مقبل هالل بندري

 11:45 – 11:30 " فينا الخير"   شعار تحت - شباب -يا – التطوع الجوهر بدر العزيز عبد

 12:00 – 11:45 الشابة لوطنيةا القيادات تأهيل مشروع العواد عبداللطيف عواد

 12:15 – 12:00 "ناجحا   كن" -شعار تحت- األول الشبابي التدريبي الملتقى البوجابر عبدهللا بن ماجد

 محمد أحمد عبدالعزيز أحمد
 الخليفة

 12:30 – 12:15 خير بذرة

 1:00 – 12:30 استراحة وصالة الظهر 
 

 الجلسة الثالثة

يالمقرر : د . تامر عبدالغن  

 الزمن عنوان البحث المتحدث
 1:15 – 1:00 علمك زكاة ادفع الدوغان محمد فؤاد فاطمة

 Poor finder 1:15 – 1:30 التطوع الذكي  الملحم إبراهيم عبدالعزيز هاجر

 3:00 وجبة الغداء بمطعم الجامعة 

 



 اليوم الثاني

 King Faisal University  

هـ12/5/1436التاريخ :             

ص 10:30 –ص  8:30الوقت :   

 

School of Business   

 Building 23 

Hall No. 1066 

Info: 

  0504920067 

 

                 االفالم الوثائقية  

  

 

 
  23 مبنى – لاألعما إدارة كلية

    1066 رقم قاعة :طالبات/ طالب

لالستفسار   

 0504920067  

 الجلسة األولى

 قرر : أ. أسامة شعبانالم

 الزمن عنوان الفيلم /الطالبةاسم الطالب

 8:40  -  8:30 قاع حسام علي محايي البحيري

 8:50  -  8:40 اليوم الوطني أنوار إبراهيم سالم بوسحه

 9:00  -  8:50 فقدان شخص افنان ناصر عبدالعزيز الملحم

 9:10  -  9:00 للصمت عالم افنان ناصر عبدالعزيز الملحم

 9:20  -  9:10 التصوير الفلكي وائل باقر علي الشخص

 9:30  -  9:20 تاج الصحة فاطمه فؤاد محمد الدوغان

 9:40  -  9:30 العنف األسري شيماء عبدهللا عايض القحطاني

 9:50  -  9:40 دار فناء عبد هللا عبد هللا علي العباس

 10:00  -  9:50 معانق الظالم هادي عبد المحسن مهدي الحمادي

 10:10  -  10:00 الكائنات المجهرية من حولنا هشام جاسم أحمد الرمضان

 10:20  -  10:10 التشجير وأثره في الحفاظ على بيئة مدينة الجبيل الصناعية سامي إبراهيم عبد اللطيف الراجح

 3:00 وجبة الغداء بمطعم الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

      

 الملتقى العلمي

 جامعة الملك فيصل

 اليوم الثالث

 األربعاء

هـ31/5/1436   

م4/3/2015  

 الطالب شؤون عمادة



الثالثاليوم   

 King Faisal University  

هـ31/5/1436التاريخ :        

ص 11:30 –ص  8:30الوقت :   

 

Deanship of Student 

Affairs-New Campus  

Info:  0501259782 

 

اإلبتكارات  –األعمال المصاحبة والملصقات    

 وريادة األعمال

 

  

 

 
ةباملدينة اجلامعي –عمادة شؤون الطالب   

رلالستفسا   

 0501259782 

 

 

 الزمن العنوان

 10:00  -  8:00 تحكيم األعمال الفنية

اإلبتكارات  تحكيم  8:00  -  10:00 

الملصقات العلمية تحكيم  8:00  -  10:00 

ريادة األعمال تحكيم  8:00  -  10:00 

اشرحها -االلقاء العربي  تحكيم  8:00  -  10:00 

                                                                                                     

 الحفل الختامي 

 

 

 الزمن العنوان

الفارس قاعة: طالب  
23 مبنى/ األعمال إدارة كلية    

59 مبنى الحاسب كلية مسرح: طالبات    
10:00  -  11:30 


