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الرؤية:

االرتقاء بالبحث العلمي وتحقيق التميز والريادة في مجاالت البحث من خالل منظومة بحث
علمي تسهم في تنمية المجتمع وتقدمه.


الرسالة:

تشجيع األبحاث النوعية المتميزة من خالل توفير بيئة علمية محفزة تسهم في تطوير المنظومة
البحثية لتنمية المجتمع.
 األهداف:
 .1االرتقاء بمستوى العمل البحثي.
 .2تشجيع المتميزين والمبدعين في العمل البحثي.
 .3تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المحلية واإلقليمية والعالمية.
 .4المساهمة في مواجهة التحديات التي تواكب التطور في المجتمع من خالل اقتراح
األولويات البحثية ودعمها في إطار خطط التنمية الوطنية.
 .5تنمية وتطوير مهارات البحث وملكة اإلبداع واالبتكار لدى أعضاء هيئة التدريس،
وتحفيزهم على إجراء البحوث المتميزة في ضوء الموضوعات المحددة وفقا ً الحتياجات
المجتمع.
 .6التطوير المستمر لبرنامج األبحاث الممولة بالتركيز على الدعم النوعي في المشاريع
البحثية المقدمة ،وزيادة الدعم لها.
 .7تعزيز أخالقيات البحث العلمي وإتباع المعايير العلمية واألخالقية في تنفيذ البحوث.
 .8تسخير جميع اإلمكانات للخروج بنتاج علمي متوافق مع أخالقيات البحث العلمي ،وقاب ٍل
للنشر في المجالت العلمية المحكمة ذات السمعة العالمية.
 .9السعى لتحقيق االستخدام األمثل لألدوات البحثية.
 .11تقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكالت التي تواجه المجتمع
من خالل األبحاث والدراسات التي تطلب إعدادها جهات حكومية.
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خطة الورش والفعاليات للوحدة

خطة الورش والفعاليات للفصل الدراسي االول
Name
اسم

Activity Name
اسم النشاط

Time
الوقت

Dr. Sasi Florence
 ساسي فلورنس.د

How to Choose the Right
Research Topic?
كيفية اختيار موضوع البحث
المناسب؟

10-11

Dr.Fathellah
دفتح هللا

The interactive Learning in
Physics Simulation using the
Matlab Program
التعلم التفاعلي في
محاكاة الفيزياء باستخدام
برنامج ماتالب

9-10

27-10-2020

Students

Dr Gulnaz Ftatma
قلناز فاطمه

Primary and secondary resources
research

10-11

01-10-2020

Students &Teachers

Dr Gulnaz Ftatma
قلناز فاطمه

How to write a perfect Abstract:A
Breif discussion

5-6

08-10-2020

Students &Teachers

Dr Ramya Ramasamy
Sanjeevi

How to choose a research topic in
physical therapy

12-13

08-10-2020

Students &Teachers

Dr Sentheil

Effect of Neuro Developmental
Therapy in Gross Motor Function
of children with Cerebral Palsy

5-6

13-10-2020

Students &Teachers

5

Date
التاريخ
04-10-2020

Participants
المشاركين
Students &Teachers
الطالب

ا سام الم تل ة

دد المست يدي م الور

25

23
20

20
15

15

15
10

10

10

5

0
التعلم الت ا لي ي كي ية ا تيار موضو
البحث المناسب
محاكاة ال ي يا
باست دام برنام
مات ب
ال ي يا

Primary and
secondary
resources
research

How to write a How to choose a Effect of Neuro
perfect
research topic in Developmental
Abstract:A Breif physical therapy Therapy in Gross
discussion
Motor Function
of

سم الل ة ا نجلي ية

ال بيع

سم الع

مقتطفات من صور الفعاليات
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خطة الورش والفعاليات للفصل الدراسي الثاني
الفرع

الربامج

البحث العلمي
من التعريف
الي النشر

القسم

كيف اختار موضوع بحثي يتناسي
مع قدراتي

الفيزياء
اللغة اإلنجليزية
العالج الطبيعي

دورات تدريبية امة

كتابة المراجع في  5دقايق

اساسيه كتابة ورقه علميه مميزه

النظريات ا دبيه ي البحث

ا دب ا نجلي ي

دورات تدريبية اصة

قسم اللغة
االنجليزية

ي يا النيترونات ال رو و الت بيقات البحثيه
اهميه مركبات البوليمر النانوتيه ي ال ي يا الحديثه

الفيزياء

الجزيئات النانونيه تقتحم المجال الطبي

ور

تدشين وحدة نوبل البحثيه

العمل

البحث العلمي في العالج الطبيعي المجاالت و
المسارات الحديثه

اسم املنفذ

تاريخ التنفيذ

د ساسي فلورنس

02/02/2021

12-1

09/02/2021

12-1

د قلناز فاطمه
د راميا

01/02/2021

12-1

د دمحم فتح هللا

24/02/2021

12-1

د الشادليه الشادلي

04/02/2021

12-1

د رقيه ترابي

27/01/2021

5-6

د قلناز فاطمه

16/02/2021

د قلنازفاطمه

16/03/2021

د دمحم فتح هللا السيد

10/03/2021

د دمحم عرفه
إسماعيل

08/03/2021

د ساسي فلورنس
الفيزياء
اللغة اإلنجليزية
العالج الطبيعي
العالج الطبيعي

التوقيت

كلمة سعادة العميدة
كلة سعادة الوكيله
للشؤون االكادميه
د سنتل

04/02/2021

12-1
12-1

12-1

5-6
12-1

الفصل الدراسي الثاني

05/02/2021

4-5
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األبحاث المنشورة

Year

Publisher

سنة النشر

وعاء النشر

Type of
publication

Journal details

Title of the Paper

Name

اسم المجله

عنوان البحث

اسم الناشر

Number

Department

العدد

القسم

نوع النشر

2020

IOP Science

Research Paper

Europhysics Letters,
129 (3) Page,34003

Effect of Ar: O2 gas atmosphere on
optical properties of Y2O3-doped
ZnO thin films by RF sputtering

Dr.Sasi Florence

1

Physics

Research Paper

"

Dr Gulnaz Fatma

3

English

ورقه علميه

International Journal of
Trend in Scientific
Research and
Development (ijtsrd),
ISSN: 2456-6470,
Volume-4 | Issue-2,

Using Literature in Teaching English
as a Second Language: A Case Study
of Arda College

Research Paper

Communications in
Information Literacy

Significance and Challenges of Online
Education During and After Covid-19

Excellence International
Journal of Education
and Research Volume 2
Issue 5

Factors Hindering Vocabulary
Acquisition : The Case of English
Language Learners at Jazan
University, K.S.A

Farah Shakeel

Dr.Senthilkumar
Cennappan Bose

ورقه علميه
February
2020

In press

No publisher

No publisher

ورقه علميه
Oct 2020

Amu
Education
journal

Coference Paper

2020

Institute of
Medico-Legal
PublicationsOpen Access

Research Paper

Indian Journal of
Physiotherapy &
Occupational Therapy.
.14 (4), 57-62

Effect of Repetitive Task Training to
Improve Sit to Stand Performance and
Activities of Daily Living Skills in
Patients with Stroke

2020

IMED
Research
PublicationsOpen Access

Research Paper

International Journal of
Physiotherapy and
Research. 8 (5), 35683573.

A Comparison Of
Neurodevelopmental Therapy With
Myofascial Release And
Neurodevelopmental

ورقه علميه

Therapy On Gross Motor Function In
Children With Spastic Cerebral Palsy
2020

IMED
Research
PublicationsOpen Access

Research Paper

International Journal of
Physiotherapy and
Research. 8 (4), 35333536.

Musculoskeletal Physical Therapy For
Sacroiliac Joint Pain: Case Report

2020

IMED
Research
PublicationsOpen Access

Research Paper

International Journal of
Physiotherapy and
Research. 8 (5), 35683573.

A Comparison Of
Neurodevelopmental Therapy With
Myofascial Release And
Neurodevelopmental
Therapy On Gross Motor Function In
Children With Spastic Cerebral Palsy
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Dr.Ramya Ramasamy
Sanjeevi

4

Physiotherapy

رسم بياني توضيحي لألبحاث العلمية المنشورة حسب األقسام
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الملتقيات و الندوات العلمية
القسم

العدد

االسم

عنوان الموتمر

الفيزياء

1

د.الشادليه المانع

افاق الطاقه الشمسيه
في المملكه العربيه
السعوديه التطبيقات و
التحديثات

العالج الطبيعي

4

د.ساسي فلورنس
د .دمحم فتح هللا
السيد

مكان المؤتمر نوع
المشاركه
القصيم

حضور

نوع المؤتمر
علمي

عن بعد

د .الحرم علي
د.هاجر ادم
د.فاتن عادل
د.ابتسام عبد هللا
م.رهف عسيري
م .روال دربشي
Dr.Senthilkuma
r Cennappan
Bose

Saudi Paediatric
Association

Dr Karthick
Balasubramania
n

Saudi Heart
& Association
Gulf Heart
Association

Dr Ramya
Ramasamy
Sanjeevi

Saudi Heart
& Association
Gulf Heart
Association

Dr.Senthilkuma
r Cennappan
Bose

King Fahad
Specialist
HospitalDammam

Dr.Senthilkuar
Cennappan
Bose

Saudi Stroke
Society

عن بعد

حضور

11

رسم بياني بمشاركة االقسام في الندوات و الملتقيات
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المشاريع البحثية المدعومة

Departeme
nt
القسم

الفيزياء

N

Name

عدد المشاركين

المشلرك

5

د .مروى بكري
د .ساسي
فلورنس

Title

Journal

عنوان البحث

اسم المجله

Type of
publication

Publisher
وعاء النشر

نوع النشر
اكتشاف ادويه فعاله ضد البكتيريا المقاومة
للمضادات الحيوية

-

-

Publicati
on Year
سنة النشر
-

-

Synthesis of metallic
nanoparticles for the treatment
of antibiotics resistant bacterial
infections

د .الشادليه
المانع
د .علياء عادل
د .دمحم عرفه

-

-

-

-

دارسة فاعلية مستخلص نبات المورينجا
كمثبط للتآكل صديق للبيئة لسبائك الصلب في
االوساط المائية المختلفة

The effectiveness of Extract of
Moringa oleifera as a Green
Corrosion Inhibitor for Steel in
various aqueous media

د .ساسي
فلورنس
د .الشادليه
المانع
د.دمحم فتح هللا
د .الشادليه
المانع
د .ساسي
فلورنس

تأثير طبقة أشباه الموصالت النانوية المركبة
 II-VIكطبقة مضادة لالنعكاس في الخاليا

-

-

-

-

الشمسية الصبغية (DSSC
Effect of II-VI compound nano
semiconductor layer as an antireflection layer in Dye Sensitized
)solar cells (DSSC

تأثير الجسيمات النانوية على أداء الخاليا
الكهروضوئية العضوية بوليثيوفين

-

-

-

-

Influence of nanoparticles on the
performance of polythiophene
organic photovoltaic cells

د.دمحم فتح هللا
13

د .دمحم عرفه
د .علياء عادل

دراسة سلوك االسترخاء لمركبات البوليمر
النانونيه الغير عضويه

-

-

-

Study the relaxation behavior of
polymer inorganic
nanocomposites

رسم بياني توضيحي لعدد المشاركات في المشاريع العلمية المدعومة
حسب األقسام

-
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