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  واالساسية العلوم الصحية مركز بحوث

ـهــ3415 -3414 االبحاث المدعومة للعام الجامعي  

 م

    المشروع عنوان
الباحث     

 الرئيس 

            

الباحث 

 المشارك         

1.  TUBERCULOSIS TRENDS IN MAJMAAH, 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA: A 10-YEARS 

RETROSPECTIVE STUDY (2004-2013)  

الماضية بمنطقة المجمعة  خالل العشرة سنوات  مرض الدرننمط  

 بالمملكة العربية السعودية

الصادق يوسف  

  محمد

2.  Determining  the seroprevalence of  H. pylori in Saudi   

population   of Al-Majmaah area                                               

 ساللة جرثومة المعدة في المجمعةتحديد معدل انتشار     

 خالد الجار هللا
 

3.  Role of Nitric Oxide (NO)  in Renoprotection against 

Diabetic Nephropathy                                                       

  

دور اكسيد النتريك في حماية الكلي من اعتالل الكلي الناتج من مرض 

 السكر

 خالد  التهامي خليلخالد 

4.  Effects of Drivers fatigue on Salivary Cortisol & 

Reaction time in  Saudi population                                   

الغدة   تأثير اجهاد قيادة السيارات علي كورتيزول                         

  اللعابية

 خواجة محمد أمير
 

5.  Neuroprotective effect of Elsholtzia densa and Artemisia 

amygdalina in cellular survival after  Cerebral  Ischemia 

in  an in votro model of Stroke                                 

في   الواقي لعشبة الشولتزيا وعشبة ارتيميزيا علي االعصاب التاثير    

  طات الدماغيةحاالت الجل

 السعيد احمد منظور أحمد مير

6.  An assessment of risk factors for diabetes and 

hypertension among primary school children in 

Majmaah, Saudi Arabia: A cross-sectional study                                        

ضغط الم والسكر في اطفال  قياس عوامل الخطورة في مرضي ارتفاع 

 االبتدائية في المجمعة المدارس

 محمد آل منصور سيد ميراج أحمد
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7.  Non-Invasive Passive Measurement of Bilirubin by 

Optical imaging                   

 البليروبين بتصوي العين قياس    

 فرح العسكر معطر رازا رزفي

8.  The in vitro antisickling and antioxidant effects of 

Zingiber officinale, Artimisra cina and Achillea 

Fragrantissima extracts on sickle cell disorder             

التمنجل وضد االكسدة لبعض   المخبري لخاصية عدم  القياس             

 يا المنجليةلمرض االنيم مستخلصات االعشاب

 نسرين غازي
 

9.  
Obesity and overweight among Primary School 

Children, in Majmaah city, Saudi Arabia, 2014-2015                                    

 السمنة وزيادة الوزن بين اطفال المدارس االبتدائية بالمجمعة     

سوسن مصطفي 

  عبد هللا

11.  Microbiological  efficacy of biocides on multidrug-

resistant clinical pathogens – A Control strategy for 

reduction of nosocomial infections                         

مسببات  للمضادات الحيوية على  الميكروبيولوجية الفعالية          

 استراتيجية للتحكم للحد من -دوية المتعددة األمراض السريرية المقاومة لأل

 عدوى المستشفيات

 محمد العبودي فيجايا كومار

11.  Effect of rehabilitation program on functional abilities, 

psychological condition, and disability level of patients 

with neurological diseases in Kingdom of Saudia Arabia 

تأثير برنامج التأهيل علي الحالة                                                   

االمراض العصبية بالمملكة  فسية والوظيفية ومستوي االعاقة لمرضيالن

 العربية السعودية

 جيهان الرازقي
رائد سليم 

 البرادعي

12.  Synthesis, Characterization, antibacterial and 

cytotoxicity study of Metal Fluoride nanoparticles                                                 

للجسيمات   توليف وتوصيف، الخاصية المضادة للجراثيم والسمية الخلوية

 للفلوريد المعدني  النانوية

 صقعبيسليمان ال بريمنثان

13.  The effects of dorsum hand electrical splint on paretic 

hand functions in stroke patient                                                                   

 تأثير جبيرة كهربائية على وظائف اليد لمرضي السكتة الدماغية

 سالمة الدعجة
سامي عبد 

 الوهاب

14.  RT-PCR analysis of genes expression to evaluate the 

biomedical importance of medical-herbal extracts in 

diabetes and obesity treatment                                   

تحليل الصيغة الجينية لتقييم االهمية الحيوية الطبية لمستخلصات             

 عالج السمنة ومرض السكرطبية في  عشبية

عالء الدين صالح 

 الدين
 مروان ابراهيم

 


