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اختطتتتتتتتنا   ت تتتتتت ن
استتتتيجاة ع رنة تتتت  رن
ةتتتتمن ن تتتت نخ   تتتت ن 
  ظو تتتتترنه استتتتت   ن
ا  لم تتتترحنقت   تتتتتن
  تتت ند متتتم ن  لتتترن
 وة تتترنةمتتتىن  تتتتو ن
ا شتتتتتتت اه احن ا  ا حن
 اإل ت ا تتتتترحن دتتتتت  ن
أنتتتمنقطنفطتتت  ن تتت ن 
هتتتتتتتاانا  طتتتتتتت  ن
 ا متعتتتتتتتتتتتتتتتتتم  

 

 " 

 " 
Dr Mohammad Al Ohali 

 عبدالعزيز العوهلي د. محمد بن 
President of King Faisal University 

 رئيس جامعة امللك فيصل 

“Our University has devised a modern strategy 
through which it manages its scholarly chairs. It has 

achieved a leap in terms of partnerships, 
performance and productivity, and this booklet is a 

manifestation of this strategy.” 
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 تتتت نختتتت  نهتتتتاان
ا  تتتتتم حناستتتتتتط ةتن
ا   تتتتتترنا ملتتتتتتت ن 

ةع تتتتتمننأنق  تتتتت ن
ا ع تتتمنا تتتاهنن ا تتت ن

قتتتتمن ةتتتتطن ن د ق تتتت 
ا   تتتتتتت ن  تتتتتتت ج ن

ن    تتتت همت  ا  لمتتتتمن
قتتتتتتتمنا فت تتتتتتت  ن
 ا م  قتتتتتتتتتتتتتتتتتم

 

 " 

 " 
Mr Abdulaziz Al-Onaizan 
 أ. عبدالعزيز محمد العنيزان 

Chief Executive Officer of Al Bilad Bank 
 الرئيس التنفيذي لبنك البالد 

“Through this issue, King Faisal University has 
been able to embody the effort that our Bank 
makes to sponsor research and contribute to 

the knowledge economy.” 
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 ة ونتتتتتت  
 

    ث  نةمىنذ    نةمت زند نا د  ثنا م شور نة تن ظلرنا ق سمحنأننا   حث  ننض ونناسطنا ق سمنهع رنا  تم   نأ   هن 

What stands out in all the articles published under this Chair is that the authors write the Chair as their affiliation. 
Below is an example. 

Note 
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Introduction   م ر   

About the Chair  ق سمة   فند   

Admin Staff   ا ط فطناإل اره 

Teams    ق قنا  م 

Statistics  إح  ئ  ا 

Short Report     ة    ن خت 

Scholarly Outcomes   ةلم ر  خ ا ان 

41 Research Articles 
1 Book Chapter 

 
  رفرنةلم ر ن41

 ق  نقمنهت ب ن 1

Pioneering Outcomes  ر   نر  خ ا ان 

1 Patent  1د ا  ناخيجاعن 

1 Prototype  1د  ةوة ب ن 

1 Product with Commercial Potential  1 تجنف د ن لتتع ج ن   

Social Outcomes   ااتم ة ر  خ ا ان 

1 International Collaboration  1ة   نن   من 

1 TV Interview  1 دلرنةلفز و  ر ن    

13 Press Pitches  13 انص ف ر ن     

3 Presentations in International Conferences  3ة  ضنة منم رنقمن ؤةم اان    ر ن 

3 Posters in International Conferences  3ر ن سيجاانقمن ؤةم اادو ن     

1 Consultation e-Clinic  1ة    ناستش ر رناقيجاض ر ن 

1 Training Programme  1د    جنةأه مي ن 

1 Social Campaign  1حملرنةوةونر ن 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ا م تونتتتتتتتت ا
 

 

Contents 
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 ا م م تتتتتتتتتتتر 
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About the Chair 

 عن الكرسي 

 
 

 Chair Description وصف الكرسي 
 .It seeks to address current and future food security challenges in the Kingdom .في اململكةملعالجة تحديات األمن الغذائي الحالية واملستقبلية يهدف كرس ي علمي 

 Chair Vision رؤية الكرسي 
تحقيق الريادة والتميز في أبحاث األمن الغذائي على املستوي املحلي واإلقليمي والدولي  

 .بمشاركة مجتمعية فعالة
Achieving leadership and excellence in food security research at the local, 
regional and international levels. 

 Chair Mission رسالة الكرسي 
تعزيز البحث العلمي في مجاالت األمن الغذائي وتأهيل كادر وطني من الباحثين وتنمية 

 . قدراتهم في تحقيق األمن الغذائي املستدام للمملكة
Fostering research in the field of food security while developing the capabilities 
of nationals to achieve sustainable food security for the country. 

 Chair Objectives هداف الكرسي أ
باململكة  .1 الغذائي  باألمن  املتعلقة  واملستقبلية  الحالية  التحديات  أهم  دارسة 

 .العربية السعودية
الغذائي   .2 األمن  تحقيق  تواجه  أن  يمكن  التي  والصعوبات  العوامل  تحديد 

 .باململكة العربية السعودية
تقديم الخدمات االستشارية في مجاالت األمن الغذائي والحد من فاقد وهدر  .3

 . الغذاء
عقد حلقات النقاش وورش العمل واملؤتمرات والدورات التدريبية ذات الصلة  .4

 .باألمن الغذائي
واإلقليمية تفعيل التعاون املشترك بين املؤسسات والجهات املحلية    العمل على .5

الخبرات والتجارب في مجاالت   وإنتاجه لتبادل  العالقة بالغذاء  والدولية ذات 
 .األمن الغذائي

 .املساهمة في تحقيق أهداف "السعودية الخضراء" ومبادراتها  .6

1. To study the most important current and future challenges related to food 
security in the country. 

2. To identify the factors that hinder the aim of achieving food security in the 
country. 

3. To offer consultation in the domain of food security, food loss and waste 
reduction. 

4. To organise seminars, workshops, conferences and training courses related 
to food security. 

5. To promote collaboration between local, regional and international 
institutions and authorities related to food and its production to exchange 
expertise and experiences in the areas of food security. 

6. To help achieve the objectives and initiatives of "Saudi Green". 
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Admin Staff 

اإلداري  الطاقم  
 

 President اجلامعة   رئيس
 Dr Mohammad Al Ohali محمد عبدالعزيز العوهلي د. 

 
 

 Vice-Rector for Higher Studies and Scientific Research وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
 Dr Majed Alshamari ماجد عادي الشمري د. 

 
 

 Dean of Scientific Research عميد البحث العلمي 
 عبدالرحمن عيس ى الليلي أ.د. 

 وكالء عمادة البحث العلمي 
 د. منصور عبدهللا اليحيا 
 أ.د. هالة حزام العتيبي

 مستشارون 
 أ.د. فتحي محمد أبوناصر 

 النصر السيد أبو النصر صبيحأ.د. أبو 

 ق الكراسي العلمية منس
 أ. حسين معتوق الهدلق 

 مقرتح فكرة الكرسي 
 يس آدم الحاج احمد د. 

 مساعدو التحرير 
 أ. شكري محمد الهالل 

 أ. عبدهللا عبدهللا الغوينم 
 أ. أحمد عبدالرحمن املبيريك 

 أ. أحمد سمير الحسين 
 أ. عقل فرحان العقل

 أ. إبراهيم عبداللطيف الشعيبي 
 إبراهيم عايش الجريشأ. 

 أ. سلطان أحمد الدحيحي 
 أ. عقيل أحمد العلي 
 أ. سليمان السويلم 

 أ. حسين محمد البن أحمد 
 أ. نورة املطلق

 أ. محمد السماعيل 

Prof. Abdulrahman Al Lily 
 
 

Vice-Deans of Scientific Research ن 
Dr Mansour Al Yahya  
Prof. Hala Al-Otaibi  
 
 

 

Consultants 
Prof. Fathi Abu Nasser 
Prof. Abu Al-Nasr Sobeih 
 

Chairs Coordinator 
Mr Husain Al-Hadlag 
Chair Idea Proposer 
Dr Adam Elhag Ahmed Yassin 
Editorial Assistants 
Mr Shukri Al-Hilal 
Mr Abdullah Al-Ghwaim 
Mr Ahmed Al-Mubarik 
Mr Ahmed Al-Hussein 
Mr Aqel Al-Aql 
Mr Ibrahim Al-Shuaibi 
Mr Ibrahim Al-Jarish 
Mr Sultan Al-Duhaihi 
Mr Aqil Al Ali 
Mr Suleiman Al-Suwailem 
Mr Hussain Al Bin Ahmed 
Miss Nora Al Mutelaq 
Mr Muhammed Al Somaeel 

 Correspondence ة العام  تاملراسال 
 Dean of Research, King Faisal University جامعة امللك فيصل، عميد البحث العلمي

 P.O. Box 400 Al Ahsa, 31982, Saudi Arabia ، اململكة العربية السعودية 31982األحساء  400ص. ب 
00966135897258   00966135897258 

 dean.dsr@kfu.edu.sa dean.dsr@kfu.edu.sa 
 

 

  

mailto:scijkfu@kfu.edu.sa
mailto:dean.dsr@kfu.edu.sa
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Teams 

 فرق العمل 
 

 العمل العلمي   فريق
 قائد الفريق ،حسام الدين سعد البلتاجي شاربأ.د. 
 إبراهيم عبدالحميد الشاعر أ.د.  
 د. أسامة صابر أ.

 باسم محمد عبدهللا أ.د. 
 سويح بسمة أ.د. 

 أ.د. طارق عبدالعزيز شلبي
 أ.د. ماجد السيد محمد محمد 

 محمود قنديل السيد قنديل أ.د. 
 أ.د. نيرمين السمري 
 أ.د. وائل أبو املكارم
 د. أشرف خليفة 

 ذي يزن حسن هادي د. 
 د. رومل العلي 

 د. عادل الشعيبي 
 د. عبدهللا تاج الدين 

 د. محمد مرس ي 
 د. محمد ناصر
 د. ناجح شعالن 

 عبداللطيف أحمد هاني محمد د. 
 هبة السويدي د. 

 د. وقاص مير
 كفاية هللا خان  مهندس

 الريادي فريق العمل  
 قائد الفريق ،محمود قنديل السيد قنديل أ.د. 

 أ.د. نيرمين السمري 
 د. ناجح شعالن 

 فريق العمل االجتماعي 
 قائد الفريق ،د. أنوار علي الظفيري 

 سويح بسمة أ.د. 
 حسام الدين سعد البلتاجي شارب أ.د. 

 أ.د. طارق عبدالعزيز شلبي
 السمري أ.د. نيرمين 

 أ.د. وائل أبو املكارم
 د. أشرف خليفة 
 د. تامر شحاته
 د. شوقي عواضه
 د. عبدهللا شيخ 
 د. محمد مرس ي 
 د. ناجح شعالن 

 هبة السويدي د. 
 إسالم محمد إبراهيم  هيرولد. 

 د. وقاص مير
 

 
 

Scholarly Team 
Prof. Hossam S. El-Beltagi, Team Leader 
Prof. Basem M. Abdallah 
Prof. Basma Abdul Hamid Souayeh 
Prof. Ibrahim Elshaer 
Prof. Maged Elsayed Mohamed 
Prof. Mahmood Qandeel 
Prof. Nermin Adel Hussein El Semary 
Prof. Osama Saber Yehya Mohamed 
Prof. Tarek Abdelaziz Shalaby 
Prof. Wael M. EL-Deeb 
Dr Abdallah Tageldein Mansour 
Dr Adil Alshoaibi 
Dr Ashraf Khalifa 
Dr Hany Abdullahteef 
Dr Heba Elsewedy 
Dr Mohamed Morsy 
Dr Muhammad Nasir Amin Ghulam Qadir 
Dr Nagih Shaalan 
Dr Romel Al Ali 
Dr Theyazan Hadi 
Dr Waqas Alam Mir 
Engr. Kaffayatullah Khan 
Pioneering Team 
Prof. Mahmood Qandeel, Team Leader 
Prof. Nermin Adel Hussein El Semary 
Dr Nagih Shaalan 
Social Team 
Dr Anwar Aldhafeeri, Team Leader 
Prof. Basma Abdul Hamid Souayeh 
Prof. Hossam S. El-Beltagi 
Prof. Nermin Adel Hussein El Semary 
Prof. Tarek Abdelaziz Shalaby 
Prof. Wael M. EL-Deeb 
Dr Abdullah Sheikh 
Dr Ashraf Khalifa 
Dr Chawki Awada 
Dr Hairul Islam Mohammed Ibrahim 
Dr Heba Elsewedy 
Dr Mohamed Aly Morsy 
Dr Nagih Shaalan 
Dr Tamer Shehata 
Dr Waqas Alam Mir 
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Statistics 

 إحصائيات 
 

Number of Articles Published in Clarivate according to the Qs 

 Qsعدد األوراق املنشورة يف كالريفيت وفقا لـ 

 
 

Number of Articles Published within the Q1, Clarivate 

 كالريفيت ،Q1داخل الـ عدد األوراق املنشورة 

 

Q1 Q2 Q3

Between 11% and 25% 

باملئة25باملئة و 11بني 
Between 2% and 10% 

باملئة10باملئة و 2بني 
Top 1% أعلى
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The Chair has collaborated with researchers from 

Arab countries, such as 

Tunisia, Kuwait and United Arab Emirates 

and non-Arab countries, such as 

China, Japan and Italy 
 

 تعاون الكرسي مع باحثني
 من دول عربية، كـ 

 اإلمارات العربية املتحدة و ، الكويت،تونس 
 ودول غري عربية، كـ

 وإيطاليا  الصني واليابان
 

 

 

 

The authors of the Chair articles are diverse in terms of gender, in that there are 

Men and Women 

 
 مؤلفي أحباث الكرسي، حيث تضمنوايوجد تنوع يف 

 ونساء  رجاال
 
 

 

The authors of the Chair articles include 

Students and Lectures 

 
 تضمن مؤلفو أحباث الكرسي

 طلبة وحماضرين
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According to Google Scholar, the Chair publications have been cited 

46 Times 

 
 للباحث العلمي، فقد مت اقتباس أحباث الكرسيوفقا 

 ة مر 46
 

 

 

In all the published articles, the first and corresponding authors are from King Faisal University, showing the highest level 

of… 

Academic Leadership 

 
 جامعة امللك فيصل، عارضا بذلك أعلى مراحل..  واملراسل من منسوبييف مجيع األحباث املنشورة، الباحث األول 

القيادة األكادميية
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Short Report about Issue 1 (in Arabic) 

)بالعربي(  عن العدد األول  تقرير خمتصر  
 

 مقدمة
بمنحةةةةةةةةةةةةةةة كريمةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةن بنةةةةةةةةةةةةةةك الةةةةةةةةةةةةةةبالد تةةةةةةةةةةةةةةم تأسةةةةةةةةةةةةةةيس كرسةةةةةةةةةةةةةة ي بنةةةةةةةةةةةةةةك الةةةةةةةةةةةةةةبالد ليسةةةةةةةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةةةةةةةةق هويةةةةةةةةةةةةةةة جامعةةةةةةةةةةةةةةة 
امللةةةةةةةةةةةةةك فيصةةةةةةةةةةةةةل واةةةةةةةةةةةةةي األمةةةةةةةةةةةةةن الغةةةةةةةةةةةةةذائي واالسةةةةةةةةةةةةةتدامة البي يةةةةةةةةةةةةةة. وذلةةةةةةةةةةةةةك عةةةةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةةةةق تمويةةةةةةةةةةةةةل عةةةةةةةةةةةةةدد مةةةةةةةةةةةةةن البحةةةةةةةةةةةةةوث 

بتكاريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدف ملعالجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديات األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ، اال االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادية، االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالعلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واألنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطة 
الغةةةةةةةةةةةةةةذائي الحاليةةةةةةةةةةةةةةة واملسةةةةةةةةةةةةةةتقبلية فةةةةةةةةةةةةةةي اململكةةةةةةةةةةةةةةة ولتحقيةةةةةةةةةةةةةةق الريةةةةةةةةةةةةةةادة والتميةةةةةةةةةةةةةةز فةةةةةةةةةةةةةةي أبحةةةةةةةةةةةةةةاث األمةةةةةةةةةةةةةةن الغةةةةةةةةةةةةةةذائي علةةةةةةةةةةةةةةى 
املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوي املحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةي واإلقليمةةةةةةةةةةةةةةةةةةي والةةةةةةةةةةةةةةةةةةدولي بمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركة مجتمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فعالةةةةةةةةةةةةةةةةةةة. ممةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يتما ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ى مةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ر يةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اململكةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

اء" ومبادراتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا. وكانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف  و يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهم فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف "السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعودية الخضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  2030
 الكرس ي : 

 دارسة أهم التحديات الحالية واملستقبلية املتعلقة باألمن الغذائي باململكة العربية السعودية  •
 تحديد العوامل والصعوبات التي يمكن أن تواجه تحقيق األمن الغذائي باململكة العربية السعودية  •
 ألمن الغذائي والحد من فاقد وهدر الغذاء تقديم الخدمات االستشارية في مجاالت ا •
 عقد حلقات النقاش وورش العمل واملؤتمرات والدورات التدريبية ذات الصلة باألمن الغذائي •
العمل على تفعيل التعاون املشترك بين املؤسسات والجهات املحلية واإلقليمية والدولية ذات العالقة بالغذاء   •

 ي مجاالت األمن الغذائيوإنتاجه لتبادل الخبرات والتجارب ف
 املساهمة في تحقيق أهداف "السعودية الخضراء" ومبادراتها. •

طالق بةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ولتحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك كلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي رئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس جامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة امللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك فيصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدكتور  محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوهلي 
داري، فريةةةةةةةةةةةةةةةةةق إ، طةةةةةةةةةةةةةةةةةاقم مستشةةةةةةةةةةةةةةةةةارينتشةةةةةةةةةةةةةةةةةكيل فةةةةةةةةةةةةةةةةةرق العمةةةةةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةةةةةةن ، تضةةةةةةةةةةةةةةةةةمن املرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةة األولةةةةةةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةةةةةن الكرسةةةةةةةةةةةةةةةةة ي
 .ريادي فريق عمل عمل علمي، فريق عمل اجتماعي،  

 

 حصائيات خمرجات املرحلة األوىل إ
 إنشاء عيادة بمسمى "عيادة التوعية والتثقيف الغذائي" باسم الكرس ي. •
 املشاركة في العديد من املؤتمرات الدولية باسم الكرس ي. •
 عمل تعاون دولي م  جامعة نخبوية عاملية باسم الكرس ي. •
 اإلخبارية. عمل مقابلة تلفزيونية على قناة  •
 مقال صحفي في صحف عاملية ووطنية، منها "اليوم" و "الرياض" و "البالد" باسم الكرس ي.   13كتابة  •
 مشاركات في مؤتمرات دولية. 6 •
 تسجيل براءة اختراع. •
 (.Prototypeعمل "بروتوتيب" )  •
 يلي. برنامج تأه •
 حملة توعوية. •
 عمل منتج قابل للتتجير.   •
 .باإلضافة إلى فصل في كتاب في دار نشر نخبوية  نخبوية عاملية باسم الكرس ي  ورقة بحثية في مجالت  41نشر عدد   •
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مثل )الصين، اليابان، ماليزيا، باكستان، الهند،   غير العربيةبحاث تعاونات دولية م  العديد من الدول  ضم  األ  •
 دة ومصر( العربية املتح اإلماراتالعديد من الدول العربية مثل )، و (إيطاليا

 املنشورة تنوع بين الباحثين من رجال ونساء  األبحاث تضمن  •
 املنشورة مشاركة بعض الطالب واملحاضرين من الجامعة.  األبحاث تضمن  •
 مرة  46الكرس ي املنشورة حسب الباحث العلمي عدد  أبحاثتم اقتباس  •
 نتماء.ن الباحثين يضعون اسم الكرس ي كجهة اأجمي  أبحاث الكرس ي املنشورة  امتازت •
 

 برؤية اململكةأوجه ارتباط إجنازات املرحلة األوىل  
 

 :في مجال الزراعة
حافظةةةةةةةةةةةةةة طبيعيةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةة لتقليةةةةةةةةةةةةةل خسةةةةةةةةةةةةةائر وهةةةةةةةةةةةةةدر مةةةةةةةةةةةةةا بعةةةةةةةةةةةةةد الحصةةةةةةةةةةةةةاد، مةةةةةةةةةةةةةن  مةةةةةةةةةةةةةواداسةةةةةةةةةةةةةتخدام  •

 أجل األمن الغذائي املستدام .
 توفير عوامل املكافحة الحيوية الصديقة للبي ة كبدائل ملبيدات اآلفات الضارة. •
إعةةةةةةةةةةةةةةةادة تةةةةةةةةةةةةةةةدوير املخلفةةةةةةةةةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي الخرسةةةةةةةةةةةةةةةانة لتعةةةةةةةةةةةةةةةويض نقةةةةةةةةةةةةةةة  املةةةةةةةةةةةةةةةوارد الطبيعيةةةةةةةةةةةةةةةة. ممةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةةةةةةةةةةةةةؤدي  •

 بالتالي إلى تقليل انبعاثات غازات االحتباس الحراري والحفاظ على املوارد الطبيعية
تحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكلة فقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذاء وتهديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدها ل مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذائي واالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي اململكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 السعودية .
تحسةةةةةةةةةةةةةين إنتةةةةةةةةةةةةةاج وجةةةةةةةةةةةةةودة املةةةةةةةةةةةةةواد الفعالةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةي نبةةةةةةةةةةةةةات القطيفةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةي األرا ةةةةةةةةةةةةة ي الرمليةةةةةةةةةةةةةة باسةةةةةةةةةةةةةتخدام بعةةةةةةةةةةةةةض  •

 صديقة للبي ة.املواد ال
كسةةةةةةةةةةةةةةةةةةماد حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي لتحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةين خصةةةةةةةةةةةةةةةةةةوبة  واسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامهاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةزل البكتيريةةةةةةةةةةةةةةةةةةا الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن التربةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 التربة وإنتاجية النبات .
 استخدام مخلفات النخيل والبذور كمواد بناء إلدارة النفايات املستدامة. •
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام املخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبات الحيويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الطحالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب الخضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء املزرقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تثبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  النيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروجين  •

 املتوافقة م  البي ة املحلية. و 
تحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةين جةةةةةةةةةةةةةةةةةةوده نظةةةةةةةةةةةةةةةةةةام تربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الروبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةان وتةةةةةةةةةةةةةةةةةةوطين اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامه باململكةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي املنةةةةةةةةةةةةةةةةةةاطق ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةحراوية  •

 املعزولة داخل اململكة.
 تحقيق األمن الغذائي وتوفير األسماك واملنتجات السمكية. •

 
 في مجال الصحة العامة:

 ملر  ى السكري.رف  املستوي الصحي عن طريق استحداث تركيبات عالجية  •
دعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوطني مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني  املستحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيدالنية املحتويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  •

 دابيجاتران.

 :في مجال تقنيات النانو والصناعة والذكاء االصطناعي
 ابتكار طرق ومواد نانوية جديدة ملعالجة مياه الصرف الصناعي ملصان  املنسوجات. •
فةةةةةةةةةةةةةةةةةي األمةةةةةةةةةةةةةةةةةن الغةةةةةةةةةةةةةةةةةذائي كةةةةةةةةةةةةةةةةةأفالم تغليةةةةةةةةةةةةةةةةةف وحفةةةةةةةةةةةةةةةةة  املحاصةةةةةةةةةةةةةةةةةيل الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةن  أليةةةةةةةةةةةةةةةةةاف نانومتريةةةةةةةةةةةةةةةةةة إنتةةةةةةةةةةةةةةةةةاج •

 الفواكه والخضروات وحمايتها من التلف البكتيري.
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تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني  جزي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الزنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك النانويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام أوراق البابايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لتحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل امللوثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوية  •
 ومسببات األمراض وعمل  كعامل مضاد ل كسدة ل من الغذائي وتحسين ال حة. 

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة املستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعرات يمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامها فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالت متعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةددة ومتنوعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كامليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعة أج •
 والغذاء.

تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير تكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا استشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعار الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازات السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامها فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي مراقبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األغذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واملصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنعة  •
 لحماية صحة املواطنين.

 استخدام تقنيات النانو في التصني  الدوائي. •
 للبي ة لتنقية املياه.  ثةغير امللو استخدام الطاقة الشمسية املتجددة   •
 تحضير مواد نانونية تستخدم في تنقية املياه. •
بنةةةةةةةةةةةةةةاء أنظمةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةن  القةةةةةةةةةةةةةةرار اآللةةةةةةةةةةةةةةي املرنةةةةةةةةةةةةةةة والقويةةةةةةةةةةةةةةة لتقيةةةةةةةةةةةةةةيم املنتجةةةةةةةةةةةةةةات بسةةةةةةةةةةةةةةبب الحاجةةةةةةةةةةةةةةة املتزايةةةةةةةةةةةةةةدة إلدارة  •

 الجودة الشاملة في الصناعات الغذائية.

 

 وزارة التعليمبرؤية أوجه ارتباط إجنازات املرحلة األوىل  
 

 :االستدامة البيئية والزراعيةفي مجال  
باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام زيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  نبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات البردقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوش الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديق مكافحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةببات األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراض البكتيريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   •

 للبي ة.
الكيماويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وتقليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدائل طبيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ك ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافات ألعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالف األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماك بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدال مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواد  •

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأثيرات السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلبية لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى البي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واملسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهلك مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراكم هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواد باألنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةجة املأكولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ل سماك.

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام مةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد خضةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء مثةةةةةةةةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةةةةةةةةيانوبكتريا الذاتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التغذيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ومسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة  •
 النمو بأقل تكاليف في املكافحة الحيوية ضد امليكروبات النباتية.

ريقةةةةةةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة ل حفةةةةةةةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةةةةةةةى حيويةةةةةةةةةةةةةةةةة الخضةةةةةةةةةةةةةةةةراوات مةةةةةةةةةةةةةةةةا بعةةةةةةةةةةةةةةةةض الحصةةةةةةةةةةةةةةةةاد لفتةةةةةةةةةةةةةةةةرة أطةةةةةةةةةةةةةةةةول ابتكةةةةةةةةةةةةةةةةار ط  •
باملعاملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بمركبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات طبيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتقليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الفاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد والحفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودة األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

 الغذائي.
تحقيةةةةةةةةةةةةةةق االسةةةةةةةةةةةةةةتدامة البي يةةةةةةةةةةةةةةة والزراعيةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةالل املسةةةةةةةةةةةةةةاهمة فةةةةةةةةةةةةةةي تطةةةةةةةةةةةةةةوير تقنيةةةةةةةةةةةةةةة البيوفلةةةةةةةةةةةةةةوك لتربيةةةةةةةةةةةةةةة  •

 الروبيان.
واد الصةةةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةةةة كمحفةةةةةةةةةةةةةةةةزات لنمةةةةةةةةةةةةةةةةو النبةةةةةةةةةةةةةةةةات تحةةةةةةةةةةةةةةةة  أنةةةةةةةةةةةةةةةةواع مختلفةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام بعةةةةةةةةةةةةةةةةض املةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 التربة من أجل تحسين إنتاجية النبات وجودته.

 
 :الصحة العامةفي مجال  

 تحسين جودة الغذاء واملاء والزراعة يؤدي إلى تحسين صحة اإلنسان بشكل كبير. •
مةةةةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةةةةالل البحةةةةةةةةةةةةةةةةةث اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتحداث تركيبةةةةةةةةةةةةةةةةةة عالجيةةةةةةةةةةةةةةةةةة ملةةةةةةةةةةةةةةةةةرض ارتفةةةةةةةةةةةةةةةةةاع نسةةةةةةةةةةةةةةةةةبة الةةةةةةةةةةةةةةةةةدهون فةةةةةةةةةةةةةةةةةي الةةةةةةةةةةةةةةةةةدم وتةةةةةةةةةةةةةةةةةم  •

 استخدام أحدث التكنولوجيات العاملية في صناعة الدواء.
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام املركبةةةةةةةةةةةةةةةةةات الطبيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير اإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات السةةةةةةةةةةةةةةةةةريرية ملسةةةةةةةةةةةةةةةةةاعدة املر ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ى الةةةةةةةةةةةةةةةةةذين يعةةةةةةةةةةةةةةةةةةانون  •

 من مرض نق  تروية الكلى.
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سةةةةةةةةةةةةةةةةيعمل دابيجةةةةةةةةةةةةةةةةاتران علةةةةةةةةةةةةةةةةى تحسةةةةةةةةةةةةةةةةين صةةةةةةةةةةةةةةةةحة اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةان بشةةةةةةةةةةةةةةةةكل مباشةةةةةةةةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةةةةةةةق عةةةةةةةةةةةةةةةةالج األمةةةةةةةةةةةةةةةةراض  •
غيةةةةةةةةةةةةةةةةةةر مباشةةةةةةةةةةةةةةةةةةر عةةةةةةةةةةةةةةةةةةن طريةةةةةةةةةةةةةةةةةةق عةةةةةةةةةةةةةةةةةةالج الحيوانةةةةةةةةةةةةةةةةةةات املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةابة وإنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج غةةةةةةةةةةةةةةةةةةذاء صةةةةةةةةةةةةةةةةةةحي  الفطريةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أو بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةكل

 وآمن.
 منتج عالجي يستخدم لعالج مرض السكري من النوع الثاني.  إنتاج •

 
 :تقنية النانو والصناعة وتقنية املعلومات واالتصاالتفي مجال  

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتراتيجية تةةةةةةةةةةةةةةةةةوفير بي ةةةةةةةةةةةةةةةةةة آمنةةةةةةةةةةةةةةةةةة للبيانةةةةةةةةةةةةةةةةةات والعمليةةةةةةةةةةةةةةةةةات الرقميةةةةةةةةةةةةةةةةةة، وتطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير وتنفيةةةةةةةةةةةةةةةةةذ واإلشةةةةةةةةةةةةةةةةةراف علةةةةةةةةةةةةةةةةةى  •
 .ياألمن السيبراني الوطن

اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام تقنيةةةةةةةةةةةةةةات جديةةةةةةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةي تحضةةةةةةةةةةةةةةير بعةةةةةةةةةةةةةةض األليةةةةةةةةةةةةةةاف النانومتريةةةةةةةةةةةةةةة والتةةةةةةةةةةةةةةي يمكةةةةةةةةةةةةةةن  •
 استخدامها في تغليف املحاصيل الزراعية لحمايتها من التلف البكتيري.

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام األليةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف النانومتريةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةةةةةةةةواد متوافقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حيويةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وقابلةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للتحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةل وغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةةةةةةةةامة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  •
الجةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجةةةةةةةةةةةةةةةةةرو  يةةةةةةةةةةةةةةةةةؤدي الةةةةةةةةةةةةةةةةةى الحمايةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةن االلتهةةةةةةةةةةةةةةةةةاب البكتيةةةةةةةةةةةةةةةةةري مةةةةةةةةةةةةةةةةةا يسةةةةةةةةةةةةةةةةةاعد علةةةةةةةةةةةةةةةةةى عةةةةةةةةةةةةةةةةةدم انتشةةةةةةةةةةةةةةةةةار مع

 م الجرو .آالعدوي وسرعة الت
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام النفايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعة األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمن  والخرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانة هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو جهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد لضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمان حمايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 البي ة باإلضافة إلى تلبية االحتياجات االجتماعية واالقتصادية.
 تي يمكن تدويرها بعد معالجتها في مجاالت صناعية أو زراعية.معالجة مياه الصرف، وال •
إزالةةةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةةةبغات مةةةةةةةةةةةةةةةةن امليةةةةةةةةةةةةةةةةاه كمثةةةةةةةةةةةةةةةةال لجميةةةةةةةةةةةةةةةة  امللوثةةةةةةةةةةةةةةةةات الصةةةةةةةةةةةةةةةةناعية. وتةةةةةةةةةةةةةةةةم ذلةةةةةةةةةةةةةةةةك باسةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام األشةةةةةةةةةةةةةةةةعة  •

 الفوق بنفسجية عن طريق عمليات الحفز الضوئية.
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعف النخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذور التمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر إلنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج الفحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي ليحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل محةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمن ،  •

 وتحسين أداء الخرسانة.
اسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام املخلفةةةةةةةةةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي الخرسةةةةةةةةةةةةةةةانة وتقليةةةةةةةةةةةةةةةل انبعاثةةةةةةةةةةةةةةةات الكربةةةةةةةةةةةةةةةون وضةةةةةةةةةةةةةةةمان تطةةةةةةةةةةةةةةةوير البنيةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 التحتية املستدامة.
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة استشةةةةةةةةةةةةةةةةةةعار الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةازات والتةةةةةةةةةةةةةةةةةةي يمكنهةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مراقبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام املفةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ل سةةةةةةةةةةةةةةةةةةمدة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  •

 الزراعة بطريقة غير مباشرة.

 

 جامعة امللك فيصلبهوية األوىل  أوجه ارتباط إجنازات املرحلة 
 

 :الزراعة  في مجال
زيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  البردقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوش كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة حافظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، رخيصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةثمن، وطبيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،  اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام •

 ثمار التفا  . فيوفعالة في القضاء على البكتيريا املسببة ل مراض  
تحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين إنتاجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املفرخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمكية مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل تحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين الكفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءة التناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلية ل سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماك  •

 زيادة إنتاج صغار األسماك مما يسهل عملية التوس  في اإلنتاج السمكي.  بغرض
 توفير مضادات للميكروبات النباتية صديقة للبي ة تعمل كبديل للمبيدات الضارة. •
ابتكةةةةةةةةةةةةةةةةار طريقةةةةةةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة ل حفةةةةةةةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةةةةةةةى حيويةةةةةةةةةةةةةةةةة الخضةةةةةةةةةةةةةةةةراوات مةةةةةةةةةةةةةةةةا بعةةةةةةةةةةةةةةةةض الحصةةةةةةةةةةةةةةةةاد لفتةةةةةةةةةةةةةةةةرة أطةةةةةةةةةةةةةةةةول  •

يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الفاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد والحفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودة األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن باملعاملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بمركبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات طبيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لتقل
 الغذائي واالستدامة البي ية .



 17 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1: 2022) 

 
 

 ( 2022: )العدد األول  كرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية السعودية
 

 

 

عةةةةةةةةةةةةةةةزل بكتيريةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةن تربةةةةةةةةةةةةةةةة األحسةةةةةةةةةةةةةةةاء، صةةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةةة وتحةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام املخصةةةةةةةةةةةةةةةبات الكيميائيةةةةةةةةةةةةةةةة  •
ذات األضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرار البي يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة العظيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ويمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه البكتيريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماد حيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي لتحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 

 خصوبة التربة وإنتاجية النبات .

 
 :وتقنية املعلومات واالتصاالت  واإلدارةتقنية النانو والصناعة    مجالفي 
امللوثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ومسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةببات األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراض مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه  إلزالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام الجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمات النانويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  •

 الصرف الصحي بكفاءة.
تهةةةةةةةةةةةةةةةةةتم الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة بتكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةا استشةةةةةةةةةةةةةةةةةعار الغةةةةةةةةةةةةةةةةةازات، والتةةةةةةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةةةةةةرتب  ارتباطةةةةةةةةةةةةةةةةةا وثيقةةةةةةةةةةةةةةةةةا بالبي ةةةةةةةةةةةةةةةةةة بمراقبةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 الهواء املحي  بعمليات التصني .جودة 
معالجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعي امللوثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بأصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبا  املنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوجات باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الطاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 الشمسية عن طريقة التحفيز الضوئي.
تسةةةةةةةةةةةةةةةةتخدم تلةةةةةةةةةةةةةةةةك األليةةةةةةةةةةةةةةةةاف النانومتريةةةةةةةةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةةةةةةةةأفالم تغليةةةةةةةةةةةةةةةةف للمحاصةةةةةةةةةةةةةةةةيل الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةة لحمايتهةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةن التلةةةةةةةةةةةةةةةةف  •

 البكتيري والحفاظ على ال حة العامة.
خدام النفايةةةةةةةةةةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةة للبنةةةةةةةةةةةةةةةةاء، يمكننةةةةةةةةةةةةةةةةا تقليةةةةةةةةةةةةةةةةل النفايةةةةةةةةةةةةةةةةات وتقليةةةةةةةةةةةةةةةةل التةةةةةةةةةةةةةةةةأثير البي ةةةةةةةةةةةةةةةةي لصةةةةةةةةةةةةةةةةناعة اسةةةةةةةةةةةةةةةةت •

 األسمن  والخرسانة.
املستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعرات يمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن تحديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد املركبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات العضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوية املتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايرة التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   تفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام •

 الفاكهة وال حوم ، وبالتالي يمكن تطبيقها في أبحاث علوم األغذية.
لتحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةق أمةةةةةةةةةةةةةةةةةن املعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةات املتعلقةةةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةةةاألمن الغةةةةةةةةةةةةةةةةةذائي  العنكبوتيةةةةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةةةةبكةتحليةةةةةةةةةةةةةةةةةل حركةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةرور ال •

 واالستدامة البي ية املناسب ضد الهجمات من أي مكان في العالم.
دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة السةةةةةةةةةةةةةةةةةةلوك الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائي للمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهلك وأسةةةةةةةةةةةةةةةةةةباب السةةةةةةةةةةةةةةةةةةلوك الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةرائي املفةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  ملحاولةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  •

 عواقب هدر الطعام.

 
 :مجال الصحة العامة في
الكيتةةةةةةةةةةةةةةةوزان املسةةةةةةةةةةةةةةةتخل  مةةةةةةةةةةةةةةةن قشةةةةةةةةةةةةةةةور الروبيةةةةةةةةةةةةةةةان كضةةةةةةةةةةةةةةةمادات فةةةةةةةةةةةةةةةي  اسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام األليةةةةةةةةةةةةةةةاف النانومتريةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةن •

 الجرو .م  آالت
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام املنتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الطبيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوفرة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي البي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتحداث عالجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  •

 جديدة.
 استخدام جسيمات الفضة النانوية الصديقة للبي ة لعالج عدوي فطريات الفم. •
لسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعودية الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامات طبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة توجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام النباتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الطبيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي البي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا •

 وإكلينيكية.
 يمكن استخدام دابيجاتران لعالج األمراض الفطرية التي تصيب اإلنسان. •
عةةةةةةةةةةةةةةةةالج األمةةةةةةةةةةةةةةةةراض الفطريةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحيوانيةةةةةةةةةةةةةةةةة وإنتةةةةةةةةةةةةةةةةاج منتجةةةةةةةةةةةةةةةةةات حيوانيةةةةةةةةةةةةةةةةة آمنةةةةةةةةةةةةةةةةة بنةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  علةةةةةةةةةةةةةةةةى تجةةةةةةةةةةةةةةةةارب إعةةةةةةةةةةةةةةةةةادة  •

 توظيف األدوية.
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 للمرحلة األوىلأهم املخرجات البحثية 
 

 الزراعةفي مجال  
ن زيةةةةةةةةةةةةةةةةة  البردقةةةةةةةةةةةةةةةةةوش أظهةةةةةةةةةةةةةةةةةر قةةةةةةةةةةةةةةةةةدرة كبيةةةةةةةةةةةةةةةةةرة علةةةةةةةةةةةةةةةةةى إ .أول عةةةةةةةةةةةةةةةةةزل لبكتيريةةةةةةةةةةةةةةةةةا مسةةةةةةةةةةةةةةةةةببة لةةةةةةةةةةةةةةةةةتعفن ثمةةةةةةةةةةةةةةةةةار التفةةةةةةةةةةةةةةةةةا  •

 تثبي  نمو هذه البكتيريا معمليا وأحب  قدرتها على إحداث إصابة التفا  وتعفنه.
 مكانية تطبيق زي  البردقوش كمادة حافظة طبيعية صديقة للبي ة لثمار التفا .إ •
إمكانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وفعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام مستخلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيانوبكتريا املحليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كعوامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل للمكافحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 الحيوية ضد البكتيريا املسببة ل مراض النباتية.
إمكانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تعزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز النشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  املضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد للميكروبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ملستخلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيانوبكتريا باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوء  •

 األحمر.
 املعزولة من األحساء.تعريف وإنشاء مجموعة زراعات من السيانوبكتريا املحلية   •
تطبيةةةةةةةةةةةةةةةق عةةةةةةةةةةةةةةةالج مةةةةةةةةةةةةةةةةا بعةةةةةةةةةةةةةةةد الحصةةةةةةةةةةةةةةةةاد ببسةةةةةةةةةةةةةةةاطة علةةةةةةةةةةةةةةةةى نطةةةةةةةةةةةةةةةاق تجةةةةةةةةةةةةةةةةاري لتحسةةةةةةةةةةةةةةةين الجةةةةةةةةةةةةةةةةودة وزيةةةةةةةةةةةةةةةادة العمةةةةةةةةةةةةةةةةر  •

االفترا ةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي لزهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات البروكلةةةةةةةةةةةةةةةةةةي والحفةةةةةةةةةةةةةةةةةةاظ علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى محتةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  املركبةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الفعالةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ومضةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات األكسةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 ألطول فترة ممكنة.

تةةةةةةةةةةةةةةةةةي كانةةةةةةةةةةةةةةةةة  أك ةةةةةةةةةةةةةةةةةر اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام العالجةةةةةةةةةةةةةةةةةات املختلطةةةةةةةةةةةةةةةةةة بحمةةةةةةةةةةةةةةةةةض الساليسةةةةةةةةةةةةةةةةةيليك   كلوريةةةةةةةةةةةةةةةةةد الكالسةةةةةةةةةةةةةةةةةيوم وال •
 فعالية من استخدام كل عالج على حدة.

فهةةةةةةةةةةةةةةةةةةم نقةةةةةةةةةةةةةةةةةةدي للطةةةةةةةةةةةةةةةةةةرق الكهروكيميائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املتقدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدمة لتحديةةةةةةةةةةةةةةةةةةد قةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرة مضةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات األكسةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة  •
 في املستخلصات الحيوية.

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام بعةةةةةةةةةةةةةةةةةض املةةةةةةةةةةةةةةةةةواد صةةةةةةةةةةةةةةةةةديقة البي ةةةةةةةةةةةةةةةةةة لزيةةةةةةةةةةةةةةةةةادة نمةةةةةةةةةةةةةةةةةو النباتةةةةةةةةةةةةةةةةةات. اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام بعةةةةةةةةةةةةةةةةةض بي ةةةةةةةةةةةةةةةةةات نمةةةةةةةةةةةةةةةةةو  •
 تاج نباتات الزينة والنباتات الطبية.النباتات رخيصة الثمن مثل الرمل إلن

 .األكسدةيمكن باملعامالت الزراعية الجيدة زيادة محتو  النباتات من مضادات   •
 استثمار األرا  ي غير الزراعية كمصدر ل صول البيولوجية.  إمكانية •
 الحصول على بكتيريا صديقة للبي ة تزيد من نمو نبات البامية. •
الحصةةةةةةةةةةةةةةةةةول علةةةةةةةةةةةةةةةةةى مخصةةةةةةةةةةةةةةةةةبات حيويةةةةةةةةةةةةةةةةةة فعالةةةةةةةةةةةةةةةةةة لالسةةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتثمار البكتيريةةةةةةةةةةةةةةةةةا النافعةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةي •

 واألمن الغذائي بالسعودية.

 
 في مجال اإلنتاج الحيواني والصحة العامة:

إمكانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن املستخلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الطبيعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبعض النباتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات )الجنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنج والتريبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةولس  •
املفرخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  وحبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب لقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  النخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل( لتحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين األداء التناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي ل سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماك وزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة إنتاجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 السمكية من صغار األسماك.
 بيان املربي تح  نظام البيوفلوك .و إمكانية خفض نسب البروتين في أعالف الر  •
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام دقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق القمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح كمصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر للكربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون يحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوده البيوفلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوك )التجمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  إمكانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة •

 الحيوية( ويرف  معدالت نمو الروبيان.
تخدام عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار االتورفاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتين عالجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فعالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه لخفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض دهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةتحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير تركيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 وخفض احتمالية السمنة.
توضةةةةةةةةةةةةةةةةةةيح التةةةةةةةةةةةةةةةةةةأثير مضةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد للبكتريةةةةةةةةةةةةةةةةةةا واسةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الطيةةةةةةةةةةةةةةةةةةف لجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمات الفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةة النانويةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املخلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حيويةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  •

 ضد مسببات األمراض املقاومة ل دوية املتعددة.
 كمنصة خضراء لتخليق الجسيمات النانوية.  إمكانية استخدام السيانوبكتيريا •
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املخلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة حيويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  القيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام بتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير وعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل بروتوكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتحكم فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمات النانويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة •
 بواسطة السيانوبكتريا.

منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحة اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان وعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالج فعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد التهابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم آتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني  مضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات فطريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •
 الفطرية.

 في حماية خاليا الكلية من اإلجهاد التأكسدي واملوت املبرمج.  اكتشاف دور الجيرانيول  •
 إهدار الطعام. فيإثبات دور استخدام وسائل التواصل االجتماعي   •
 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةييمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أن يخفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدين مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأثير السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلبي السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائل التواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعي  •

 إهدار الطعام والشراء املفر .

 
 صناعة والذكاء االصطناعيفي مجال تقنيات النانو وال

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانوتكنولوجي لتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير منتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات دوائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكري والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي تحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين  •
 أدائها.

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةات توليةةةةةةةةةةةةةةةةةف صةةةةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةن جسةةةةةةةةةةةةةةةةةيمات الزنةةةةةةةةةةةةةةةةةك النانويةةةةةةةةةةةةةةةةةة املشةةةةةةةةةةةةةةةةةبعة بةةةةةةةةةةةةةةةةةاملنغنيز  •
ململكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام أوراق البابايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لتحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودة امليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه واملنتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الغذائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالح ر يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ا

 .2030العربية السعودية  
تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات تحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير جديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمادات مضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة للميكروبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام أليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف  •

 نانومتريه من الكيتوزان املحتوي على بعض املركبات الستيرويدية.
أفةةةةةةةةةةةةةةةةةالم تغليةةةةةةةةةةةةةةةةةف لحفةةةةةةةةةةةةةةةةة  املحاصةةةةةةةةةةةةةةةةةيل الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةةة وحمايتهةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةن التلةةةةةةةةةةةةةةةةةف امليكروبةةةةةةةةةةةةةةةةةي باسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام أليةةةةةةةةةةةةةةةةةاف  •

 كيتوزان املحتوي على بعض املركبات الستيرويدية.نانومتريه من ال
وجةةةةةةةةةةةةةدت الدراسةةةةةةةةةةةةةة أن االحتةةةةةةةةةةةةةراق علةةةةةةةةةةةةةى درجةةةةةةةةةةةةةات حةةةةةةةةةةةةةرارة منخفضةةةةةةةةةةةةةة لرمةةةةةةةةةةةةةاد قةةةةةةةةةةةةةش القمةةةةةةةةةةةةةح ينةةةةةةةةةةةةةتج عنةةةةةةةةةةةةةه رمةةةةةةةةةةةةةاد  •

أفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل لتطبيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الخرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانة. عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالوة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك، وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدت الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أن الخرسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانة املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنوعة 
 من رماد قش القمح سيكون لها قوة ومتانة أكبر.

 املصنوعة من رماد قش القمح تقلل من انبعاثات الكربون واألثر البي ي.كما أن الخرسانة   •
 ٪ من األسمن  برماد قش القمح. 20إمكانية تحسين مقاومة الخرسانة عند استبدال   •
انخفضةةةةةةةةةةةةةةة  إمكانيةةةةةةةةةةةةةةةةة االحتةةةةةةةةةةةةةةةةرار العةةةةةةةةةةةةةةةةاملي مةةةةةةةةةةةةةةةة  تنةةةةةةةةةةةةةةةةاق  كميةةةةةةةةةةةةةةةة األسةةةةةةةةةةةةةةةةمن  البورتالنةةةةةةةةةةةةةةةةدي فةةةةةةةةةةةةةةةةي وقةةةةةةةةةةةةةةةة  واحةةةةةةةةةةةةةةةةد  •

ل مةةةةةةةةةةةةةةةةةن انبعاثةةةةةةةةةةةةةةةةةات يةةةةةةةةةةةةةةةةة تقل ىلةةةةةةةةةةةةةةةةة إباإلضةةةةةةةةةةةةةةةةةافة  يليكامةةةةةةةةةةةةةةةةة  زيةةةةةةةةةةةةةةةةةادة كميةةةةةةةةةةةةةةةةةات رمةةةةةةةةةةةةةةةةةاد قةةةةةةةةةةةةةةةةةش القمةةةةةةةةةةةةةةةةةح ودخةةةةةةةةةةةةةةةةةان السةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الكربون.

اقتةةةةةةةةةةةةةةةةةرا  منهجيةةةةةةةةةةةةةةةةةة أدت إلةةةةةةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةةةةةةتو  عةةةةةةةةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةةةةةةةةن الحمايةةةةةةةةةةةةةةةةةة املسةةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة ضةةةةةةةةةةةةةةةةةد الهجمةةةةةةةةةةةةةةةةةات اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةةةة.  •
علةةةةةةةةةةةةةةةةى وجةةةةةةةةةةةةةةةةه الخصةةةةةةةةةةةةةةةةوص، تطةةةةةةةةةةةةةةةةوير نمةةةةةةةةةةةةةةةةوذج إطةةةةةةةةةةةةةةةةار عمةةةةةةةةةةةةةةةةل الكتشةةةةةةةةةةةةةةةةاف الشةةةةةةةةةةةةةةةةذوذ باسةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام خوارزميةةةةةةةةةةةةةةةةات 

ا والحمايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةةةةةةةةةةتعلم العميةةةةةةةةةةةةةةةةةةق واآللةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إلدارة جةةةةةةةةةةةةةةةةةةدران الحمايةةةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتو  الت طبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةق تلقائيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 لكترونية وحماية النظم الغذائية من الهجمات اإللكترونية.اإلالهجمات  

إمكانيةةةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام مركةةةةةةةةةةةةةةةب أكسةةةةةةةةةةةةةةةيد املعةةةةةةةةةةةةةةةادن الثال ةةةةةةةةةةةةةةةي النةةةةةةةةةةةةةةةانوي مةةةةةةةةةةةةةةةن النحةةةةةةةةةةةةةةةاس والزنةةةةةةةةةةةةةةةك واملنغنيةةةةةةةةةةةةةةةز فةةةةةةةةةةةةةةةي  •
 تحسين جودة املياه واملنتجات الغذائية املتعلقة بسالمة األغذية واألمن الغذائي.

يةةةةةةةةةةةةةةة الصةةةةةةةةةةةةةةغر تعتمةةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةةى أكسةةةةةةةةةةةةةةيد القصةةةةةةةةةةةةةةدير فةةةةةةةةةةةةةةي إمكانيةةةةةةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةةةةةةوير طبقةةةةةةةةةةةةةةة حساسةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةن مةةةةةةةةةةةةةةادة متناه •
 تطوير مستشعر غاز الهيدروجين ملراقبة عملية الهدرجة أثناء إنتاج الزي .

 تصني  مواد نانوية جديدة لتنقية املياه الناتجة من الصناعة. •
اسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام ضةةةةةةةةةةةةةةةوء الشةةةةةةةةةةةةةةةمس كأحةةةةةةةةةةةةةةةد مصةةةةةةةةةةةةةةةادر الطاقةةةةةةةةةةةةةةةة املتجةةةةةةةةةةةةةةةددة لتنقيةةةةةةةةةةةةةةةة امليةةةةةةةةةةةةةةةاه وإنتةةةةةةةةةةةةةةةاج مةةةةةةةةةةةةةةةواد جديةةةةةةةةةةةةةةةدة  •

 اليا الشمسية.مفيدة إلنتاج الخ
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غةةةةةةةةةةةةةةةاز ثةةةةةةةةةةةةةةةاني مستشةةةةةةةةةةةةةةةعر تطةةةةةةةةةةةةةةةوير مةةةةةةةةةةةةةةةادة نانويةةةةةةةةةةةةةةةة جديةةةةةةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةةةةةن كربونةةةةةةةةةةةةةةةات البةةةةةةةةةةةةةةةاريوم تسةةةةةةةةةةةةةةةتخدم فةةةةةةةةةةةةةةةي تطةةةةةةةةةةةةةةةوير  •
 أكسيد النيتروجين ملراقبة جودة األغذية.

 تيتانيا املدعوم بالزنكي .-صني  مركب النانو من السيليكا •
افين عاليةةةةةةةةةةةةةةةةةة الفعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةة ملعالجةةةةةةةةةةةةةةةةةة ميةةةةةةةةةةةةةةةةةاه الصةةةةةةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةةةةةةحي تطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير مةةةةةةةةةةةةةةةةةواد نانويةةةةةةةةةةةةةةةةةة تعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةد علةةةةةةةةةةةةةةةةةى الجةةةةةةةةةةةةةةةةةر  •

 ومياه الصرف الصناعي امللوثة بصبغة امليثيلين الزرقاء.
ا ل سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمن  أن الفحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  • الحيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنوع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعف النخيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل يمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن أن يكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديال عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 لصن  الخرسانة الخضراء.
 الخرسانة املصنوعة من فحم سعف النخيل أقو  وأك ر متانة وأك ر صداقة للبي ة. •
الحةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةن املخلفةةةةةةةةةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةة والغذائيةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةي اململكةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةن أجةةةةةةةةةةةةةةةل خلةةةةةةةةةةةةةةةق بي ةةةةةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةةةةةتدامة والتقةةةةةةةةةةةةةةةدم  •

 نحو اقتصاد دائري.

 

 من املرحلة األوىل  قابلة للتتجريالنتجات أهم امل
 إنتاج مخصبات حيوية مطورة من البكتيريا على نطاق تجاري. •
تطبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةق منةةةةةةةةةةةةةةةةةةتج الزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةوت العطريةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املستخلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةن نبةةةةةةةةةةةةةةةةةةات البردقةةةةةةةةةةةةةةةةةةوش كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة حافظةةةةةةةةةةةةةةةةةةة صةةةةةةةةةةةةةةةةةةديقة  •

 للبي ة لحف  التفا  من اإلصابة البكتيرية وإطالة وق  التخزين له.
عةةةةةةةةةةةةةةةد الحصةةةةةةةةةةةةةةةاد بحمةةةةةةةةةةةةةةةض الساليسةةةةةةةةةةةةةةةيليك   كلوريةةةةةةةةةةةةةةةد الكالسةةةةةةةةةةةةةةةيوم علةةةةةةةةةةةةةةةى نطةةةةةةةةةةةةةةةاق يمكةةةةةةةةةةةةةةةن تطبيةةةةةةةةةةةةةةةق عةةةةةةةةةةةةةةةالج مةةةةةةةةةةةةةةةا ب •

 تجاري لتحسين الجودة وزيادة العمر االفترا  ي لزهيرات البروكلي والخضروات األخر .
 في املناطق املعزولة باململكة.  الروبيانإنشاء نظام يعمل بتقنية البيوفلوك لرعاية   •
ن األداء التناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةلي وزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة إنتاجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةني  منةةةةةةةةةةةةةةةةةةتج يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدم ك ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةافة ألعةةةةةةةةةةةةةةةةةةالف األسةةةةةةةةةةةةةةةةةةماك لتحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةي •

 املفرخات السمكية.
ا لتنقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة امليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاه واألمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذائي وأجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة  إمكانيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة • تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير املةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواد النانويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةممة هندسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 االستشعار واملعالجة البي ية.
تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواد ومنتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات جديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات تصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني  خضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء جديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة للتطبيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  •

النانويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتم تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير منتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات جديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة ذات خصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ   التجاريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام الجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمات
جديةةةةةةةةةةةةةةدة بشةةةةةةةةةةةةةةةكل كبيةةةةةةةةةةةةةةةر وتفيةةةةةةةةةةةةةةةد املجتمةةةةةةةةةةةةةةة . تعةةةةةةةةةةةةةةةد تقنيةةةةةةةةةةةةةةة النةةةةةةةةةةةةةةةانو مهمةةةةةةةةةةةةةةةة للغايةةةةةةةةةةةةةةةة لتقةةةةةةةةةةةةةةةدم بعةةةةةةةةةةةةةةةض املجةةةةةةةةةةةةةةةاالت 

 مثل الطب والطاقة واملعالجة البي ية وتنقية املياه وصحة اإلنسان.
الجةةةةةةةةةةةةةةةو العاديةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةزارع السةةةةةةةةةةةةةةةيانوبكتريا املحليةةةةةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةةةةةةةتم االحتفةةةةةةةةةةةةةةةاظ  هةةةةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةةةةي درجةةةةةةةةةةةةةةةات حةةةةةةةةةةةةةةةرارة إنشةةةةةةةةةةةةةةةاء •

 ومتوافقة م  الظروف البي ية السعودية.
 مستخلصات للسيانوبكتريا واستخدامها كمضادات للميكروبات.  إنتاج •
توليةةةةةةةةةةةةةةةةف مةةةةةةةةةةةةةةةةواد ومنتجةةةةةةةةةةةةةةةةات جديةةةةةةةةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةةةةةةةةديقة للبي ةةةةةةةةةةةةةةةةة محضةةةةةةةةةةةةةةةةرة مةةةةةةةةةةةةةةةةن أليةةةةةةةةةةةةةةةةاف الكيتةةةةةةةةةةةةةةةةوزان النةةةةةةةةةةةةةةةةانو متريةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

يضةةةةةةةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةةةةةةةأفالم م الجةةةةةةةةةةةةةةةةرو . وأآمحتويةةةةةةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةةةةواد قاتلةةةةةةةةةةةةةةةةة للميكروبةةةةةةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةةةةةتخدامها كضةةةةةةةةةةةةةةةةمادات اللتةةةةةةةةةةةةةةةة 
 تغليف للمحاصيل الزراعية لحمايتها من التلف البكتيري.

إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوير الفعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال واسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام املخلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة )رمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةش القمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح( فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعة  •
الخرسةةةةةةةةةةةةةةةةةانة. يمكةةةةةةةةةةةةةةةةةن تقليةةةةةةةةةةةةةةةةةل النفايةةةةةةةةةةةةةةةةةات الزراعيةةةةةةةةةةةةةةةةةة ويمكةةةةةةةةةةةةةةةةةن تحقيةةةةةةةةةةةةةةةةةق اإليةةةةةةةةةةةةةةةةةرادات مةةةةةةةةةةةةةةةةةن إنتةةةةةةةةةةةةةةةةةاج الخرسةةةةةةةةةةةةةةةةةانة 

 املتينة الخالية من الكربون.
 السيبراني.  واألمنوتركيب نموذج لحماية أنظمة التحكم الصناعي   إمكانية تصميم •
تطةةةةةةةةةةةةةةةةوير منهجيةةةةةةةةةةةةةةةةة تصةةةةةةةةةةةةةةةةةنيعية جديةةةةةةةةةةةةةةةةدة لتحضةةةةةةةةةةةةةةةةةير املركبةةةةةةةةةةةةةةةةات النانويةةةةةةةةةةةةةةةةةة بطريقةةةةةةةةةةةةةةةةة الترسةةةةةةةةةةةةةةةةةيب املشةةةةةةةةةةةةةةةةترك فةةةةةةةةةةةةةةةةةي  •

 تحضير املركبات النانوية.
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تطةةةةةةةةةةةةةةةوير أجهةةةةةةةةةةةةةةةزة استشةةةةةةةةةةةةةةةعار الغةةةةةةةةةةةةةةةازات إلكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة ومةةةةةةةةةةةةةةةن ثةةةةةةةةةةةةةةةم دمةةةةةةةةةةةةةةةج هةةةةةةةةةةةةةةةذا املةةةةةةةةةةةةةةةواد النانويةةةةةةةةةةةةةةةة املصةةةةةةةةةةةةةةةنعة فةةةةةةةةةةةةةةةي  •
قةةةةةةةةةةةةةةةةةة حساسةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةةةةةةذا املستشةةةةةةةةةةةةةةةةةعر كنمةةةةةةةةةةةةةةةةةوذج أولةةةةةةةةةةةةةةةةةي، والةةةةةةةةةةةةةةةةةذي يمكةةةةةةةةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام هةةةةةةةةةةةةةةةةةذا البحةةةةةةةةةةةةةةةةةث كطب

 املنتج النهائي في مراقبة غاز ثاني أكسيد النتروجين.
تطبيقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات األجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزة الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوئية ملستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعرات األس الهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدروجيني باألليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاف الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوئية، وتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني   •

 املواد النانوية الوظيفية لتطبيقات االستشعار.
الغةةةةةةةةةةةةةةةازات إلكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة ومةةةةةةةةةةةةةةةن ثةةةةةةةةةةةةةةةم دمةةةةةةةةةةةةةةةج هةةةةةةةةةةةةةةةذا املةةةةةةةةةةةةةةةواد النانويةةةةةةةةةةةةةةةة املصةةةةةةةةةةةةةةةنعة فةةةةةةةةةةةةةةةي تطةةةةةةةةةةةةةةةوير أجهةةةةةةةةةةةةةةةزة استشةةةةةةةةةةةةةةةعار  •

هةةةةةةةةةةةةةةةةةذا البحةةةةةةةةةةةةةةةةةث كطبقةةةةةةةةةةةةةةةةةة حساسةةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةةةةةةذا املستشةةةةةةةةةةةةةةةةةعر كنمةةةةةةةةةةةةةةةةةوذج أولةةةةةةةةةةةةةةةةةي، والةةةةةةةةةةةةةةةةةذي يمكةةةةةةةةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام 
 املنتج النهائي في مراقبة غاز الهيدروجين وثاني أكسيد النتروجين.

لةةةةةةةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةةةةةةةوارد اململكةةةةةةةةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةةةةةةةوير تطبيةةةةةةةةةةةةةةةق أو منصةةةةةةةةةةةةةةةة لزيةةةةةةةةةةةةةةةةادة الةةةةةةةةةةةةةةةوعي بالعواقةةةةةةةةةةةةةةةب السةةةةةةةةةةةةةةةلبية لهةةةةةةةةةةةةةةةةدر الطعةةةةةةةةةةةةةةةام ع •
 العربية السعودية.

 تصني  املواد وبيعها الى مصان  البويات واألنسجة بسبب رخ  إنتاجها وسهلة تصنيعها. •
تطبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق التقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الكهروكيميائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاالقتران مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  تقنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الكروماتوغرافيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لتحديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرة  •

 مضادات األكسدة.
 ر غنية بمضادات األكسدة.إنتاج أزها •
لخفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض دهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدم باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار االتورفاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتين  ةالجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فعالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ع ةتحضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير تركيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 عرض املستحضر على مصان  األدوية.و 
قتةةةةةةةةةةةةةةةر  أن تكةةةةةةةةةةةةةةةون قابلةةةةةةةةةةةةةةةة للتسةةةةةةةةةةةةةةةويق بمةةةةةةةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةةةةةةةي ذلةةةةةةةةةةةةةةةك زراعةةةةةةةةةةةةةةةات البكتيريةةةةةةةةةةةةةةةا الزرقةةةةةةةةةةةةةةةاء  • بعةةةةةةةةةةةةةةةض املنتجةةةةةةةةةةةةةةةات التةةةةةةةةةةةةةةةي ي 

التةةةةةةةةةةةةةةةةةي يمكةةةةةةةةةةةةةةةةةن زراعتهةةةةةةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةةةةةةى وسةةةةةةةةةةةةةةةةةائ  قليلةةةةةةةةةةةةةةةةةة وبنمةةةةةةةةةةةةةةةةةو متجةةةةةةةةةةةةةةةةةدد وجزي ةةةةةةةةةةةةةةةةةات الفضةةةةةةةةةةةةةةةةةة النانويةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحيويةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ملضاد للميكروبات.للنشا  ا

يمكةةةةةةةةةةةةةةةن تسةةةةةةةةةةةةةةةةويق منةةةةةةةةةةةةةةةةتج الجةةةةةةةةةةةةةةةةرافين املصةةةةةةةةةةةةةةةن  بةةةةةةةةةةةةةةةةالليزر إلةةةةةةةةةةةةةةةةى مراكةةةةةةةةةةةةةةةةز األبحةةةةةةةةةةةةةةةاث املختلفةةةةةةةةةةةةةةةةة وكةةةةةةةةةةةةةةةةذلك تسةةةةةةةةةةةةةةةةويق  •
املنةةةةةةةةةةةةةةةتج إلةةةةةةةةةةةةةةةي مراكةةةةةةةةةةةةةةةز أبحةةةةةةةةةةةةةةةاث امليةةةةةةةةةةةةةةةاه كتصةةةةةةةةةةةةةةةميم مرحلةةةةةةةةةةةةةةةي ملعالجةةةةةةةةةةةةةةةة امليةةةةةةةةةةةةةةةاه باسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام الطاقةةةةةةةةةةةةةةةة الشمسةةةةةةةةةةةةةةةية 

 كمعمل تجريبي.
 بمصان  األدوية املحلية.منتج عالجي ملرض السكري من النوع الثاني قابل للتصني    •
تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديم منتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات عالجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة جديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة باسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام جسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمات الفضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة النانويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنعة بطريقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 خضراء لعالج األمراض الفطرية.
لةةةةةةةةةةةةةةةةةى إى املعرضةةةةةةةةةةةةةةةةةون إنتةةةةةةةةةةةةةةةةةاج مكمةةةةةةةةةةةةةةةةةل غةةةةةةةةةةةةةةةةةذائي يحتةةةةةةةةةةةةةةةةةوي علةةةةةةةةةةةةةةةةةى الجيرانيةةةةةةةةةةةةةةةةةول ويسةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدم فةةةةةةةةةةةةةةةةةي حمايةةةةةةةةةةةةةةةةةة املر ةةةةةةةةةةةةةةةةة  •

 أمراض نق  التروية الكلوية.
يرا فعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاال فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالج داء املبيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازي وداء الرشاشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ظهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر دابيجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتران اتكسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيالت تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأثأ •

 الجهازي.
 لفطريات.امستحضرات صيدالنية لعالج  •

 

 من خمرجات املرحلة األوىل  أهم املستفيدون احملتملون
 وزارة البي ة واملياه والزراعة. •
 بنك الطعام السعودي إطعام. •
 املؤسسة العامة ل حبوب. •
 ق.مصان  األغذية واألسوا •
 الشركات الزراعية. •
 قطاع الصناعة والبي ة. •
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 شركات حف  ا ألغذية. •
 شركة نيوم الخضراء للهيدروجين •
 شركة أرامكو. •
 شركات إنتاج املواد الغذائية للزي  املهدرج   •
 مفرخات ومزارع األسماك. •
  حيوانات املزرعية.لمصان  األعالف  •
 الهي ة العامة للغذاء والدواء. •
 األدوية.مصان    •
 وزارة ال حة. •
 .املستشفيات •
 الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير. •
 وزارة التعليم. •
 جامعات وطنية ودولية رفيعة املستو . •
 الهي ة الوطنية ل من السيبراني. •
 ة املعدنية.و وزارة الصناعة وال ر •
 الشركة السعودية للكهرباء. •
 سابك. •
 الهي ة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة. •

 



 
 

 
 

 

 مخرجات علميـــــــــــــــة 
 

 

Scholarly Outcomes 



 1 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1) 

 
 )العدد األول(   كرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية السعودية

 

 

 

 1  عـلـمـي   مــخــرج 
 

Scholarly Outcome 1 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
املسببة لعفن ثمار التفاح ومكافحتها   Serratia liquefaciensللمرة األول: عزل وتوصيف بكتيريا  

 .بواسطة زيت البردقوش

TITLE 
 

First isolation and characterization of the pathogenic Serratia liquefaciens 
associated with rot disease of Malus domestica (apple) fruit and its inhibition 
by Origanum vulgare (oregano) oil. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2311-7524/8/8/752 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

19/08 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Horticulturae 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
إنتاج الغذاء   بينألنه يوسع الفجوة العاملية    ،مصدًرا رئيسًيا للقلق  ي ُيعُد امليكروبتلف األغذية  إن  

ثمار  في    تواجدةف البكتيريا امليتعر دراسة الحالية إلى عزل و هدفت الومن هنا، فقد    .هستهالكاو 
الفاسد األ   ،التفاح  مدينة  بفي  كما  السعودية حساء  كمضاد  .  البردقوش  زيت  قدرة  دراسة  تمت 

بكتيرية الحصول على ساللة    هو   ومن أبرز نتائج هذه الدراسة    .تيرياكلبا  حيوي طبيعي ضد هذه
  ،ضاء اللون يب  مستعمرات دائرية  ت ، كونMDK33))  الكود ، وُرِمَز لها بمن ثمار التفاح الفاسدة

الشكل عصوية  الساللةتباينت    .  وخالياها  والفسيولوجية،    هذه  الكيموحيوية  صفاتها   إذفي 
التفاح.   البكتين أحد مكونات الجدار الخلوي لخاليا  النمو على مركب  كما أظهرت  استطاعت 

الساللة البكتيرية بدقة تعريف  تم  هذه الساللة قدرة على مقاومة العديد من املضادات الحيوية.  
 تم تأكيد  .تحليل الجينيال  باستخداموذلك    ،Serratia liquefaciens  أنها%(، على  99.73)  عالية

وأظهر زيت البردقوش قدرة كبيرة على   سبب ملرض تعفن التفاح.امل  العاملهي  أن هذه الساللة  
البكتيريا معمليا وأحبط قدرتها على   نمو هذه  التفاح وتعفنه  إحداثتثبيط  عند الحد    إصابة 

وهذه هي أول دراسة يتم فيها عزل هذا النوع من   . مجم / مل  0.23كيز املثبط البالغ  األدنى من التر 
إثباتالبكتيريا   امل  و العامل  ث  سبب ملرض انه  بزيت  تعفن  التفاح وتثبيطه  . تدعم  البردقوشمار 

كمواد حافظة طبيعية يمكن استخدامها لتقليل خسائر ما   البردقوش هذه النتائج فعالية زيت  
 ألمن الغذائي املستدام.ا لتحقيقبعد الحصاد 

ABSTRACT 
 

Microbial food spoilage has been a major source of concern because it widens 
the global food production-to-consumption gap. Thus, the current study aimed 
to isolate, characterize and identify bacteria associated with spoiled apple fruits 
in Al-Ahsa city, Saudi Arabia. Furthermore, the antibacterial effect of essential 
oregano oil was investigated. MDK33, a bacterial strain isolated from rotten 
apple fruits, was characterized and identified. MDK33 formed circular 
colonies, and the cells were Gram-negative rods with no endospores. MDK33 
grew well on a variety of substrates, including pectin, gelatine, and dextrin, at 
pH 5 and 6, tolerated salts up to 4% NaCl, and was resistant to multiple of 
antibiotics. The 16S rRNA gene analysis identified MDK33 as Serratia 
liquefaciens. S. liquefaciens MDK33 was confirmed as the causative agent of 
apple rot disease. At a minimum inhibitory concentration of 0.23 mg/mL, 
oregano oil demonstrated remarkable antibacterial activity against S. 
liquefaciens MDK33. This is the first isolation the pathogenic S. liquefaciens as 
the causative agent of rot disease of apple fruit and its inhibition by oregano 
oil. These findings support the efficacy of oregano oil as a natural preservative 
that can be used to reduce post-harvest losses while maintaining high quality 
for sustainable food security. 

 الدراسة   خمرجات 

هو  أ • الدراسة  هذه  مخرجات  ل  أول حد  لتعفنمبكتيريا  عزل  التفاح  سببة  نوع    ثمار  من 
Serratia liquefaciens . 

ثاني مخرج هو أن زيت البردقوش أظهر قدرة كبيرة على تثبيط نمو هذه البكتيريا معمليا  •
 .إصابة التفاح وتعفنه  إحداثوأحبط قدرتها على 

 . ثمار التفاحلكمادة حافظة طبيعية صديقة للبيئة  زيت البردقوش  تطبيق  ثالث مخرج هو   •

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is the first isolation of a plant pathogenic 
bacterium (Serratia liquefaciens) that cause rots of apple fruits. 

• Second outcome is the inhibition of such bacterium by oregano oil. 
• Third outcome is application of oregano oil as an eco-friendly preservative for the 

apple fruit. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

ملوارد( ألنه ركز على )استدامة ا  2030هذا البحث وثيق الصلة برؤية اململكة العربية السعودية  
التفاح    ألول مرة  العزل  البكتيريا من  أنواع  التفاح  وأنهاالحد  ثمار  أنهتسبب تعفن  ودعم    . كما 

مها لتقليل خسائر  يمكن استخدا  صديقة للبيئة  طبيعيةادة حافظة  كم  البردقوش  فعالية زيت
 . من أجل األمن الغذائي املستدام، ما بعد الحصاد

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
This research is relevant to the Saudi Vision 2030 (Resources Sustainability) because it   
focused on first isolation of a bacterial phytopathogen that causes rot of apple fruits and 
supported the efficacy of oregano oil as a natural preservative that can be used to reduce 
post-harvest losses for sustainable food security. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

البيئية والزراعة( ألنه تناول ثمار التفاح ذات  هذا البحث وثيق الصلة برؤية الوزارة )االستدامة  
   الغذائية العالية والفوائد الصحية  ةالقيم

ً
مكافحة  كما أن  .  بهدف تقليل التالف منه ميكروبيا

 ق للبيئة باستخدام زيت نبات البردقوشباستخدام نهج صدي  البكتيرية للتفاح  مسببات األمراض
 لبيئة والزراعة املستدامة. حقيق افي تقصوى أهمية  انبات عشبي معمر( له وهو )
 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
This research is relevant to the Ministry Vision (Environmental sustainability and 
Agriculture) because it dealt with apple fruits, which have high nutritive values and 
health benefits. Combating apple pathogens using eco-friendly approach using oregano 
(a perennial herbal plant) oil is of a premium importance to the sustainable 
environment and agriculture.  
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةمجال االرتباط: 

الغذاء   إنتاج  بين  الفجوة  سد  في  يساعد  ألنه  الجامعة  بهوية  مباشرة  عالقة  له  البحث  هذا 
أنه يثمن  . كما  بسبب اإلصابات البكتيريةعن طريق الحد من الفاقد منه    واستهالكه،)التفاح(  

 ، وفعالة فيوطبيعية  ، رخيصة الثمن،اعتباره مادة حافظة صديقة للبيئةب  بردقوشزيت الأهمية  
 ء على البكتيريا املسببة لألمراض من ثمار التفاح. لقضاا

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Agriculture 
 This research has a direct connection with the University Identity because it helps in  
bridging the gap between food production and consumption, which are two 
components of food security. It also exploited oregano oil as an eco-friendly, cost-
effective and natural preservative to eliminate the pathogenic bacteria from the apple 
fruits.  

 االستفادة   أوجه 
مكافحة مسببات أمراض التفاح باستخدام  الوجه األول لالستفادة من هذا البحث هو   •

 )زيت البردقوش( وسائل صديقة للبيئة 
  التفاح بسبب اإلصابة البكتيرية. إنتاجالفقد في الثانية هي تقليل  االستفادة •
  .واالستهالك اإلنتاجالفجوة بين  االستفادة الثالثة هي سد •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• One potential benefit of this research is to combat apple pathogens using eco-
friendly means (Oregano oil). 

• Second benefit is to decrease losses in apple production due bacterial infection. 
• Third benefit is to bridge the gap between production and consumption. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .وزارة الزراعة •
 . مزارعو التفاح •
 . تجار التفاح •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Agriculture. 
• Apple farmers. 
• Apple traders. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

تطبيق   • طريق  البحث عن  تتجير هذا  نبات  يمكن  املستخلصة من  العطرية  الزيوت  منتج 
وقت   وإطالةمن اإلصابة البكتيرية    البردقوش كمادة حافظة صديقة للبيئة لحفظ التفاح  

 . الرف له

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialised by application of oregano essential 
oil as natural preservative in decreasing losses of apple fruits due to 
bacterial infection and extend its shelf life. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Ashraf Khalifa, akhalifa@kfu.edu.sa, 00966547539615 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR85, FINANCE517 
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 2  عـلـمـي   مــخــرج 
 

Scholarly Outcome 2 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
الجنسنج   بمستخلص  الغذائي  التناسلية التريبولس  و التدعيم  الحالة  لتحسين  النخيل  وطلع 

 النيليوحالة األكسدة بالخصية والتركيب النسيجي للخصية في اسماك البلطي 

TITLE 
 

Ginseng, Tribulus Extracts and Pollen Grains Supplementation Improves 
Sexual State, Testes Redox Status, and Testicular Histology in Nile Tilapia 
Males 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2076-3921/11/5/875/htm?msclkid=ffef6b01d05511ec8330ea24f29c0019 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

29/04/2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Antioxidants 

 التصنيف 
 % 10، أعلى Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1, top 10% 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
إلى   الدراسة  هذه  استخدام  هدفت  علىتقييم  الطبيعية  األكسدة  مضادات  من  الحالة    ثالثة 

مضادات األكسدة األنزيمية وغير األنزيمية والتغيرات و مستوي الهرمونات الجنسية  التناسلية و 
  أسماك . تم توزيع ذكور  Oreochromis niloticusالنسيجية في خص ي ذكور اسماك البلطي النيلي 

٪ بروتين خام( بدون 32تحتوي  على عالئق تجريبية )تها  النيلي على سبعة معامالت تم تغذيالبلطي  
علف    مكجلكل  جم    0.4و   0.2)  جكمجموعة ضابطه أو تدعيمها بمستخلص الجنسن  إضافاتأي  

جم   6و    3حبوب لقاح النخيل )  أو   )كجم علفلكل  جم    1.2و    0.6تريبولس )ال   نبات  و مستخلصأ
ملدة  لكل   علف(  الهرمون    84كجم  مستوى  في  معنوية  زيادة  النتائج  أظهرت  لنمو يوًما.   املحفز 

مستوى التستوستيرون    . أيضا ارتفعاملستخدمةإضافات الغذائية  الثالثة  مع    الحيوانات املنوية
مع   ملحوظ  ابشكل  وطلع  والجنسنج  التريبولس  من  املرتفع  و 86.23نسبة  ب  لنخيل  التركيز   ٪

كما تحسنت حالة األكسدة داخل انسجه الخصية مع مختلف    ٪ على التوالي.24.62٪ و  64.49
الغذائية   الهستولوجي  و   .تركيز اإلضافة  زيادةمع    املستخدمةاإلضافات  التقييم  لصفات لأظهر 

.  فعة من اإلضافاتاملنوية مع املستويات املرت األنابيبألنسجه الخصية زيادة في قطر النسيجية 
األداء  عزز استخدام كل من التريبولس والجنسنج وطلع النخيل ي أنيمكن اإلشارة الي في الختام، 

لذكور   االتناسلي  النيلي  اسماك  األكسدة ويحسن  لبلطي  وحالة  الجنسية  الهرمونات  مستوى 
 الخصية.  بأنسجة

ABSTRACT 
 

This study aimed to evaluate the effects of dietary supplementation of three 
natural antioxidants on reproductive performance, sexual hormone levels, 
enzymatic and non-enzymatic antioxidant systems, and histological changes in 
the testes of male Nile tilapia, Oreochromis niloticus. The males of Nile tilapia 
were distributed into seven treatments. The fish were fed experimental diets 
(contained 32% crude protein) without supplementation as control or 
supplemented with ginseng extract (GE; 0.2 and 0.4 g GE kg-1 diet), Tribulus 
terrestris extract (TT; 0.6 and 1.2 g TT kg-1 diet), and date palm pollen grains 
(DPPG; 3 and 6 g DPPG kg-1 diet) for 84 days. The results revealed a significant 
increase in the luteinizing hormone level with TT, DPPG, and GE 
supplementation. The testosterone level also increased significantly with TT1.2, 
GE0.4, TT0.6, and DPPG6 by 86.23%, 64.49%, 57.40%, and 24.62%, respectively. 
The antioxidant balance in the testes tissue significantly improved with 
different dietary supplementation. The histological evaluation revealed normal 
histological features of the testes in all treatments with increasing active 
seminiferous tubules in the highest levels of GE, TT, and DPPG 
supplementation. In conclusion, the dietary supplementation of GE, TT, and 
DPPG could improve the male reproductive performance of Nile tilapia. 

 الدراسة   خمرجات 

إمكانية   • الي  الدراسة  مخرجات  لبعض تشير  الطبيعية  املستخلصات  من  االستفادة 
 .النباتات لتحسين األداء التناسلي لألسماك

لقاح   أن  إلى باإلضافة   • نبات الجنسنج والتريبولس وحبوب  استخدام مستخلص كل من 
في   النيلي سوف يعمل علي    أعالفالنخيل  البلطي  إنتاجية املفرخات    زيادةذكور اسماك 

 . األسماكالسمكية من صغار 
 . بنتائج جديده حديثة وقابلة للتطبيق الدراسة تخصصاملجال املعرفي )العلمي( في  إثراء •

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is the potential use of natural extracts of some plants 
to improve the reproductive performance of fish. 

• In addition, the use of ginseng extract, Tribulus terrestris extract, and date palm 
pollen grains as dietary supplementation could enhance the productivity of fish 
hatcheries from fish fry. 

• Enriching the scientific field of study with new and applicable results. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 االستزراع املائيمجال االرتباط: 

اململكة   رؤية  تحقيق  في  املساهمة  الدراسة  لهذه  تحقيق    2030يمكن  الغذائي    األمنمن خالل 
السمكي  اإلنتاج  مضاعفة  اململكة  رؤية  تستهدف  حيث  السمكية.  واملنتجات  األسماك  وتوفير 

إلنتاج   السمكية  املفرخات  أداء  تحسين  الي  يحتاج  األسماك   إعدادوالذي  صغار  من  كافية 
 اإلنتاجية. رة لتحقيق هذه الطف

 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Aquaculture 
This research can benefit the Saudi Vision 2030 in the achievement of food security 
from fish and fish products. Whereas the Saudi Vision 2030 aims to duplicate 
aquaculture production, which necessitates improving fish hatchery 
performance and producing a large number of fish fry in order to meet this 
revolution requirement. 
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 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

رؤية  هذه    أهدافتتماش ي   مع  منالدراسة  تحقيق    الوزارة  والزراعية   االستدامةحيث  البيئية 
طبيعية بدائل  باستخدام  األسماك  وذلك  ألعالف  من  كإضافات  الكيماوية    بدال  وتقليل  املواد 

من تراكم هذه املواد باألنسجة املأكولة لألسماك. التأثيرات السلبية لها على البيئة واملستهلك  
 .صغار األسماك  عدادأ  زيادةو تحسسين الكفاءة التناسلية  باإلضافة الي

 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The aim of this research matches the ministry vision in the achievement of 
environmental sustainability and agriculture by using natural plant extracts as feed 
additives instead of synthetic chemicals to reduce the negative effects on the 
environment and the consumer and the accumulation of these chemicals in the edible 
tissue. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةمجال االرتباط: 

تحقيق   هو  الجامعة  هوية  أولويات  من    األمنمن  عدد  خالل  من  البيئة  واالستدامة  الغذائي 
 الدراسة الحالية تحسينحيث تستهدف    .  يالسمك   اإلنتاج  منها والتي  كالزراعة    املرتبطةاملجاالت  

  إنتاج   زيادةألسماك بغرض  ل  التناسليةكفاءة  ال  إنتاجية املفرخات السمكية من خالل تحسين
 .صغار األسماك مما يسهل عملية التوسع في اإلنتاج السمكي

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category: Agriculture 
One of the priorities of the university’s identity is to achieve food security and 
environmental sustainability through several fields, on top of which comes the 
agricultural field, which includes fish production. Whereas the current study aims to 
improve the productivity of fish hatcheries to increase the production of fish fry. 

 االستفادة   أوجه 

  .( باألعداد الكافية لسد حاجات املزارعالزريعةتوفير صغار األسماك ) •
 .األسماك ألعالف كإضافاتبدال من املركبات الصناعية  طبيعيةاستخدام مواد  •
   األوساط العلمية الدولية واملحلية.املشاركة املعرفية في  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Providing young fish (fry) in sufficient numbers to meet the needs of fish farms. 
• Using natural substances instead of artificial compounds as fish feed additives. 
• Knowledge participation in the international and local scientific community. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .والزراعة واملياهوزارة البيئة  •
 . األسماكمزارع و مفرخات  •
 .األعالفمصانع  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment, Water and Agriculture. 
• Fish Hatcheries and Farms. 
• Feed Manufactories. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

صورة   • في  الدراسة  هذه  نتائج  تسويق  يستخدم  يمكن    األسماك   ألعالف  كإضافةمنتج 
 . إنتاجية املفرخات السمكية وزيادةلتحسين األداء التناسلي 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialised by making a feed additive product used to 
improve reproductive performance and hatcheries production. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Abdallah Tageldein Mansour, amansour@kfu.edu.sa, 00966565089202 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR14, FINANCE78 
 

 

 

mailto:amansour@kfu.edu.sa
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Scholarly Outcome 3 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
البابايا:   أوراق  باستخدام  باملنغنيز  املشبعة  النانوية  الزنك  لجسيمات  النباتي  التوليف 

 للبكتيريا ومضادات األكسدةالخصائص الهيكلية وتقييمها لألنشطة التحفيزية واملضادة 

TITLE 
 

Phyto Synthesis of Manganese-Doped Zinc Nanoparticles Using Carica papaya 
Leaves: Structural Properties and Its Evaluation for Catalytic, Antibacterial and 
Antioxidant Activities 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://doi.org/10.3390/polym14091827 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

29/04/2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Polymers 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ــ لخ امل 
)الزنك واملنغنيز أيونات(  تهدف الدراسة الحالية إلى تصنيع جزيئات أكسيد النانو ثنائية املعدن  

من  النانوية  للجسيمات  البلوري  الحجم  على  العثور  تم  البابايا.  أوراق  مستخلص  باستخدام 
نانومتر. تم إنشاء مورفولوجيا الورقة النانوية من املسح    19.23حيود األشعة السينية ليكون  

للطاقة لتحديد املحتوى   الضوئي. املجهر اإللكتروني. تم استخدام حيود األشعة السينية املشتت
. وجد  26.63. و  15.13لتكون    Znو    Mnاملركبة. تم العثور على النسبة الذرية من    عناصر األولي لل

. من تحليل تشتت الضوء الديناميكي 10.40و  7.08أن النسبة املئوية للوزن من املنجنيز والزنك 
و  الهيدروديناميكي  القطر  أن  وجد  هي    جهد،  −نانومت  135.1زيتا  و  تم  إلكترون    33.36ر  فولت. 

،    FRAP، وجذر الهيدروكسيل ،    diphenyl-2-picryl hydroxyl-1،1استخدام اختبارات الكسح  
لها    Mn-Zn NPs. Mn-Zn NPsوبيروكسيد الهيدروجين للتحقيق في نشاط مضادات األكسدة لـ  

لـ   الضوئي  التحفيز  نشاط  تقييم  تم  كبيرة.  لألكسدة  من خالل    Mn-Zn NPsخصائص مضادة 
٪( ، وصبغة  78.54٪( ، صبغة امليثيل الحمراء ) 87.67)   Erichrome black Tقدرتها على تحلل  
ي . التيفS٪(. باإلضافة إلى ذلك ، كان له تأثير كبير كمضاد للميكروبات  69.79امليثيل البرتقالية )

التثبيط   من  أعلى  منطقة  لتحويلمم.    0.64±    14.3أظهر  استخدام    Mn-Zn كمحفز  تم 
التحويل بنسبة    p-aminophenolإلى    p-nitrophenolالجسيمات النانوية وتم العثور على كفاءة  

ا 93.63
ً
 .للبيئة٪. وبالتالي ، سيكون النهج املذكور أعاله نهًجا جديًدا ومنخفض التكلفة وصديق

 

ABSTRACT 
 

The current study aims to synthesize manganese-zinc bimetal oxide nanoparticles using 
carica papaya leaf extract. The crystallite size of the nanoparticle was found to be 19.23 
nm using X-Ray Diffraction analysis. The nanosheet morphology was established from 
Scanning. Electron Microscopy. Energy-dispersive X-ray diffraction was used to 
determine the elemental content of the synthesized material. The atomic percentage of 
Mn and Zn was found to be 15.13 and 26.63. The weight percentage of Mn and Zn was 
found to be 7.08 and 10.40. From dynamic light scattering analysis, the hydrodynamic 
diameter and zeta potential was found to be 135.1 nm and −33.36 eV. The Mn-Zn 
nanoparticles have showed potential antioxidant properties against 1,1-diphenyl-2-
picryl hydroxyl radical, hydroxyl radical, FRAP, and hydrogen peroxide scavenging tests. 
The photocatalytic activity of the Mn-Zn NPs was assessed by their ability to degrade 
Erichrome black T (87.67%), methyl red dye (78.54%), and methyl orange dye 
(69.79%). Mn-Zn NPs had significant antimicrobial action against S. typhi showed a 
higher zone of inhibition 14.3 ± 0.64 mm. Mn-Zn nanoparticles were utilized as a 
catalyst for conversion of p-nitrophenol to p-aminophenol and the conversion 
efficiency was found to be 93.63%. Thus, aforementioned approach will be a novel, low 
cost and eco-friendly approach. 

 الدراسة   خمرجات 

 . تقنيات توليف صديقة للبيئة  •
 2030لصالح رؤية اململكة العربية السعودية  تحسين جودة املياه واملنتجات الغذائية •
 . تحسين صحة اإلنسان •

STUDY OUTCOMES 
 

• Outcome of this study is the material synthesis done by eco-friendly  techniques 
• This research can improve the water quality and food products for the benefit of 

Saudi Vision 2030 
• This research can improve the human health 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةو  جودة الحياة، الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

ُيعتقد أن امللوثات العضوية الشائعة املوجودة في املياه املنتجة من الزراعة ويمكن أن يتسبب  
. لذلك ، في هذه الدراسة ، تم تصنيع  مشاكل صحية خطرةاستهالك املياه امللوثة في حدوث 

  لتحلل امللوثات العضوية باستخدام أوراق البابايا  جزيئات الزنك النانوية املشبعة باملنغنيز 
 وعملت كعامل مضاد لألكسدة لألمن الغذائي وتحسين الصحة  .Caricaومسببات األمراض 

 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care, Quality of Life and Resources Sustainability 
The organic pollutants are found in water produced from agriculture and consuming 
polluted water can cause severe health issues. Therefore, In this study, Mn doped Zn 
nanoparticles were synthesized using Carica papaya leaves extract for the degradation 
of organic pollutants, pathogens, and acted as antioxidant agent for food security and 
improving health. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 إنتاج وإدارة املياهو  االستدامة البيئة والزراعية، الصحة العامةمجال االرتباط: 

تعتبر سالمة األغذية واملياه ذات    ، العامة  في  بالنسبة للصحة  الرئيس ي  العالية املجال  الجودة 
سوق الغذاء. تؤثر املياه واملواد الغذائية امللوثة بشدة على الناس من كل األعمار والعرق والجنس  
صحة   تحسين  إلى  يؤدي  والزراعة  الغذاء  جودة  تحسين  فإن   ، لذلك  العالم.  أنحاء  جميع  في 

 اإلنسان بشكل كبير. 

 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Public Health, Agriculture, Environmental Sustainability 
and Agriculture and Water Production and Management 
For public health, food safety and good quality water are considered the key area in the 
food market. Polluted water and food items are strongly affect the people of every age, 
race, and gender around the world. Therefore, improving food quality, and agriculture 
highly improve human health. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 البيئة و   املياه، الزراعة، الصحةمجال االرتباط: 

لتحسين صفات   Mn-Znفي الدراسة الحالية ، يتم استخدام الجسيمات النانوية ثنائي املعدن  
 لبيئية. الجسيمات النانوية عن طريق تعديل الخصائص للجسيمات النانوية لقضايا املعالجة  

تظهر النتائج أن الجسيمات النانوية املحضرة تزيل امللوثات ومسببات األمراض من مياه الصرف 
 حي.الصحي بكفاءة. هذه مهمة للغاية في الحياة اليومية لألمن الغذائي ونمط حياة ص 

 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health, Agriculture, Water and Environment 
In the current study, phytosynthesized Mn-Zn nanoparticles are employed to improve 
the nanoparticles quality by modifying the properties of nanoparticles for 
environmental remediation. The results show the prepared nanoparticles are removing 
the pollutant, pathogens from wastewater efficiently. These are highly important in 
daily life for food security and a healthy lifestyle. 

 االستفادة   أوجه 

 . تدريب الطالب على مثل هذه البحوث الصديقة للبيئة •
وأجهزة  • الغذائي  واألمن  املياه  لتنقية  هندسًيا  املصممة  النانوية  املواد  تطوير  يمكن 

   .االستشعار واملعالجة البيئية
   .تطوير تقنيات وهندسة صديقة للبيئة •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Training students for such eco-friendly research 
• Engineered nanomaterials can be developed for water purification, food security, 

environmental sensors and remediation 
• Developing greener technology and engineering methods 

 حمتملون   مستفيدون 

 . جامعية أبحاث  •
 .الصناعات الخاصة •
 . املستشفيات والصحة العامة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• University Research 
• Private Industries 
• Hospitals and Public Health 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

عمليات    تصنيع • خالل  من  جديدة  ومنتجات  للتطبيقات   تصنيعمواد  جديدة  خضراء 
خصائص  ذات  جديدة  منتجات  تطوير  يتم   ، النانوية  الجسيمات  باستخدام  التجارية. 

للغاية   النانو مهمة  تقنية  تعد  بعض املجاالت   لتقدمجديدة بشكل كبير وتفيد املجتمع. 
 .مثل الطب والطاقة واملعالجة البيئية وتنقية املياه وصحة اإلنسان

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Synthesizing new materials and products through novel green synthesis 
processes for commercial applications. By using nanoparticles new products with 
novel characteristics are highly developed and benefit society. Nanotechnology is 
highly important to gaining some field such as medicine, energy, environmental 
remediation, water purification, and human health. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Waqas Alam Mir, wmir@kfu.edu.sa, 00966598852781 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR72, FINANCE89 
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Scholarly Outcome 4 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 . تطبيق جديد لليزر في املكافحة الحيوية للبكتيريا املسببة لألمراض النبات

TITLE 
 

A Novel Application of Laser in Biocontrol of Plant. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2076-3417/12/10/4933 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

13/05 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Applied Sciences 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
من  السيانوبكتريالم يتم اختبار تأثير إشعاع الليزر على النشاط املضاد للميكروبات ملستخلصات  

أجل  و .  قبل   من المن  سالالت  ثالث  من  املائية  املستخلصات  تعريض  تم   ، ذلك  في  تحقيق 
الليزر.    السيانوبكتريا لليزر ثم  إلشعاع  مباشرة  املعرضة  املائية  املستخلصات  اختبار  تم 

املعرضة   الحيوية  الكتلة  من  املشتقة  املضاد لتقص ى    لليزر مسبقا  واملستخلصات  نشاطها 
تحت أوقات    للميكروبات    مضادنشاطا  حديد املستخلصات األكثر  و ذلك بغرض تللميكروبات  

نتائج:. كان املستخلص املائي الذي لم يتعرض ال التعرض املختلفة واملسافات من مصدر الليزر.  
( غير فعال في الغالب ضد البكتيريا املسببة لألمراض ، في الضابط  أو الكنترول  )  لليزر   تعريضه  

قبه  يع  حين لوحظت زيادة كبيرة في التأثير املضاد للميكروبات للمستخلص املعرض مباشرة لليزر  
ا.  الكتلة الحيوية للسيلنوبكتريا    ملستخلص املشتق منا

ً
عرَّض مسبق

ُ
. في حالة  و قد وجد    لليزر امل

ايلونجاتس  نوع  من  السيانوبكتريا  خلصاتمست تعرض    أن  السينيكوكوكس  الذي  املستخلص 
لليزر  ضد    سجل  مباشرة  إحصائية  داللة  ذو  للميكروبات  مضاد  نشاط  املمرضة أعلى  البكتريا 

 لنشاطا، االستنتاجات: هذا هو التقرير األول عن تأثير الليزر في تعزيز  نوع بانتوفاجنز من  للنبات 
لل  ملستخلصات  املضاد  كانميكروبات  وقد  ملستخلصات    السيانوبكتريا  املباشر  التعرض  كان 

كان الليزر املستخدم عبارة عن   امليكروبات املمرضة للنبات    دض   فاعلية.لليزر أكثر    السيانوبكتريا  
زاد هذا اإلشعاع من النشاط املضاد للميكروبات ملستخلصات  و قد    ضوء أحمر أحادي اللون.  

 . للبيئة  صديقةحيوية يمكن استخدامه كإستراتيجية مكافحة بالفعل  و  االسيانوبكتري

ABSTRACT 
 

The effect of laser radiation has never been tested on the antimicrobial activity 
of cyanobacterial extracts. In order to investigate this, aqueous extracts from 
three cyanobacterial strains were exposed to laser radiation. The aqueous 
extracts both directly exposed to the laser and those derived from pre-exposed 
biomass were tested for their antimicrobial activity to select the most active 
extracts under different exposure times and distances from the laser source. 
Results:. The aqueous extract that was not exposed to laser treatment (control) 
was mostly ineffective against the pathogenic bacterium, whereas a significant 
increase in the antimicrobial effect was observed for the extract directly 
exposed to the laser followed by the extract derived from laser-pre-exposed 
cyanobacterial biomass. In the case of Synechococcus elongatus extracts, the 
extract that was directly exposed to the laser showed the highest statistically 
significant antimicrobial activity against plant pathogen Pantoea vagans, 
Conclusions: This is the first report on the effect of laser on enhancing the 
antimicrobial profile of cyanobacterial extracts. The direct exposure of 
cyanobacterial extracts to the laser was more effective. The laser used was a 
monochromatic red light. This radiation increased the antimicrobial activity of 
cyanobacterial extracts and can be used as an eco-friendly biocontrol strategy. 

 الدراسة   خمرجات 

فعالية    إمكانية • السيانوبكتريا  و  مستخلصات  للمكافحة املحلية  استخدام  كعوامل 
 .  الحيوية ضد البكتيريا املسببة لألمراض النباتية

 .تعزيز النشاط املضاد للميكروبات للمستخلصات باستخدام الضوء األحمر إمكانية •
 .ءاألحسامن املعزولة  املحلية مجموعة زراعات من السيانوبكتريا  إنشاءيف و تعر  •

STUDY OUTCOMES 
 

• Thefeasibility of the use of local cyanobacterial extracts as biocontrol agents 
against plant pathogenic bacteria. 

• The feasibility of the enhancement of antimicrobial activity of extracts using red 
light. 

• The identification and establishment of cultural collection of cyanobacteria from 
Al Ahsa. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيوية و  جودة الحياةمجال االرتباط: 

 ، من حيث: 2030السعودية يمكن لهذا البحث أن يفيد رؤية اململكة العربية 

من    اقتصاديةبطريقة    السيانوبكتريايوفر مورًدا اقتصادًيا مستداًما حيث يمكن أن تنمو   •
 حيث التكلفة. 

 توفر عوامل املكافحة الحيوية الصديقة للبيئة كبدائل ملبيدات اآلفات الضارة. •
 امليكروبات باستخدام الضوء األحمر.يوضح جدوى تعزيز النشاط الحيوي ملضادات  •

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Quality of Life and Resources Sustainability 
This research can benefit the Saudi Vision 2030, in that: 
• It provides a sustainable economic resource as cyanobacteria can grow profusely 

in a cost-effective manner.  
• It provides eco-friendly biocontrol agents as alternatives to harmful pesticides.  
• It shows the feasibility of enhancement of antimicrobial bioactivity using red light.   
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 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

 : اآلتييفيد رؤية الوزارة في   أنبمكن  البحث في الدراسة الحالية

 صديقة للبيئة ومستدامة الذاتية التغذية و لا السيانوبكتريام موارد خضراء مثل استخدا •
 بأقل تكاليف نمو النمو 

ضد امليكروبات    مستدامة للمكافحة الحيوية  مضادات للميكروبات صديقة للبيئة و  ر  يتوف •
 النباتية 

من يقلت • املشتقة  امليكروبات  مضادات  استخدام  خالل  من  املحصول  خسائر  ل 
 بكتيريا. سيانو ال

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The research of the current study benefits the Ministry vision in that; 
• It uses green resources such as cyanobacteria that are autotrophic, eco-friendly 

and sustainable with minimal growth costs 
• It provides an environmentally-sustainable biocontrol agents 
• It reduces the crop losses through using antimicrobial agents derived from 

cyanobacteria. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةو  البيئةمجال االرتباط: 

 من أنبمكن 
ً
 البيئة والزراعة من حيث:  مجالي يفيد البحث كال

 للبيئة تعمل كبديل للمبيدات الضارة ةصديق النباتيةللميكروبات مضادات ر يوفت •
 ر موردا فعاال من حيث التكلفة لعوامل املكافحة الحيوية التي يمكن زراعتها في الحقل يتوف •
 .التي يسهل تحضيرها وتطبيقها السيانوبكتريا م املستخلصات املائية من استخدا •

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment and Agriculture 
The research benefits both the environment and agriculture in that: 
• It provides eco-friendly agents that act as alternatives to harmful pesticides. 
• It provides a -cost-effective resource for those biocontrol agents that can be grown 

in the field. 
• It uses aqueous extracts from cyanobacteria that are easily prepared and applied. 

 االستفادة   أوجه 

 عن طريق:يخدم البحث االستدامة البيئية ن أيمكن 

 . للميكروبات النباتيةاستراتيجية املكافحة الحيوية استخدام  •
 األمن الغذائي.  وحفظ الحد من فقدان املحاصيل وبالتالي تعزيز  •
املطلوبنهًج  للالبحث    توفير  • عوامل  ًالعملي  إلنتاج  الخضراء  املوارد  استخدام  لتعظيم 

الحيوية.   الخضراء-حيث  املكافحة  املوارد  تلك  زراعة  في    تحديا(  السيانوبكتريا  )يمكن 
 .املزارعالحقول و 

POTENTIAL BENEFITS 
 

The research serves Environmental sustainability by 
• The use of green biocontrol strategy. 
• The reduction of crop loss, thereby enhancing food security. 
• The research provides a practical approach for maximising the use of green 

resources for production of biocontrol agents. Those green resources 
(Cyanobacteria) can be grown in farms 

 حمتملون   مستفيدون 
و    أنيمكن   الهيئات  من  العديد  البحث  هذا  و    األفراديفيد  البيئة  و  بالزراعة  املهتمين 

 يتضمن ذلك: 
 .وزارة الزراعة •
 . املزارعين •
 . الشركات الزراعية •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

This research can benefit many authorities that are interested in agriculture and the 
environment including: 
• Ministry of Agriculture. 
• Farmers.  
• Agricultural companies. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 يمكن أن يوفر هذا البحث بعض املنتجات التي ُيقترح أن تكون قابلة للتسويق بما في ذلك 

حرارة    السيانوبكتريامزارع   • درجات  في  بها  االحتفاظ  يتم  التي  العادية املحلية    الجو 
افقة مع الظروف البيئية السعودية   ومتو

 املستخلصات التي ثبت فائدتها كمضادات للميكروبات •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
This research can provide some products that are suggested to be marketable including  
• Local Cyanobacterial cultures that are kept at ambient temperatures and are 

compatible with Saudi environmental conditions. 
• Extracts that proved to be useful as antimicrobial agents. 

  

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Nermin Adel Hussein El Semary, nelsemary@kfu.edu.sa, 00966541853155, 00966580960807 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR44, FINANCE121 
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Scholarly Outcome 5 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
لياف نانومتريه من الكيتوزان املحتوي على بعض املركبات الستيرويدية كنظام توصيل أ  تصنيع
 .الدواء

TITLE 
 

Fabrication of Chitosan Nanofibers Containing Some Steroidal Compounds as 
a Drug Delivery System. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://doi.org/10.3390/%20polym14102094 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

20/05 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Polymers 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
يعتمد على   األدوية  لتوصيل  نظام جديد  تطوير  على املحتوية    ةمتري   النانو الكيتوزان  لياف  أتم 

بعض مشتقات الستيرويد باستخدام عملية الغزل الكهربائي. كما تمت دراسة درجة االنتفاخ  
 
 
رة لياف املحض. تم تقييم األ وأداء إطالق املركب الستيرويديلألغشية النانوية املغزولة كهربائيا

بدراسة نشاطها املضاد للبكتيريا ضد البكتيريا موجبة الجرام والبكتيريا سالبة الجرام. وكذلك 
ا ملركبات الستيرويد  لياف  األأظهرت   ا مفاجئ 

 
النانو مترية املحضرة درجة انتفاخ عالية وانطالق

أظهرت  املحضرة في محلول ملحي للفوسفات. باإلضافة إلى ذلك،  لياف  األبعد ساعتين من غمس  
املحضرة واملحتوية على مضادات امليكروبات لها نشاط مؤثرا    ةمتري  نو النالياف  األالنتائج بأن  

٪ ضد  61الي    52% ضد البكتريا موجبه الجرام و100الي    91علي قتل البكتريا بكفاءة تتراوح من  
الجرام.   سالبه  تطبيق    جالنتائالبكتريا  هو  البحث  لهذا  املجال    األليافاملتوقعة  في  املحضرة 

. كذلك يمكن استخدام ضمادات مضادة للميكروباتكها  الصحة العامة عن طريق استخدام
متري  األلياف في    ةالنانو  لحفظ    األمناملحضرة  تغليف  كأفالم  استخدامها  طريق  عن  الغذائي 

 املحاصيل الزراعية وحمايتها من التلف امليكروبي. 

ABSTRACT 
 

A novel drug delivery system based on chitosan nanofibers containing some 
steroidal derivatives was developed using an electrospinning process. The 
swelling degree of the electrospun nanofibers and their steroidal compound 
release performance was studied as well. Furthermore, their antibacterial 
activity against gram-positive (Staphylococcus aurous) and gram-negative 
bacteria (Escherichia coli) was evaluated. The synthesized nanofiber mats 
showed a high swelling degree and a burst release of steroidal compounds 
after 2 h doping in phosphate buffer saline. In addition, the electrospun 
nanofibers containing 3β-chloro-N-amido-5α-cholestano-aziridine and those 
containing 3β-acetoxy-N-amido-5α-cholestano-aziridine were the most 
active, with activity indices of 91 and 104% in the case of S. aureus and 52% 
and 61% in the case of E. coli, respectively. The expected result of this research 
is the application of the electrospun nanofibers in the field of public health by 
using them as antimicrobial dressings. The electrospun nanofibers can also be 
used in food security by using them as packaging films to preserve agricultural 
crops and protect them from microbial damage. 

 الدراسة   خمرجات 

 . تقنيات تحضير جديدة صديقة للبيئة  •
 .ضمادات مضادة للميكروبات •
 . أفالم تغليف لحفظ املحاصيل الزراعية وحمايتها من التلف امليكروبي •

STUDY OUTCOMES 
 

• Novel Eco-friendly preparation techniques. 
• Antimicrobial dressings. 
• Packaging films to preserve agricultural crops and protect them from microbial 

damage. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 .الغذائي واألمنالصحة العامة مجال االرتباط: 

إدارة املركبات املضادة للميكروبات لتحقيق كفاءة عالية لقتل    الدواء هي عمليةتوصيل    امنظ 
على أنظمة التوصيل    واملعتمدة  النانو مترية املحضرةمن املتوقع أن تكون األلياف  و   .امليكروبات
  الغذائي كأفالم تغليف   األمنفي    األلياففي التئام الجروح. كذلك يمكن استخدام تلك  تستخدم  

 . التلف البكتيري  وحمايتها من واتمن الفواكه والخضر وحفظ املحاصيل الزراعية 
 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Public health and food security 
A drug delivery system is a process of administering antimicrobial compounds to 
achieve high microbial killing efficiency. Nevertheless, these electrospun nanofibers 
will be used for wound healing. These electrospun nanofibers can also be used in food 
security as packaging films for preserving agricultural crops to protect them from 
bacterial spoilage. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 ة الستدامة البيئة والزراعيا   العامة والصحة مجال االرتباط: 

 وقابلة للتحلل من  النانو مترية    األليافاستخدام  فبالنسبة للصحة العامة  
 
افقة حيويا مواد متو

عدم انتشار  حماية من االلتهاب البكتيري ما يساعد على  الفي معالجة الجروح يؤدي الى  وغير سامة  
تقنيات جديدة صديقة استخدام      فانالبيئة  لالستدامة  العدوي وسرعة التأم الجروح. بالنسبة  

تغليف املحاصيل  والتي يمكن استخدامها في  الجديدة    ةالنانو متري  األليافبعض  تحضير  في    للبيئة
 الزراعية يؤدي الى حماياتها من التلف البكتيري. 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Health  and Environmental Sustainability and Agriculture 
For public health, the use of electrospun nanofibers from biocompatible, biodegradable, 
and non-toxic materials in wound treatment leads to protection from bacterial 
infection, which helps prevent infection and wound healing acceleration. Regarding 
environmental sustainability, the use of new environmentally friendly techniques in 
preparing some new nonmetric fibers that can be used in packaging crops leads to 
protecting them from bacterial damage.  
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعة والبيئةالصحة و  مجال االرتباط:

عن   الكيتوزان  استخالص  تم  البيئية  لالستدامة  قشور   طريقبالنسبة  مخلفات  من  التخلص 
العامة    أماالروبيان.   للصحة  استخدامفبالنسبة  متري  األلياف  يمكن  الكيتوزان    ةالنانو  من 
التأم الجروح  املستخلص في  تلك    ةباإلضاف.  كضمادات  متري  األليافالى ذلك تستخدم   ةالنانو 

الزراعية    لألمن الغذائي لحمايتها من التلف البكتيري والحفاظ على  كأفالم تغليف للمحاصيل 
 الصحة العامة. 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health, Agriculture and Environment 
For environmental sustainability, chitosan was extracted from shrimp shell residues. For 
public health, the electrospun nanofibers from the extracted chitosan can be used as 
dressings in wound healing. Moreover, these electrospun nanofibers are used for food 
security as packaging films for agricultural crops to protect them from bacterial spoilage. 

 االستفادة   أوجه 

 . على مثل هذه التقنيات الحديثة والدراسات العليا تدريب طالب البكالوريوس •
تطوير   • متري  األليافيمكن  حفظ   ةالنانو  لتقنية  الروبيان  فشور  مخلفات  من  املحضرة 

  .املحاصيل الزراعية من التلف البكتيري 
   .والدوائية الصناعات الغذائيةتطوير  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Training undergraduate and postgraduate students on such modern technologies. 
• It is possible to develop nonmetric fibers prepared based on shrimp peel residues 

for the technique of preserving crops from bacterial spoilage. 
• Development of Food and pharmaceutical industries. 

 حمتملون   مستفيدون 

 . األدويةشركات  •
 . وزارة البيئة والري والزراعة •
 . غذيةشركات حفظ األ  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Pharmaceutical companies. 
• Ministry of Environment, Water and Agriculture. 
•  Food preservation companies. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

محضرة من ألياف الكيتوزان النانو مترية  توليف مواد ومنتجات جديدة صديقة للبيئة   •
الستخدامها   للميكروبات  قاتلة  مواد  كأفالم    كضماداتمحتوية  وأيضا  الجروح.  اللتأم 

 تغليف للمحاصيل الزراعية لحمايتها من التلف البكتيري. 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Synthesis of new environmentally friendly materials and products based on 
chitosan nanofibers containing antimicrobial substances to be used as wound 
healing dressings. And also as packaging films for crops to protect them from 
bacterial damage. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Hany M. Abd El-Lateef, hmahmed@kfu.edu.sa, 00966597613256 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR13, FINANCE153 
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Scholarly Outcome 6 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 . تأثير صفاء رماد قش القمح على االنكماش الذاتي والخواص امليكانيكية للخرسانة الخضراء

TITLE 
 

Influence of Fineness of Wheat Straw Ash on Autogenous Shrinkage and 
Mechanical Properties of Green Concrete. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2073-4352/12/5/588 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

22/04 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Crystals 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 

التحضر   بسبب  الطبيعية  املوارد  واستنفاد  الكربون  انبعاثات  بشأن  املتزايد  القلق  دفع 
السريع املصانع إلى استخدام النفايات الصناعية لتصنيع األسمنت والخرسانة. لذلك ، 

 (WSA) فإن الغرض من هذه الدراسة هو تقييم االستخدام املحتمل لرماد قش القمح
حرق  تم   ، أدائها  من  للتحقق  األداء.  عالية  الخضراء  الخرسانة  إلنتاج  لألسمنت   كبديل 

WSA 10استخدامها كأرضية لتحل محل األسمنت بنسبة  ,في درجات حرارة مضبوطة و  ٪
لديها قوة ضغط وشد أعلى   WSA ٪ في الخرسانة. تم إثبات أن الخرسانة القائمة على20و  

 من  
ً
٪ و 10الخرسانة الضابطة. باإلضافة إلى ذلك ، أظهرت الخرسانة املحتوية على  قليال

 25٪ و 42انخفاًضا كبيًرا في االنكماش الذاتي بنسبة  WSA ٪ من20
ً
٪ على التوالي ، مقارنة

ضد التشقق   WSA بالخرسانة الضابطة. تظهر النتيجة أداًء أفضل للخرسانة القائمة على
الضابطة بخرسانة   

ً
مثل   مقارنة  ، املعجون  لعينات  املجهرية  البنية  تحقيقات  أظهرت   .

تكوين   N2 و TGA و FTIR امتصاص  كان هذا بسبب  بنية دقيقة ومضغوطة دقيقة.   ،
أكثر كثافة. استنتج من الدراسة أنه يمكن استخدام رماد قش القمح كبديل  C-S-H أطوار

 .لألسمنت إلنتاج خرسانة قوية ومتينة ومستدامة

ABSTRACT 
 

A growing concern over carbon footprints and the depletion of natural resources due to 
rapid urbanization has prompted factories to use industrial wastes to manufacture 
cement and concrete. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the potential 
use of wheat straw ash (WSA) as a cement substitute for the production of high-
performance green concrete. To investigate its performance, WSA was burned at 
controlled temperatures and ground to replace cement by 10% and 20% in concrete. It 
was demonstrated that WSA based concrete had a slightly higher compressive and 
tensile strength than the control concrete. In addition, concrete containing 10% and 
20% of WSA showed significant reductions in autogenous shrinkage by 42% and 25%, 
respectively, compared to control concrete.  The result shows better performance of 
WSA-based concrete against cracking in comparison with control concrete. 
Microstructural investigations on paste samples, such as FTIR, TGA, and N2 adsorption, 
showed a refined and compact micro and pore structure. This was due to the formation 
of more densified C-S-H phases. It is concluded from the study that wheat straw ash 
could be used as a cement substitute to produce strong, durable and sustainable 
concrete. 

 الدراسة   خمرجات 

ينتج عنه   (WSA) الدراسة أن االحتراق على درجات حرارة منخفضة لرماد قش القمحوجدت   •
 .رماد أفضل لتطبيقات الخرسانة

سيكون لها قوة ومتانة   WSA عالوة على ذلك ، وجدت الدراسة أن الخرسانة املصنوعة من •
 .أكبر

انبعاثات الكربون  تقلل من   WSA أخيًرا ، أظهرت هذه الدراسة أن الخرسانة املصنوعة من  •
 .واألثر البيئي

STUDY OUTCOMES 
 

• The study found that low-temperature burning of wheat straw ash(WSA) results 
in better ashes for concrete applications.  

• Furthermore, the study also found that concrete made with WSA would have 
greater strength and durability. 

• Lastly, this study demonstrated that concrete made with WSA reduces carbon 
footprint and environmental impact.  

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الحيويةاستدامة املوارد مجال االرتباط: 

في العالم. أكبر منتجي النفايات  الزراعي أحد  القطاع  إلى مورد   يعد  الزراعية  النفايات  يعتبر تحويل 
ستساعد إعادة تدوير املخلفات    مفيد لصناعة أخرى هو أكثر فاعلية وفعالية في إدارة النفايات .

التخ مشكالت  وحل  الطبيعية  املوارد  نقص  تعويض  على  الخرسانة  في  النفايات  الزراعية  من  لص 
 وإنتاج الخرسانة الخضراء. 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
The agricultural sector is one of the world's largest producers of waste. Turning agro 
waste into a useful resource for another industry is the most viable and efficient waste 
management. Recycling agricultural waste materials into the concrete will help 
compensate for natural resource shortages, solve waste disposal issues, and produce 
green concrete.   

 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 اإلنشاء والتعمير و  االستدامة البيئة والزراعيةمجال االرتباط: 

بيئتنا وأنظمتنا البيئية. يؤدي يعتبر التخلص من النفايات الزراعية مشكلة بيئية رئيسية تؤثر على  
التخلص غير السليم من النفايات الزراعية )رماد قش القمح( وحرقها في حقل مفتوح إلى تلوث بيئي  
شديد. سيؤدي استخدام املخلفات الزراعية في الخرسانة إلى تحسين أدائها وتقليل انبعاثات الكربون  

 .وضمان تطوير البنية التحتية املستدامة

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category:  Environmental Sustainability and Agriculture and 
Construction 
Agro waste disposal is a major environmental problem that affects our environment and 
ecosystems. The improper disposal of agro-waste (wheat straw ash) and its burning in 
an open field cause severe environmental pollution. The use of agro-waste in concrete 
will improve its performance, reduce its carbon footprint, and ensure the development 
of sustainable infrastructure. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةو  البيئةمجال االرتباط: 

التخلص من النفايات الزراعية في مدافن النفايات له عواقب بيئية كبيرة. يمكن استخدام أساليب  
مختلفة لتحويل النفايات إلى منتجات ذات قيمة إضافية ، مما يساهم في اقتصاد مستدام وإدارة 

فايات الزراعية للبناء ، يمكننا تقليل النفايات وتقليل التأثير البيئي  فعالة للنفايات. باستخدام الن
 .لصناعة األسمنت والخرسانة

 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment and Agriculture 
The disposal of agro-waste in landfills has significant environmental consequences. 
Various approaches can be employed to turn waste into value-added products, 
contributing to a circular economy and effective waste management. By using agro-
waste for construction, we can reduce the waste and minimize the environmental 
impact of cement and concrete industry.  

 االستفادة   أوجه 

من خالل اقتراح نهج أكثر كفاءة    2030يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تفيد رؤية السعودية   •
 .إلدارة املخلفات الزراعية

من خالل اقتراح  2030الدراسة في دعم رؤية اململكة العربية السعودية  يمكن أن تساهم هذه   •
البناء والتشييد من خالل االستفادة من   طريقة فعالة لتقليل انبعاثات الكربون في صناعة 

 .النفايات الزراعية في الخرسانة
املواد املحلية إلنتاج خرسانة أقوى وأ • البناء في استخدام  كثر ستساعد هذه الدراسة قطاع 

 .استدامه

POTENTIAL BENEFITS 
 

• The results of this study can benefit Saudi Vision 2030 by proposing a more 
efficient approach to managing agricultural waste. 

• This study can contribute to sustainability of Saudi Vision 2030 by suggesting an 
effective way to reduce the carbon footprint of the construction industry through 
the utilization of agro waste in concrete. 

• This study will assist the construction sector in utilizing local indigenous materials 
to produce stronger, durable, and sustainable concrete. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير •
 .وزارة البيئة واملياه والزراعة •
 . البلديات •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Saudi Investment Recycling Company (SIRC). 
• Ministry of environment, water and agricultural. 
• Municipalities. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

، يمكن تسويق هذا البحث  (SIRC)بالتعاون مع الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير   •
القمح( في صناعة   )رماد قش  الزراعية  املخلفات  الفعال واستخدام  التدوير  إعادة  من أجل 

ويمكن تحقيق اإليرادات من إنتاج الخرسانة املتينة يمكن تقليل النفايات الزراعية    الخرسانة.
 الخالية من الكربون. 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• In collaboration with Saudi Investment Recycling Company (SIRC), this research 
can be commercialized for the effective recycling and utilization of agro-waste 
(Wheat straw ash) in concrete industry.  Agro-waste can be reduced and revenue 
can be generated from the production of carbon-neutral, durable concrete. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Engr. Kaffayatullah Khan, kkhan@kfu.edu.sa, 00966596688748 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR77, FINANCE165 
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Scholarly Outcome 7 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
حترار العاملي للخرسانة الخضراء برماد  تقييم الخصائص امليكانيكية والبنية الدقيقة وإمكانية ال 

 .قش القمح ودخان السيليكا

TITLE 
 

Evaluation of Mechanical and Microstructural Properties and Global Warming 
Potential of Green Concrete with Wheat Straw Ash and Silica Fume. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://doi.org/10.3390/ma15093177 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

27/04 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Materials 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
لتقليل  الخرسانة  إنتاج  في  الصناعية  بالنفايات  األسمنت  استبدال  إمكانية  الباحثون  يدرس 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )التأثير البيئي(. لذلك ، يركز هذا البحث على الستخدام الفعال  

ألسمنت إلنتاج خرسانة عالية األداء ( كبديل لSF( مع دخان السيليكا )WSAلرماد قش القمح )
ومستدامة. أشارت النتائج الحالية إلى أن الخالئط الثنائية والثالثية املحتوية على ، على التوالي  

  ،20  ٪WSA (WSA20)    33و  ٪WSA    7مع  ٪SF (WSA33SF7)    أظهرت قوة أعلى من تلك الخاصة
 SEM-EDSوة على ذلك ، كشفت تحليالت  بمزيج التحكم والخلطات الثنائية والثالثية األخرى. عال 

عن وجود بنية مجهرية كثيفة ومضغوطة ، والتي تنتج في الغالب عن تكوين أطوار هيدرات   FTIRو  
( في كال الخليطين. C-H( وهيدروكسيد الكالسيوم )C-S-Hسيليكات الكالسيوم عالية الكثافة )

، مما أيًضا عن انخفاض في طور البور   TGAو    FTIRكشفت تحليالت   تالنديت في هذه الخلطات 
تسبب في تكثيف الهياكل الدقيقة واملسام. عالوة على ذلك ، كان لكال الخليطين كثافة منخفضة  
 بالتحكم ، مما يشير إلى تأثيرهما الكبير 

ً
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل ميجا باسكال مقارنة

العامل الحترار  قدرة  خالل  من  خضراء  خرسانة  إنتاج  هذا  على  يوضح   ، وبالتالي  املنخفضة.  ي 
يمكن اعتباره مصدر دخل لصناعة الخرسانة لتطوير   SFبمفرده أو مزجه مع    WSAالبحث أن  

 .خرسانة عالية األداء ومستدامة

ABSTRACT 
 

Researchers have been investigating the possibility of replacing cement with 
agricultural waste in concrete production to reduce CO2 emissions 
(environmental impact). Therefore, the focus of this paper is the effective use 
of wheat straw ash (WSA) together with silica fume (SF) as a cement substitute 
to produce high-performance and sustainable concrete. The current results 
indicated that the binary and ternary mixes containing, respectively, 20% WSA 
(WSA20) and 33% WSA together with 7% SF (WSA33SF7) exhibited higher 
strengths than that of control mix and other binary and ternary mixes. 
Moreover, SEM–EDS and FTIR analyses has revealed the presence of dense 
and compact microstructure, which are mostly caused by formation of high-
density calcium silicate hydrate (C-S-H) and calcium hydroxide (C-H) phases in 
both blends. FTIR and TGA analyses also revealed a reduction in the portlandite 
phase in these mixes, causing densification of microstructures and pores. 
Furthermore, both mixes had lower CO2-eq intensity per MPa as compared to 
control, which indicates their significant impact on producing green concretes 
through their reduced GWPs. Thus, this research shows that WSA alone or its 
blend with SF can be considered as a source of revenue for the concrete 
industry for developing high-performance and sustainable concretes.   

 الدراسة   خمرجات 

٪ من األسمنت برماد قش  20لوحظت زيادة معنوية في مقاومة الخرسانة عند استبدال   •
 .القمح

(  CO2-eq / m3وحدة حجم من الخرسانة )( لكل  GWPانخفضت إمكانية الحترار العاملي )  •
 مع تناقص كمية األسمنت البورتالندي في وقت واحد مع زيادة كميات رماد قش القمح( 

• ( العاملي  الحترار  إحداث  القدرة على  في  ملحوظ  انخفاض  تم    313لوحظ  فقط( عندما 
مقارنة ٪ من دخان السيليكا  10٪ من رماد قش القمح مع 40٪ من األسمنت بـ  50استبدال  

عند   عاملي  احترار  بنسبة    533بأعلى  األسمنت  استخدام  انبعاثات  ,  ٪100عند  من  تقلل 
 .الكربون 

STUDY OUTCOMES 
 

• A significant increase in concrete strength was observed for replacing 20% cement 
with wheat straw ash. 

• The global warming potential (GWP) per unit volume of concrete (CO2-eq/m3) 
decreased with decreasing amount of Portland cement simultaneously with an 
increase in amounts of wheat straw ash. 

• A remarkable decrease in GWP (only 313) was observed when 50% cement 
replaced with 40% wheat straw ash in combination with 10% silica fume as 
compared to the highest GWP of 533 when 100% cement used, which ultimately 
reduces carbon footprint. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال الرتباط: 

جزئي   كبديل  زراعية(  )مخلفات  القمح  قش  رماد  استخدام  أن  الحالية  الدراسة  نتيجة  تظهر 
اقتصادي إنتاج خرسانة  إلى  يؤدي  انبعاثات لألسمنت  تقليل  إلى  بالتالي  يؤدي  مما   ، ة وخضراء 

غازات الحتباس الحراري والحفاظ على املوارد الطبيعية ، في يتماش ى مع رؤية اململكة العربية 
 . .2030السعودية 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
The result of current study shows that the use of wheat straw ash (an 
agricultural waste) as a partial substitute of cement leads to production of 
economical, and green concrete, which would consequently lead to decreased 
greenhouse gas emissions and conservation of natural resources, in line with 
Saudi Vision 2030. 

https://doi.org/10.3390/ma15093177
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 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
الرتباط:   والزراعية مجال  البيئة  والتعمير ،  الستدامة  الجتماعية    التنميةو    اإلنشاء 

 والقتصادية 
صناعة   في  الحالية(  الدراسة  في  القمح  قش  )مثل  الزراعية  للنفايات  املحتمل  الستخدام 

لضم جهد  هو  والخرسانة  تلبية األسمنت  إلى  باإلضافة  املوارد(  )استدامة  البيئة  حماية  ان 
أداء   تحسين  إلى  أيًضا  ذلك  سيؤدي   ، ذلك  على  عالوة  والقتصادية.  الجتماعية  الحتياجات 

 .الخرسانة إلى جانب تقليل انبعاثات الكربون 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture, 
Construction and Social and Economic Development 
The potential use of agro-wastes (such as wheat straw in current study) in 
cement and concrete industry is an effort to ensure the protection of 
environment (resources sustainability) in addition to meeting the socio-
economic needs. Moreover, this would also lead to enhance concrete's 
performance along with its reduced carbon footprint. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةو  البيئةمجال الرتباط: 

قش يعتقد باحثو جامعة امللك فيصل أن البحث الحالي حول استخدام املخلفات الزراعية )رماد  
افق تماًما مع هوية جامعة امللك فيصل   القمح( كسلعة مفيدة إلنتاج الخرسانة )البناء( ، يتو
على   املحتمل  العبء  من  يقلل  و  للدخل  جديًدا  مصدًرا  للمزارعين  يوفر  مما   ، والزراعة  للبيئة 

 . البيئة

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment and Agriculture 
Researchers of KFU believe that the current research of utilizing the agricultural 
waste (wheat straw ash) as a useful commodity for concrete production 
(construction), is fully aligned with the KFU identity of environment and 
agriculture, providing farmers with a new source of income and reduces its 
potential burden on environment. 

 االستفادة   أوجه 

النمو  • سريعة  البناء  احتياجات  لتلبية  البناء  في  الزراعية  الصناعة  لنفايات  فعالة  إدارة 
 .والحفاظ على الستدامة القتصادية في املستقبل

من   • الحتياجات  بتقليل  الطبيعية  املوارد  على  والحفاظ  األرض  في حماية  الخام  املواد 
   .صناعة األسمنت )استدامة املوارد(

 للتطبيق ملنتجي الخرسانة  •
ً
يعد استخدام رماد قش القمح في إنتاج الخرسانة خياًرا قابال

   .)خرسانة أقوى ومتينة ومستدامة(

POTENTIAL BENEFITS 
 

• An efficient management of waste of agro industry in construction to meet fast 
growing construction needs and maintain future economic sustainability. 

• Protection of land and conservation of natural resources by decreasing needs of 
raw materials in cement manufacturing (resources sustainability). 

• Using wheat straw ash in concrete production is a viable option for concrete 
producers (stronger, durable, and sustainable concrete). 

 حمتملون   مستفيدون 

 . البحث الجامعي بالتعاون مع جامعات وطنية ودولية رفيعة املستوى  •
والحكومية   • اإلسكان(  الجاهزة،  الخرسانة  )مصانع  الشركة الخاصة  )البلديات، 

 .السعودية الستثمارية إلعادة التدوير(
 .وزارة البيئة واملياه واألراض ي والزراعة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• University Research in collaboration with top rank national and international 
universities. 

• Private (ready mix concrete plants, housing) and Government (Municipalities, 
Saudi investment recycling company) sectors. 

• Ministry of environment, water, land and agricultural. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

• ( املحليين  الجاهزة  الخرسانة  منتجي  مع  الباحثون  التدوير  RMCتواصل  إعادة  ( وشركة 
( لستكشاف التطبيقات املحتملة للنفايات الزراعية )رماد SIRCالستثمارية السعودية )

منتجو   يحرص  املستدامة.  الخرسانة  منتجات  صنع  في  القمح(  تحقيق    RMCقش  على 
يستهدف   اململكة.  في  املعمرة  الخرسانة  ومنتجات  القتصادية  بشكل    SIRCالستدامة 

والستدامة البيئية  األهداف  اململكة    أساس ي  رؤية  في  تطوير    2030املوضحة  خالل  من 
املوارد   على  والحفاظ  نفايات  وجود  عدم  لضمان  التدوير  وإعادة  النفايات  إدارة  نماذج 

 الطبيعية. 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Researchers are in communication with local ready-mix concrete (RMC) 
producers and the Saudi investment recycling company (SIRC) to explore the 
potential applications of agro-waste (wheat straw ash) in making sustainable 
concrete products. RMC producers are keen to achieve economic sustainability 
and durable concrete products in the Kingdom. SIRC is mainly targeting 
environmental and sustainability goals outlined in Kingdom's Vision 2030 by 
developing waste management and recycling models to ensure zero waste and 
preserve natural resources. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Muhammad Nasir Amin Ghulam Qadir, mgadir@kfu.edu.sa, 00966564958111 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR21, FINANCE168 
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Scholarly Outcome 8 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
  التعلم العميق لحماية و      ةاآللتعلم     خوارزميات الذي يعتمد على  ر أنظمة األمن السيبراني  تطوي

 .أنظمة التحكم الصناعية :الغذائياألمن أنظمة 

TITLE 
 

Developing Cybersecurity Systems Based on Machine Learning and Deep 
Learning Algorithms for Protecting Food Security Systems: Industrial Control 
Systems. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2079-9292/11/11/1717 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

27/05 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Electronics 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
( للبنية التحتية الحيوية على نطاق واسع في توفير ICSيتم استخدام أنظمة التحكم الصناعية )

في البنية التحتية الحيوية. لذلك، يعد الوظائف األساسية للمجتمع ويتم توظيفها بشكل متكرر 
، عدة مقترحات خالل السنوات املاضيةية أمًرا ضرورًيا.  من هذه األنظمة من الهجمات اإللكترونأ

أنظمة  تطويرها  تم   من  مختلفة  اإللكترونيةاكتشألنواع  الهجمات  كل و ،  اف  استخدام  مع 
يتعلق  السابقة فيما في الدراساتهناك فراغ كبير ال زال املنهجيات املقترحة من الباحثين إال أنه 

اإللكترونية    بأساليب الهجمات  عن  الذكية.  أ  علىالكشف  التحكم  فإ  نظمة  تحديد  ن  لذلك 
تم في هذا البحث    قد ل    .قترحهو الهدف األساس ي لهذا البحث امل  (ICSs)الهجمات اإللكترونية في  

الذكاء    خوارزمياتال  تطوير  منباستخدام  كشف  االصطناعي  في    أجل  تهدف  ICSsالشذوذ   .
للباملنهج دليل  بمثابة  تكون  أن  إلى  طريقهفي    احثية  ملعرفة  الهجمات   املستقبل  كشف 

في   أخرى ICSsالسيبرانية  ناحية  من  التعل.  يتضمن  و    اللوجستي،االنحدار    خوارزمية  :اآللي  م، 
)   ةخوارزمي،      (KNN)  ةخوارزمي التمايز الخطي  ،  LDAتحليل  القرار )  ةخوارزمي(  ،  DTشجرة   )
)  ةخوارزمي العميق  ، LSTMالتعلم  )  ة خوارزمي  (  االلتفافية  العصبية  (  CNN-LSTMالشبكة 

الضارة   الهجمات  الخوار (ICSs)في  الكتشاف  فحص  تم  مجموع.  باستخدام  املقترحة  ة  زميات 
جامعة ماليزيا  International Islamicو  Necon Automation ة الصناعي ةمن الشرك ICSبيانات 

(IIUM  كانت هناك ثالثة أنواع من الهجمات: هجوم .)man-in-the-middle (mitm)    ،  هجوم و
 .  الحزم الطبيعيةو ،  telnetالوصول إلى خادم الويب ، وهجوم 

ABSTRACT 
 

Industrial Control Systems (ICSs) provide the fundamental functions of society 
and are frequently employed in critical infrastructure. The security of these 
systems from cyberattacks is thus essential. During the last few years, several 
proposals have been made for various types of cyberattack detection systems, 
with each concept using a distinct set of processes and methodologies. 
However, there is a substantial void in the literature regarding approaches for 
detecting cyberattacks in ICSs. Identifying cyberattacks in ICSs is the primary 
aim of the current proposed research. Anomaly detection in ICSs based on an 
artificial intelligence algorithm is presented. The methodology is intended to 
serve as a guideline for future research in this field. On the other hand, machine 
learning includes logistic regression, k-nearest Neighbors (KNN), Linear 
Discriminant Analysis (LDA), Decision Tree (DT) algorithms, deep learning 
Long Short-term Memory (LSTM), and the Convolution Neural Network-long 
Short-term Memory (CNN-LSTM) algorithm to detect ICSs malicious attacks. 
The proposed algorithms were examined using real ICSs datasets from 
industrial partners Necon Automation and International Islamic University 
Malaysia (IIUM). There are three types of attacks: Man-in-the-middle (MITM) 
Attack, Web-server access attack, Telnet Attack, and normal.  

 الدراسة   خمرجات 

تتمثل نتيجة هذا البحث في اقتراح منهجية أدت إلى مستوى عاٍل من الحماية املستدامة  •
الهج تم تطوير نموذج إطار عمل الكتشاف  مات اإللكترونية. على وجه الخصوصضد   ،

الشذوذ باستخدام خوارزميات التعلم العميق واآللة إلدارة جدران الحماية على مستوى 
 التطبيق تلقائًيا.  

 . النظام لحماية أنظمة التحكم الصناعية من أي هجمات إلكترونيةهذا يمكن استخدام  •
 . الهجمات اإللكترونيةالنظام لحماية النظم الغذائية من هذا  يمكن استخدام •
 

STUDY OUTCOMES 
 

• The outcome of this research is to propose a methodology that leaded a high level 
and sustainable protection against cyber-attacks.   In particular, an adaptive 
anomaly detection framework model was developed using deep and machine 
learning algorithms to manage automatically configure application-level 
firewalls.  The standard network dataset will be used to evaluate the proposed 
model. 

• The system can be used to protect the industrial control systems from any cyber-
attacks 

• The system can be used to protect   food systems from cyber-attacks  

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

 من أجل بناء فضاء إلكتروني آمن ومرن لحماية أولويات    الحماية   أنظمةتطوير  
ً
اصبح مهمم جدا

اإللكترونية،  التهديدات  ضد  السعودي  االقتصاد  تعزيز  على  والعمل  واملواطن،  الوطن 
 مع    اإلدارة  لكترونية، وتفعيل عمليات  واالستجابة للحوادث اإل

ً
األمنية للوضع اإللكتروني تماشيا

التحتية الحساسة   يةيوية للدولة واألمن الوطني والبنحماية املصالح الح، و 2030رؤيـة اململكـة  
 والقطاعات ذات األولوية والخدمات واألنشطة الحكومية. 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
The development of protection systems has become very important in order to build a 
secure and flexible cyberspace to protect the priorities of the nation and the citizen, and 
work to strengthen the Saudi economy against the electronic threats, respond to 
electronic incidents, activate the operations of security awareness of the electronic 
situation in line with the Kingdom’s vision 2030, and protect the vital interests of the 
state, national security and Critical infrastructure, priority sectors, government services 
and activities. 
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 الوزارة   رؤية ب   ارتباطه 
 تقنية املعلومات واالتصاالت مجال االرتباط: 

بيئة   توفير  النموذج الضوء على  الرقميةيسلط هذا  للبيانات والعمليات  ، وتطوير وتنفيذ آمنة 
في  أن  هذا النظام  سيسهم  باإلضافة الى   واإلشراف على استراتيجية األمن السيبراني الوطني.

التي   االختراق  عمليات  أن    تصاحبصد  ا 
ً
مبين واالتصاالت،  املعلومات  أنظمة  ختراق  اانتشار 

خالل إرسال الفيروسات    قبل اإلنترنت من  ت  ظهر   ات  البرمجيات الخبيثة وتعطيل الخدم  رسالوإ
 . عن طريق وحدات التخزينيتم تحميلها التي 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Information and Communication Technology 
This model highlights the provision of a safe environment for data and digital 
operations through a secure environment, developing, implementing and supervising 
the strategy of national cybersecurity. Furthermore, this system will contribute to 
repelling the hacking operations that accompanied the spread of information and 
communication systems, indicating that the penetration, sending malicious software 
and disrupting the service appeared before the Internet by sending viruses that were 
carried through storage units. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 التقنية مجال االرتباط: 

وا تعتبر   الغذائي  باألمن  املتعلقة  اإلنترنتالعمليات  عبر  البيئية  االستثمار   الستدامة  ات  مثل 
سرية للغاية وفي حاجة ماسة إلى تحليل حركة مرور الشبكة لتحقيق املتعلقة باألعمال التجارية 

أمن املعلومات املناسب ضد الهجمات من أي مكان في العالم. يتماش ى نطاق هذا البحث بشكل 
ن ممباشر ويخدم هوية الجامعة لألمن الغذائي في اململكة العربية السعودية من خالل مجال األ 

 الغذائي. 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Technology 
Online food security and environmental sustainability-related transactions and 
operations, like other business-related investment, are highly confidential and in urgent 
need for network traffic analysis to attain proper information security against attacks 
from anywhere in the world. The scope of this research is directly aligned and serving 
the University identity for food security in Saudi Arabia through the domain of food 
security. In addition, since all  online processes need a high level of information security, 
this work will serve food security domains 

 االستفادة   أوجه 

 .ستوى الوطنماني املتكاملة على حوكمة األمن السيبر  •
 .بناء القدرات البشرية الوطنية وتطوير صناعة األمن السيبراني في اململكة •
  .الفضاء السيبرانيحماية و  اإلدارة الفعالة للمخاطر اإللكترونية على املستوى الوطني •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Integrated cybersecurity governance at a national level 
• Building national human capabilities and developing the cybersecurity industry in 

the Kingdom. 
• Effective management of cyber risks at the national level and protecting 

cyberspace. 

 حمتملون   مستفيدون 

 الوطنية لألمن السيبراني. الهيئة  •
 وزارة التعليم.  •
 .والزراعة املياهالبيئة و وزارة  •
 والثرة املعدنية.  وزارة الصناعة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• National Cybersecurity Authority 
• Ministry of Education 
• Ministry of Environment, Water and Agriculture 
• Ministry of Industry and Mineral Resources 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 .تصميم وتركيب نموذج لحماية أنظمة التحكم الصناعي •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Designing  and installing  model for protecting systems  Industrial Control 
Systems. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Theyazn H. H. Aldhyani, taldhyani@kfu.edu.sa, 009665049737970 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR24, FINANCE180 
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Scholarly Outcome 9 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
مركب نانوي جديد ألكسيد املعادن الثالثية من النحاس والزنك واملنغنيز كمحفز غير متجانس 

 . ملستشعر الجلوكوز والنشاط املضاد للبكتيريا

TITLE 
 

Novel Copper-Zinc-Manganese Ternary Metal Oxide Nanocomposite as 
Heterogeneous Catalyst for Glucose Sensor and Antibacterial Activity. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2076-3921/11/6/1064 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

27/05 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Antioxidants 

 التصنيف 
 باملئة  10باملئة و  2بين ، Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1, between 2% and 10% 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
النحاس والزنك واملنغنيز باستخدام طريقة الترسيب املشترك نانو  تم تصنيع مركب   جديد من 

الجلوكوز   تدهور  الستشعار  األزرقالبسيطة  األقص ى  حيث    وامليثيلين  الحد  على  العثور  تم 
( ، وكانت فجوة الحزمة UV-Visاملرئي )-لالمتصاص عن طريق التحليل الطيفي فوق البنفسجي

رابطة بين املعدن واألكسجين من خالل تحليل فورييه    ن تم تأكيد تكو ،حينها  فولتإلكترون    4.32
  نانومتر  17.31  البلورة حجم(. تم حساب متوسط FT-IRللتحول الطيفي لألشعة تحت الحمراء )

كروي  اصبح  لوحظ أن التشكل    ، حيث(XRD)  السينية  األشعة  مسحوق   حيود  تحليل  بواسطة
(.  HR-TEMجهري اإللكتروني عالي الدقة )( والتحليل املSEMعن طريق مسح املجهر اإللكتروني )

ذلك   للطاقة  بعد  املشتتة  السينية  األشعة  تحلل  تحليل  خالل  من  األولية  التركيبة  تحديد  تم 
(EDAX) و التحليل    ،  خالل  من  النانوية  املركبات  في  املوجودة  املعادن  أكسدة  حالة  تأكيد  تم 

 ( السينية  باألشعة  الضوئي  لإللكترون  اXPSالطيفي  كان  و (.  الهيدروديناميكي  زيتا   جهدلقطر 
فولت ، على التوالي. تم تحليل الثبات الحراري    إلكترون  46.8نانومتر و −  218للمركب النانوي  

(. تم تقييم TG-DSCللمركب النانوي عن طريق تحليل قياس الحرارة باملسح الحراري التفاضلي )
النانوي   املركب  ُيظهر  الكهروكيميائي.  الجلوكوز  ملستشعر  املركب  النانوي  من  87.47املركب   ٪

ميكرومتر. ُيظهر مركب أكسيد النانو   50اء بتركيز  القدرة على التحلل ضد صبغة امليثيلين الزرق
ا قوًيا ضد اإلشريكية القولونية. باإلضافة إلى ذلك ، ُيظهر املركب النانوي 

ً
ثالثي املعادن نشاط

هو   الكسح  نشاط  أن  لوحظ  حيث  األكسدة  ملضادات  قوًيا  ا 
ً
تطبيق و    0.30±    76.58املحضر 

بين٪  ±0.09    84.36 تراكيز  أن   500و  31500ملدى  النتائج  تؤكد  التوالي.  على  مل   / ميكروغرام 
 . فعالية مضادات األكسدة للجسيمات النانوية تعتمد على التركيز.

ABSTRACT 
 

A novel copper-zinc-manganese trimetal oxide nanocomposite was synthesized by 
simple co-precipitation method for sensing glucose and methylene blue degradation. 
The absorption maximum was found by ultraviolet–visible spectroscopy analysis, and 
the bandgap was 4.32 eV. A bond gap formation between metal/oxygen was confirmed 
by Fourier Transform Infrared Spectroscopy. The average crystallite size was calculated 
as 17.31 nm by X-ray powder diffraction. The morphology was observed as spherical by 
scanning electron microscope and high-resolution transmission electron microscopy. 
The  elemental composition was determined by Energy Dispersive X-ray Analysis. The 
oxidation state of the metals present in the nanocomposites was confirmed by X-ray 
photoelectron spectroscopy. The hydrodynamic diameter and zeta potential of 
nanocomposite were 218 nm and −46.8 eV, respectively whereas thermal stability was 
analyzed by thermogravimetry-differential scanning calorimetry. The synthesized 
nanocomposite was evaluated for electrochemical glucose sensor and showed 87.47% 
of degradation ability against methylene blue dye at 50 µM concentration. The 
nanocomposite showed potent activity against Escherichia coli. Moreover, 
nanocomposite showed strong antioxidant application where scavenging activity was 
observed between 76.58 ± 0.30 % and 84.36 ± 0.09 % for a concentration range from 
31500 µg/mL and 500 µg/mL, respectively. The results confirmed the antioxidant 
potency of nanoparticles was concentration dependent. 

 الدراسة   خمرجات 

من نتائج الدراسة أن مركب أكسيد املعادن الثالثي النانوي تم تحضيره بنجاح مع التطبيقات   •
 املحتملة.

واملنتجات الغذائية املتعلقة بسالمة نتيجة أخرى هي تطبيقها فيما يتعلق بتحسين جودة املياه   •
 األغذية واألمن الغذائي. 

بقدر ما يتعلق األمر بالنتيجة الثالثة ، تم تصنيع املركبات النانوية لتأسيس املركبات النانوية   •
 أيًضا لتحقيق املياه النظيفة والغذاء الصحي.

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of the study is that the Ternary Metal Oxide Nanocomposite was 
prepared successfully with potential applications. 

• Another outcome is their application concerning improved water quality and food 
products concerning food safety and food security. 

• As far as the third outcome is concerned, the nanocomposites were synthesized 
to establish the nanocomposites as too to achieve clean water and healthy food. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 جودة الحياةو  استدامة املوارد الحيوية، الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

النحاس والزنك واملنغنيز كمحفز غير متجانس يهدف املؤلف إلى إنتاج مركب نانوي ثالثي أكسيد 
الجلوكوز   استشعار  لجهاز  املركب  النانوي  املركب  تقييم  تم  املشترك.  الترسيب  طريقة  عبر 
 .الكهروكيميائي ، التحلل التحفيزي للميثيلين األزرق ، ومضادات األكسدة ومضادات الجراثيم

 فيما يتعلق بجودة الحياة. 2030العربية السعودية يمكن أن يفيد هذا البحث رؤية اململكة 
 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care, Resources Sustainability and Quality of Life 
The author aims to produce copper-zinc-manganese ternary metal oxide 
nanocomposite as heterogeneous catalyst via co-precipitation method. The synthesized 
nanocomposite was evaluated for an electrochemical glucose sensor, photocatalytic 
degradation of methylene blue, and antioxidant and antibacterial applications. This 
research can benefit the Saudi vision 2030 with respect to Quality of life. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الصحة العامةو  إنتاج وإدارة املياه، االستدامة البيئة والزراعيةمجال االرتباط: 

املرض. تحدث هذه التلوثات  حدوث السكان الهائل باستهالك املياه واألطعمة امللوثة و يتأثر عدد 
بسبب وجود الفطريات والبكتيريا في املاء واملواد الغذائية. لذلك ، فإن اكتشاف هذا التلوث مهم  
للغاية للحصول على  مهًما  أمًرا  الزراعة  في  النقية  املياه  يعد استخدام  للغاية للصحة الجيدة. 

 غذاء صحي. 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category:  Environmental Sustainability and Agriculture, Water 
Production and Management and Public Health 
The huge population is affected by consuming contaminated water/food and becoming 
sick. These contaminations occur due to the presence of fungi, and bacteria in water and 
food items. Therefore, detecting this contamination is highly important for good health. 
Using pure water for agriculture is also highly important for healthy food. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 املياه و  الصحة، الزراعةمجال االرتباط: 

في   املواد.  واستدامة  جيدة  أجل صحة  من  للغاية  مهم  التلوث  هذا  عن  الكشف  فإن   ، لذلك 
الدراسة الحالية ، يهدف املؤلف إلى إنتاج مركب نانوي أكسيد الزنك واملنغنيز الثالثي املعدني 

غير   لجهاز  كمحفز  املركب  النانوي  املركب  تقييم  تم  املشترك.  الترسيب  طريقة  عبر  متجانس 
، ومضادات األكسدة   للميثيلين األزرق  التحفيزي  التحلل   ، الكهروكيميائي  استشعار الجلوكوز 

 . ومضادات الجراثيم

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Agriculture, Health, and Water 
Therefore, detecting this contamination is highly important for good health and 
materials sustainability. This study aims to produce a copper-zinc-manganese ternary 
metal oxide nanocomposite as a heterogeneous catalyst via the co-precipitation 
method. Synthesized nanocomposite was evaluated for an electrochemical glucose 
sensor, photocatalytic degradation of methylene blue, and antioxidant and antibacterial 
applications. 

 االستفادة   أوجه 

النانوية الستخدامها في تقديم تدريب بحثي لألكاديميين لتسليط الضوء على أهمية املركبات   •
 الطاقة النظيفة واألمن الغذائي.

 تطوير منهجية تصنيعية جديدة لتحضير املركبات النانوية. •

 . أهمية طريقة الترسيب املشترك في تحضير املركبات النانوية •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Research Training was given to the academicians for highlighting the significance 
of nanocomposites for their utilization in clean energy and food security. 

• A novel synthetic methodology for the preparation of nanocomposites was 
developed. 

• The significance of the co-precipitation method was highlighted in preparing 
nanocomposites. 

 حمتملون   مستفيدون 

 مجموعات البحث الجامعية التي يمكنها االستفادة من النتائج املكتسبة هنا •

النتائج املرتبطة بالطاقة النظيفة واألمن الغذائي تعود بالنفع املباشر على مسؤولي الصحة   •
 العامة.

 .البحثهذا يمكن ملصانع األغذية واألسواق أيًضا االستفادة من النتائج املعروضة في  •
 

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• One of the potential beneficiaries of this research project is the University based 
research groups that can utilize the outcome acquired here. 

• The results associated with clean energy and food security directly benefit Public 
Health officials. 

• Food factories and markets can also utilize the outcomes presented in this 
research article 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 . تصنيع مواد ومنتجات جديدة بأساليب سهلة وتطوير أجهزة عالية الجودة •

POTENTIAL COMMERCIALIZED PRODUCTS 
 

• Synthesizing new materials and products through easy methods and developing 
high-quality devices. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr. Waqas Alam Mir, wmir@kfu.edu.sa, 00966598852781 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
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Nanocomposite as Heterogeneous Catalyst for Glucose Sensor
and Antibacterial Activity
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Abstract: A novel copper-zinc-manganese trimetal oxide nanocomposite was synthesized by the
simple co-precipitation method for sensing glucose and methylene blue degradation. The absorp-
tion maximum was found by ultraviolet visible spectroscopy (UV-Vis) analysis, and the bandgap
was 4.32 eV. The formation of a bond between metal and oxygen was confirmed by Fourier Trans-
form Infrared Spectroscopy (FT-IR) analysis. The average crystallite size was calculated as 17.31 nm
by X-ray powder diffraction (XRD) analysis. The morphology was observed as spherical by scan-
ning electron microscope (SEM) and high-resolution transmission electron microscopy (HR-TEM)
analysis. The elemental composition was determined by Energy Dispersive X-ray Analysis (EDAX)
analysis. The oxidation state of the metals present in the nanocomposites was confirmed by the X-
ray photoelectron spectroscopy (XPS) analysis. The hydrodynamic diameter and zeta potential of
the nanocomposite were 218 nm and 46.8 eV, respectively. The thermal stability of the nanocom-
posite was analyzed by thermogravimetry-differential scanning calorimetry (TG-DSC) analysis.
The synthesized nanocomposite was evaluated for the electrochemical glucose sensor. The nano-
composite shows 87.47% of degradation ability against methylene blue dye at a 50 µM concentra-
tion. The trimetal oxide nanocomposite shows potent activity against Escherichia coli. In addition to
that, the prepared nanocomposite shows strong antioxidant application where scavenging activity
was observed to be 76.58 ± 0.30, 76.89 ± 0.44, 81.41 ± 30, 82.58 ± 0.32, and 84.36 ± 0.09 % at 31, 62, 125,
250, and 500 µg/mL, respectively. The results confirm the antioxidant potency of nanoparticles 
(NPs) was concentration dependent.

Keywords: absorption; glucose; methylene blue; sensor; trimetal oxide

1. Introduction
Presently, diabetes is considered one of the most common chronic diseases and is

already declared a serious threat to a healthy lifestyle [1]. Several medical conditions are
associated with diabetes, including heart diseases, tuberculosis, coeliac disease, and cystic
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Scholarly Outcome 10 
 النوع 

 ورقة علمية
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Research Article 

 العنوان 
أناتاز املطعم بالزنكيت املجمع ذاتًيا -الفينول فثالين املركب ذاتًيا كمركب نانوي مغلف بالسيليكا

 . االستجابةكمستشعر األس الهيدروجيني البصري سريع 

TITLE 
 

Self-assembled phenolphthalein functionalized zincite doped silica-anatase 
nanocomposite as fast responsive optical pH sensor. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925346722003196 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

13/04 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Optical Materials 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
من أجل نطاق األس الهيدروجيني الديناميكي واالستجابة السريعة لأللوان )خصائص استشعار 

والفينول  ZSACاألس الهيدروجيني(، تم تصنيع مركب النانو السيليكا أناتاز املدعوم بالزنكيت  
ل  

ّ
درجة مئوية. كشفت املركبات   60عند    sol-gelبواسطة عملية    ZSAC (PZSAC)فثالين املعط

 قبل وبعد التثبيت  
ً
عن التشكل املسامي والتوزيع األولي   PZSACو    ZSACالنانوية املستقرة حراريا

كشف   حوالي  Ra    ~  1عن    ZSACاملنتظم.  بلوري  وحجم  ونفاذية    4نانومتر،  ٪،    78نانومتر، 
نانومتر، وحجم بلوري حوالي  PZSTC    Ra  ~  4نانومتر. حيث أظهر    633عند    1.48ومعامل انكسار  

ونفاذية    2 انكسار  74نانومتر،  ومعامل  النانويين    633عند    ٪1.5،  املركبين  كال  ُيظهر  نانومتر. 
ا كيميائًيا غير متجانس بين املجموعات الوظيفية و

ً
مساحة   ZSAC. عرضت   Tiو    Siو  Znترابط

متوسط  /جم2م282سطح   ومتوسط  م/ج3سم  0.22حوالي   PV  املسام  حجم،    حجم   توزيع، 
  3.5  من PSDو،  /جم3سم    PV ~ 0.42،  جم/2م  345نانومتر والتي تباينت إلى    33.2 (PSD)  املسام

، استجابة   11، أي  عالية  pkaعن قيمة    PZSAC، كشف  وة على ذلكعال .   phpنانومتر بعد تجميد  
. لوحظ سلوك  12الرقم الهيدروجيني  ثانية في    0.62و    1ثانية في الرقم الهيدروجيني    1.03اللون  

درجا في  للترسب  قابل  القصوى  غير  الحموضة  وبالتالي12-1ت  املركب  .  أن  استنتاج  يمكن   ،
لديه القدرة على تطبيقات استشعار درجة الحموضة الضوئية الكيميائية    PZSAالنانوي املركب  

 مثل الغذاء والبحوث البيئية. 

ABSTRACT 
 

For dynamic pH range and fast color response (pH sensing characteristics), 
zincite-supported silica-anatase nanocomposite (ZSAC) and phenolphthalein 
immobilized ZSAC (PZSAC) were synthesized by the sol-gel process at 60 ºC. 
Thermally stable nanocomposites before and after immobilization (ZSAC and 
PZSAC) revealed porous morphology and uniform elemental distribution. The 
ZSAC revealed Ra ~ 1 nm, crystallite size around 4 nm, transmittance 78 %, and 
refractive index 1.48 at 633 nm. Whereas, PZSTC exhibited Ra ~ 4 nm, 
crystallite size around 2 nm, transmittance 74 %, and refractive index 1.5 at 633 
nm. Both nanocomposites show heterogeneous chemical bonding between 
functional groups and Zn, Si, and Ti. The ZSAC exhibited a surface area 282 
m2/g, average pore volume (PV) around 0.22 cm3/g, and average pore size 
distribution (PSD) of 33.2 nm which varied to 345 m2/g, PV ~ 0.42 cm3/g, and 
PSD of 3.5 nm after php immobilization. Furthermore, PZSAC exposed a high 
pka value i.e., 11, color response 1.03 s in pH 1 and 0.62 s in pH 12. A non-
leachable behavior was observed in extremes pHs 1-12. Hence, it can be 
concluded that synthesized nanocomposite PZSA has the potential for applied 
opto-chemical pH sensing applications such as food and environmental 
research.  

 

 الدراسة   خمرجات 

املثبت   • فثالين  الفينول  تصنيع  بالزنكيتتم  واملدعوم  بواسطة  ZSAC)بالزنكيت   )
 . sol-gelخصائص استشعار األس الهيدروجيني بطريقة 

عالية    PZSACضح  و  • سطح  منخفضة،ومساحة  خشونة   
ً
حراريا جم، /2م345املستقر 

 قابل للتسرب.، وسلوك غير  12ثانية في الرقم الهيدروجيني  0.68واستجابة سريعة لأللوان  
االستشعار   • تطبيقات  على  القدرة  لديه  املركب  النانوي  املركب  أن  إلى  النتائج  أشارت 

 . الكيميائي البصري 

STUDY OUTCOMES 
 

• Phenolphthalein immobilized zincite-supported silica-anatase nanocomposite 
(ZSAC) is synthesized by sol-gel method for pH sensing characteristics. 

• Thermally stable PZSAC demonstrates low roughness, high surface area 345 
m2/g, fast color response 0.68 s in pH 12, and non-leachable behaviour. 

• Experimental findings suggested that synthesized nanocomposite has the 
capability for opto-chemical sensing applications. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الصناعة الوطنية مجال االرتباط: 

لها  املستشعرات  أجهزة  فصناعة  متعددة،  محاور  من  الوطنية  الصناعة  تدعم  الدراسة  هذه 
متعددة يمكن استخدامها في مجاالت متعددة ومتنوعة كاملياه والغذاء، وهذا  تطبيقات صناعية  

، حيث توجد عدة شركات وطنية يمكن أن تتبنى    ٢٠٣٠يعتبر من األهداف االستراتيجية لرؤية  
 .فكرة املشروع بما يتالءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل في السعودية

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: National Industry 
The manufacture and development of sensors has multiple industrial applications. It is 
one of the strategic objectives of the Saudi Vision 2030, as there are several national 
companies that can adopt the idea of the project in line with the needs and 
requirements of the labour market in Saudi Arabia. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

يمكن تحديد الخواص الكيميائية للمحاليل املائية من خالل قيم األس الهيدروجيني. حيث أظهر  
( مساحة سطح عالية ومعامل انكسار منخفض.  ZSACمركب النانو املركب املدعوم بالزنكيت )
قيمتها   سريعة  استجابة  يمتلك  الهيدروجيني    0.68حيث  الرقم  في  النتائج  12ثانية  وأشارت   .

اقبة الغذاء والبيئة.  PZSACالتجريبية إلى أن   لديه القدرة في أبحاث وتطبيقات مر

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The chemical properties of aqueous solutions can be determined by their pH values. 
The synthesized zincite-supported silica-anatase nanocomposite (ZSAC) exhibited high 
surface area and low refractive index. It possessed fast response 0.68 s in pH 12. 
Experimental findings suggested that PZSAC has the capability in food and 
environmental monitoring research. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 التصنيع و  البيئةمجال االرتباط: 

من   .وقاعدة الوسط املائي مثل برك السباحة بواسطة هذا املستشعريمكن تحديد حموضة  
الفاكهة  تفسد   / تضر  التي  املتطايرة  العضوية  املركبات  تحديد  يمكن   ، املركبة  املواد  خالل 
واللحوم ، وبالتالي يمكن تطبيقها في أبحاث علوم األغذية ، ويمكن استخدامها أيضا في العيادات 

أبحاث االستدامة البيئيةأو في تحليل الكيمياء ال  . حيوية و

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment and Manufacture 
The acidity and basicity of aqueous media can be determined by this sensor. By 
synthesized materials, the volatile organic compounds can be determined which 
damaged /spoiled the fruits and meat, therefore can be applied in food science research, 
used in clinics or in biochemistry analysis and the environmental sustainability 
research. 

 االستفادة   أوجه 

 .سهولة إجراءات تركيب املواد النانوية •
  التأكد من أن سطح املواد خاٍل من الشقوق أو تغليف الصبغة في مصفوفة االستشعار  •

  .لالستجابة السريعة لالستشعار
 لتطبيقات االستشعار في البيئات القاسية أو في بيئة أساسية مكثفة.  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Ease synthesis procedure of nanomaterials. 
• Ensure the crack-free surface of the materials or encapsulation of dye into matrix 

for rapid sensing response. 
• For sensing applications in harsh environments or in intense basic environment. 

 حمتملون   مستفيدون 

 . أرامكو •
 . الشركة السعودية للكهرباء •
 .سابك •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Aramco. 
• Saudi Electricity Company. 
• SABIC. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 . لتطبيقات األجهزة الضوئية •
 . مجسات بصرية كيميائية •
 . البروتين واألصباغاملواد النانوية املسامية لتغليف الجزيئات املختلفة مثل  •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• For photonic devices applications. 
• Opto-chemical sensors. 
• Porous nanomaterials for different molecules encapsulation such as protein and 

dyes 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Adil Alshoaibi, adshoaibi@kfu.edu.sa, 00966506933370 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR70, FINANCE196 
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Scholarly Outcome 11 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 . بنية نانوية مزروعة بشكل هرمي لقمع الترشيح في االستشعار الكيميائي لأللياف البصرية

TITLE 
 

Hierarchically grown nanostructure for suppressing leaching in fibre optic 
chemical sensing. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0254058422005004 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

02/05 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Materials Chemistry and Physics 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
الضوئية باأللياف  الهيدروجيني  األس  الستشعار  فثالين ،بالنسبة  فينول  جسيمات  تصنيع    تم 

سول  هالم  على  قبل  -القائمة  من  واملثبتة  النانوية    SiO2 (P-SNPs)جل   – SiO2والجسيمات 
TiO2  ( منخفضة  حرارة  درجة  في  الكشف  80املثبتة  تم  مئوية(.  الهرمي   درجة  الهيكل  عن 

ر ، مساحة نانومت  Ra    ~  7  عرضت   VPSEM   .P-SNPsوالتشكيل الخالي من الكراك بواسطة  
عند    1.37، ومعامل انكسار منخفض  نانومتر  550٪ عند    83  ، نفاذيةجم/2م    442سطح عالية ~  

متر    219نانومتر ، مساحة سطح ~  Ra   3منخفضة    بنية حبيبية  P-STNPsنانومتر. أظهرت    550
نانومتر.   550عند    1.52  معامل انكسار نانومتر ،    550٪ عند    93جم ، تبلور ، نفاذية عالية  /مربع

 عند    كال املصفوفتين مستقرتان
ً
لـ    250حراريا   Siدرجة مئوية وكشفت عن الترابط الكيميائي 

مصفوفات    مع Tiو حساسية  كشفت  وظيفية.   22حوالي    P-STNPsو  P-SNPsمجموعات 
 pkaتم قياس قيمة على التوالي. ،نانومتر 445عند درجة حموضة /عدا 19ودرجة حموضة /عدا

لـ   الزمنية    559عند    P-SNPs ~ 9.5العالية  واالستجابة  الرقم   0.11نانومتر  مقابل  ثانية 
 3.9نانومتر واالستجابة الزمنية    554عند    pka ~ 9.1قيمة    P-STNPs. أظهرت  12الهيدروجيني  

ظهر  
ُ
ت لكن    P-STNPsثانية.  ترشيح  ترشيح  P-SNPsآثار  غير  سلوك  عن  لذلك،يكشفت  يمكن  . 

سل الهرمي لديها إمكانية االستخدام العملي مثل األمن القائمة على التسل  P-SNPsاستنتاج أن  
 . ي الوسائط األساسية دون أي ترشيحالغذائي ف

ABSTRACT 
 

For fiber optic pH sensing, sol-gel-based phenolphthalein immobilized SiO2 
nanoparticles (P-SNPs) and phenolphthalein immobilized SiO2–TiO2 nanoparticles (P-
STNPs) were synthesized at low temperature (80 ◦C). The hierarchical structure, and 
crack-free morphology was revealed by VPSEM. The P-SNPs exhibited Ra ~7 nm, high 
surface area ~442 m2/g, transmittance 83 % at 550 nm, and low refractive index (n) 
1.37 at 550 nm which is significant for pH sensing. The P-STNPs demonstrated granular 
structure, low Ra 3 nm, surface area ~219 m2/g, crystallinity, high transmittance 93 % 
at 550 nm, n 1.52 at 550 nm. Both matrices are thermally stable ≤ at 250 ◦C and revealed 
the chemical bonding of Si and Ti with functional groups. The sensitivity of P-SNPs and 
P-STNPs matrices revealed ~22 counts/pH and 19 counts/pH at 445 nm, respectively. 
The high pka value of P-SNPs is measured ~9.5 at 559 nm and time response 0.11s 
against pH 12. The P-STNPs exhibited pka value ~ 9.1 at 554 nm and time response 3.9 
s. The P-STNPs show leaching traces but P-SNPs revealed non-leaching behaviour. 
Therefore, it can be concluded that hierarchical based P-SNPs have the potential for 
practical usage such as food security in basic media without any leaching.  

 الدراسة   خمرجات 

والجسيمات النانوية  SiO2 (P-SNPs)بطريقة الصول جل  تصنيع الجسيمات النانوية تم •
SiO2-TiO2 (P-STNPs)    بصرية بألياف  األس   PCSواملغلفة  استشعار  لتطبيقات 

 الهيدروجيني. 
 ، على التوالي.عن بنية هرمية وحبيبية P-STNPsو  P-SNPsكشفت  •
حساسية  ت • حساب  زمنية    عدا  22بحوالي    P-SNPsم  استجابة  مع  الهيدروجيني  الرقم   /

 . ثانية بدون ترشيح  0.11تقارب  سريعة

STUDY OUTCOMES 
 

• Sol-gel based phenolphthalein immobilized SiO2 nanoparticles (P-SNPs) and 
SiO2-TiO2 nanoparticles (P-STNPs) are synthesized and coated on PCS fibre optic 
for pH sensing applications. 

• The P-SNPs and P-STNPs revealed hierarchical and granular structure, 
respectively. 

• The sensitivity of the P-SNPs is calculated ~ 22 counts/pH with fast time response 
0.11s without leaching. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الصناعة الوطنية مجال االرتباط: 

ترتبط هذه الدراسة بالصناعات الوطنية املحلية والعاملية حيث يتطلب وجود مثل هذه األجهزة 
أبحاث  النوعية ملا لها من تطبيقات صناعية في عدة مجاالت تنموية مثل علوم األغذية والزراعة و

اقبة البيئية املتنوعة، وتوجد بعض الشركات واملؤسس ات ذات صلة مباشرة بهذا املشروع،  املر
 . فيمكن من خاللها تطوير الفكرة وفقا لالحتياجات املرتبطة بالسوق السعودي.

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: National Industry 
This study is related to the national and international industries, where the presence of 
such quality devices is required because of their industrial applications in several 
developmental fields such as food sciences, agriculture, and various environmental 
monitoring research. The idea can be developed significantly by some Saudi companies 
and institutions. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

 لها مساحة سطح عالية  
ً
تظهر نتائج هذه الدراسة أن مواد االستشعار املركبة املستقرة حراريا

عدديا / درجة الحموضة    P-SNPs ~ 22ومعامل انكسار منخفض. حيث يتم حساب الحساسية لـ  
لديها مساهمات   P-SNPsثانية. اقترحت النتائج التجريبية أن  0.11واالستجابة السريعة للوقت 

اقبة البيئية املتنوعة أبحاث املر  . .متعددة في علوم األغذية والزراعة و

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The outcome of this study shows that thermally stable synthesized sensing materials 
have a high surface area and low refractive index. The sensitivity is calculated for P-
SNPs ~22 counts/pH and fast time response 0.11s. Experimental findings suggested 
that P-SNPs have the potential for food science, agriculture, and environmental 
monitoring research. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 التصنيعو  الزراعة، البيئةمجال االرتباط: 

يمكن استخدام مواد االستشعار املحضرة في الزراعة بصور متعددة. من خالل املواد املركبة ،  
يمكن استخدام مستشعر األس    .يمكن تقييم نضارة األسماك واللحوم في أبحاث علوم األغذية

اقبة الحموضة واألساسيات  عد في البيئات القاسية مثل مر
ُ
الهيدروجيني باأللياف الضوئية امل

 .ذائي واالستدامة البيئية وغيرهماعلى املستوى الصناعي والتقني في عدة مجاالت كاألمن الغ

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment, Agriculture and Manufacture 
The prepared sensing material can be applied in agriculture. By synthesized materials, 
the freshness of fish and meat can be evaluated in food science research. The prepared 
fibre optic pH sensor can be applied in harsh environments such as to monitor the 
acidity and basicity in the environmental sustainability field. 

 االستفادة   أوجه 

 .سهولة إجراءات تركيب املواد النانوية •
  .االستشعاركد من أن سطح املواد خاٍل من الشقوق أو تغليف الصبغة في مصفوفة أالت •
مكثفة • أساسية  بيئة  في  أو  القاسية  البيئات  في  االستشعار  األس    لتطبيقات  الستشعار 

 الهيدروجيني. 

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Ease synthesis procedure of nanomaterials. 
• Ensure the crack-free surface of the materials or encapsulation of dye into matrix 

for pH sensing. 
• For sensing applications in harsh environments or in intense basic environment. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .وزارة البيئة واملياه والزراعة •
 . الهيئة العامة للغذاء والدواء •
 .السعودية للمواصفات واملقاييس والجودةالهيئة  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment, Water and Agriculture. 
• Saudi Food and Drug Authority. 
• Saudi Standards, Metrology and Quality Organization. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 . لتطبيقات األجهزة الضوئية •
 مستشعرات األس الهيدروجيني باأللياف الضوئية.  •
 املواد النانوية الوظيفية لتطبيقات االستشعار  •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• For photonic devices applications. 
• Fibre optic pH sensors. 
• Functionalized nanomaterials for sensing applications 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Adil Alshoaibi, adshoaibi@kfu.edu.sa, 00966506933370 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR41, FINANCE212 
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Scholarly Outcome 12 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
اقبة غاز مستشعر تطوير   باستخدام مركب  عند درجات حرارة تشغيل منخفضة الهيدروجينملر

 . ي النانو  القصدير ثاني أكسيد 

TITLE 
 

Low-Temperature Hydrogen Sensor Based on Sputtered Tin Dioxide 
Nanostructures through Slow Deposition Rate. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.153857 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

31/05 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Applied Surface Science 

 التصنيف 
   %1 أعلى ، Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1, Top 1% 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
األخيرة، اآلونة  مختلف   في  في  التكنولوجيا  استخدام  في  التوسع  أدي  البشرية  تعداد  تطور  فان 

فقد التي توسع فيها استخدام الغازات املختلفة.    الغذاء  إنتاج  اتكنولوجيمجاالت الحياة، خاصة  
أدى الطلب    و املنتجات الزراعية. لذا،،  وحفظها،  استخدمت الغازات سواء في صناعة األغذية

اقب الغازات  ة  املتزايد على مر العلماء أهمية ألجهزة استشعار أثناء الصناعة،  تركيز  إعطاء  إلى 
الغاز. اكتسبت تقنية املستشعرات اهتماًما كبيًرا للكشف عن الغازات في مختلف التطبيقات، 

األغذية وجودةمثل   الصناعية.    إنتاج  والتطبيقات  الفاكهة    الهواء وجودة 
ً
يستخدم غاز فمثال

اقبة  . املهدرج عند درجات حرارة عالية الزيوتالهيدروجين في عملية الهدرجة إلنتاج  لذا فان مر
صناعة   في  وكذلك  الصناعة،  هذه  مثل  في  بمكان  األهمية  من  االنفجار  شديد  الغاز  هذا  مثل 

بقة الهيدروجين األخضر والذي يستخدم كوقود.  في هذه الدراسة فقد اهتم البحث بتصنيع ط
الهيدروجي لغاز  القصدير.    نحساسة  أكسيد  من  نانوية  بنية  أداء من  تفوق  هي  النتيجة 

 والتيالهيدروجين  االستشعار للمستشعر املصنوع في هذه الدراسة عن معظم أجهزة استشعار  
فقد تم استخالص طبقتين من أكسيد القصدير أحدهما تعمل  درجة حرارة عالية.  تعمل عند  

 تجاه غاز ثاني أكسيد النيتروجينتعمل األخرى بانتقائية ا  از الهيدروجين، بينماتجاه غ  ةانتقائيً ب
اقبته للتعرف علي جودة األغذية املصنعة أو الزراعية، ويعمل كال املستشعرين  الذي يمكن مر

  ذات   مستشعراتصناعة  قد تساعد في  فان الدراسة الحالية    وبذلكعند درجة حرارة منخفضة.  
 . للسوق التجاري  أكسيد النتروجين وثاني الهيدروجينغاز انتقائية عالية تجاه 

ABSTRACT 
 

Recently, the development of the human population has led to an expansion 
in the use of technology in various areas of life, especially food production 
technology, in which the use of various gases has expanded. Gases have been 
used either in the food industry, food preservation, and agricultural products. 
Therefore, the increasing demand for monitoring the concentration of gases 
during the industry has led scientists to give importance to gas sensing 
technology, which was applied in food production, air quality, fruit quality, and 
industrial applications. For example, hydrogen gas is used in the hydrogenation 
process to produce hydrogenated oils. Also, green hydrogen is used as a fuel. 
Therefore, monitoring such highly explosive gas is very important. In this study, 
the research was concerned with the fabrication of a sensitive layer from a 
nanostructure of tin oxide. The result is that the sensing performance of the 
sensor made in this study is superior to most hydrogen sensors. Two low-
temperature sensors have been fabricated, one of which works selectively 
towards hydrogen gas, while the other works selectively towards nitrogen 
dioxide. The current study may help manufacture sensors with high selectivity 
towards hydrogen gas and nitrogen dioxide for the commercial market. 

 الدراسة   خمرجات 

تتمثل إحدى نتائج هذه الدراسة في تطوير طبقة حساسة من مادة متناهية الصغر تعتمد  •
 على أكسيد القصدير.

مستشعر   • تطوير  في  الدراسة  هذه  نتائج  إحدى  عملية    الهيدروجين غازتتمثل  اقبة  ملر
 الهدرجة أثناء إنتاج الزيت. 

لغازات  • الحساسية  عالي  غاز  مستشعر  تطوير  في  الدراسة  هذه  نتائج  إحدى  تتمثل 
 الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين. 

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is to develop a nanomaterial-sensitive layer based on 
tin oxide. 

• One outcome of this study is to develop  a  gas sensor for monitoring the 
hydrogenation process during oil production. 

• One outcome of this study is to develop  a highly sensitive gas sensor for hydrogen 
and nitrogen dioxide gases. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 جودة الحياةمجال االرتباط: 

اقبة البيئة أثناء إنتاج الغذاء.  ترتبط الدراسة الحالية برؤية اململكة في جودة الحياة من حيث مر
اقبة البيئة أثناء اإلنتاج مسألة مهمة للعمال الية إلى تطوير  . لذلك تهدف الدراسة الحينتعتبر مر

الغاز   البيئة املحيطة  تقنية استشعار  اقبة  الزائدة  في مر الزيت املهدرج ورصد األسمدة  إلنتاج 
اقبة الغازات الناتجة.   عن الزراعيةاملستخدمة في الحقول   طريق مر

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Quality of Life 
The current study is related to the Kingdom's vision in the quality of life in terms of 
monitoring the environment during food production. Environment monitoring during 
production is an important issue. Therefore, the current study aims to develop gas 
sensing technology for hydrogenated oil production and in monitoring the excess 
fertilizers used in agricultural fields. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

الدارسة  تستهدف  حيث  والزراعة.  البيئية  االستدامة  في  الوزارة  برؤية  الحالية  الدراسة  ترتبط 
اقبة االستخدام املفرط لألسمدة في الزراعة    استخدام تقنية استشعار الغازات والتي يمكنها مر

الغ اقبة  مر طريقة  ذلك عن  وكذلك بطريقة غير مباشرة.  الزراعية  املنتجات  املنبعثة من  ازات 
يساهم في الحد من لحفظها، ذلك    أمالح النتريتاملنبعثة من األغذية املصنعة واملستخدم فيها  

 األمراض ذات العالقة. انتشار 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The current study is related to the ministry's vision for environmental sustainability and 
agriculture. The study aims to use gas sensing technology that can indirectly monitor 
the excessive use of fertilizers in agriculture. This is done by monitoring the gases 
emitted from agricultural products, as well as from processed foods, in which nitrite 
salts are used for preservation, which contributes to limiting the spread of related 
diseases. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 البيئة مجال االرتباط: 

ترتبط الدراسة الحالية بهوية هوية جامعة امللك فيصل البيئية، حيث تهتم الدراسة بتكنولوجيا  
املحيط  الهواء  جودة  اقبة  بمر سواء  بالبيئة   

ً
وثيقا  

ً
ارتباطا ترتبط  والتي  الغازات،  استشعار 

اقبةتعد  بعمليات التصنيع.   حيوًيا لألشخاص الذين    البيئة عن طريق أجهزة استشعار أمًرا  مر
فإن إنشاء تقنية االستشعار في جامعة امللك فيصل    وبالتالي،ملون مع هذه الغازات الخطرة.  اعتي

 . يمثل خطوة مهمة في القضايا البيئية

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment 
The current study is related to the identity of King Faisal University regarding the 
environment. The study is concerned with gas sensing technology, which is closely 
related to the environment, by monitoring the air quality surrounding manufacturing 
processes. Thus, the establishment of sensor technology at KFU represents an important 
step in environmental issues. 

 االستفادة   أوجه 

 الستشعار غاز معين.  ةناسباملواد النانوية امليمكن أن يفيد هذا البحث في اختيار  •
الهيدروجين في عملية يمكن أن يفيد هذا البحث في تصنيع أنف إلكتروني للكشف عن غاز   •

 هدرجة الزيت. 
أكسيد   • ثاني  غاز  عن  للكشف  إلكتروني  أنف  تصنيع  في  البحث  هذا  يفيد  أن  يمكن 

 النيتروجين لرصد االستخدام الزائد لألسمدة في الزراعة.

POTENTIAL BENEFITS 
 

• This research can benefit in selecting a suitable nanomaterial for a specific gas 
sensor. 

• This research can benefit in fabricating an electronic nose for detecting hydrogen 
gas in the oil hydrogenation process. 

• This research can benefit in fabricating an electronic nose for detecting nitrogen 
dioxide gas for monitoring the excess use of fertilizers in agriculture. 

 حمتملون   مستفيدون 

بيئة  • اقبة  مر في  البحث  هذا  من  للهيدروجين  الخضراء  نيوم  شركة  تستفيد  أن  يمكن 
 . الهيدروجين لغاز  اإلنتاجمنطقة 

اقبم  فييمكن لشركات إنتاج املواد الغذائية للزيت املهدرج االستفادة من هذا البحث   •   ة ر
 بيئة منطقة اإلنتاج. 

اقبة   • مر في  البحث  هذا  من  الغاز  إنتاج  شركة  تستفيد  أن  غاز  مناطق  يمكن  عمل 
 الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين. 

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• NEOM Green Hydrogen Company can benefit from this research in monitoring 
the environment of the production area. 

• Food production companies of hydrogenated oil can benefit from this research in 
monitoring the environment of the production area. 

• The gas production company can benefit from this research in monitoring the 
work area of hydrogen and nitrogen dioxide gas. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

البحث عن طريق   • ثم  تطويريمكن تسويق هذا  إلكترونية ومن  الغازات  أجهزة استشعار 
املواد هذا  املستشعر  دمج  هذا  في  حساسة  كطبقة  البحث  هذا  في  املصنعة  النانوية 

يمكنأولي  كنموذج والذي  في   ،  النهائي  املنتج  غاز    استخدام  اقبة   وثانيالهيدروجين  مر
 . أكسيد النتروجين

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialized by developing electronic gas sensors and 
then incorporating this novel nanomaterial as a sensitive layer in e-nose as a 
prototype, and then the final product can be used in the monitoring of hydrogen 
and nitrogen dioxide gases. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr. Nagih Shaalan, nmohammed@kfu.edu.sa, 00966582203265 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR19, FINANCE218 
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 13  عـلـمـي   مــخــرج 
 

Scholarly Outcome 13 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
االجتماعي    أثناء التواصل  وسائل  تأثير  كورونا،  الوسيط   علىجائحة  الدور  الطعام:  هدر  نية 

 .للسلوك الشرائي املفرط وتدين الفرد

TITLE 
 

Amid the COVID-19 Pandemic, Social Media Usage and Food Waste Intention: 
The Role of Excessive Buying Behaviour and Religiosity. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/11/6786 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

01/06 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Sustainability 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
صنف ضمن أسوأ الدول في  على الرغم من كونها دولة دينية، إال أن اململكة العربية  

ُ
السعودية ت

هدر الطعام على مستوي العالم. يعد استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتغيرات في سلوك 
العمالء، مثل الشراء املفرط، من ضمن بعض العوامل الرئيسية التي تساهم في هدر الطعام.  

ل االجتماعي )من خالل روية هذه الورقة البحثية اهتمت بدراسة تأثير استخدام وسائل التواص 
أو مشاركة أنواع األطعمة املختلفة على وسائل التواصل االجتماعي( وتأثير ذلك على نية إهدار 
كورونا   فيروس  جائحة  أثناء  املفرط  الشراء  للتدين وسلوك  الوسيط  الدور  دراسة  مع  الطعام 

(COVID-19  تم إكمال استبيان من قبل .)كة العربية السعودية.  عميل للمطاعم في اململ  1250
( البنائية  املعادلة  التي تستخدم نمذجة  الدراسة  نتائج  لتدين SEMأظهرت  كبيًرا  تأثيًرا سلبًيا   )

العميل على نية هدر الطعام.  أي كلما زاد التدين لدي العميل قل هدر الطعام. ومع ذلك، فإن  
ي في املقابل إلى ارتفاع الهدر  استخدام وسائل التواصل االجتماعي تعزز الشراء املفرط، مما يؤد

 على أن االستخدام املفرط لوسائل التواصل االجتماعي وتنفيذ 
ً
في الطعام. تقدم النتائج دليال

إلى  باإلضافة  في االستهالك.  يزيد من الشراء واإلفراط  استراتيجيات تسويق أغذية جديدة قد 
ط، مما أثر على زيادة هدر الطعام،  إلى زيادة الشراء املفر   COVID-19ذلك، أدى الخوف من نتائج  

في  الطعام  هدر  وتقليل  األخالقي  السلوك  توجيه  في  للغاية  فعالة  قوة  التدين  يكون  أن  ويمكن 
 اململكة العربية السعودية 

ABSTRACT 
 

Despite being a religious country, the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) ranks among the 
world’s worst food wasters. Social media usage (SMU) and changes in customers’ 
behaviour, such as excessive buying, are some of the main factors that can increase food 
waste. This research paper examined the impact of SMU on food waste intention (FWI) 
with the mediating role of religiosity and excessive buying behaviour amid the 
coronavirus (COVID-19) pandemic. A self-administered questionnaire was completed 
by 1250 restaurant customers in KSA. The study results employing structural equation 
modelling (SEM) demonstrated a significant negative impact of customer religion on 
FWI. Nevertheless, SMU fosters excessive buying, which in return results in a high FWI. 
excessive buying behaviours was found to partially mediate the influence of SMU and 
religiosity on the FWI. The findings give evidence that the excessive use of social media 
and the implementation of new food marketing strategies may increase purchasing and 
overconsumption. Additionally, a fear of COVID-19 outcomes led to an increase in 
excessive purchasing, which influenced the FWI. Religiosity, on the other hand, can be 
a highly potent force in guiding moral behaviour and discouraging religious individuals 
from engaging in numerous socially unethical practices, such as FWI. 

 الدراسة   خمرجات 

هذه   • نتائج  أن   الدراسةإحدى  على  االجتماعي  يؤكد  التواصل  وسائل    تعزز استخدام 
 .هدر الطعام يزيدلدي العمالء وبالتالي  املفرطئي سلوك الشراال

الضوء  آمثال   • يسلط  الحالية  الدراسة  لنتائج  التواصل   أن  علىخر  وسائل  استخدام 
 نية إهدار الطعام يزيد مناالجتماعي 

من التأثير السلبي الستخدام  يخفف    أنالتدين يمكن  أن  النتائج األخرى علي    ديحا  تؤكد •
 .وسائل التواصل االجتماعي على نية إهدار الطعام والشراء املفرط

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of that study confirms that social media usage increases excessive 
buying behaviour  and foster food waste intention. 

• Another example highlights that social media usage increases food waste 
intention. 

• One more outcome of this study emphasises that religiosity can mitigate the 
negative effect of social media use on food waste intention and excessive buying 
behaviour. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

افق هذه الورقة البحثية مع رؤية اململكة العربية السعودية   في كيفية حماية وصيانة   2030تتو
للموارد   إهدار  هو  الطعام  هدر  الهدر.  من  الحيوية  السعودية  العربية  اململكة  والوقت  موارد 

  40٪ من املواد الغذائية املشتراة، مما يكلف اململكة  33واملال، حيث يتم فقدان ما ال يقل عن  
 مليار دوالر( سنوًيا.  11مليار ريال سعودي )حوالي 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
This research paper is consistent with Saudi Arabia vision 2030 in how to protect and 
maintain the Saudi Arabia vital resources from waste. Food waste is a waste of 
resources, time and money, as at least 33% of purchased food is lost, costing the 
Kingdom 40 billion Saudi riyals (about $11 billion) annually. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

افق   تعاني هذه الورقة البحثية مع رؤية وزارة التعليم في فئة االستدامة البيئية والزراعة.،  تتو
و  املياه  ومصادر  الزراعية  األراض ي  قلة  من  السعودية  العربية  العربية  تعتمد  اململكة  اململكة 

٪ من احتياجاتها الغذائية.  80بشكل كبير على الواردات الضخمة لتلبية ما يصل إلى  السعودية  
العربية    ذلك،ع  وم اململكة  في  واالستدامة  الغذائي  لألمن  كبيًرا  تهديًدا  الغذاء  فقد  يشكل 

 السعودية. 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
This research paper is consistent with ministry of education vision in environmental 
sustainability and agriculture category. KSA has severely restricted agricultural land and 
a limited water supply; consequently, it relies heavily on massive imports to meet up to 
80% of its food needs. Yet, food loss poses a significant threat to food security and 
sustainability in Saudi Arabia. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 واإلدارة  البيئةمجال االرتباط: 

افق هذه الورقة البحثية مع رؤية جامعة امللك فيصل في فئة البيئة واإلدارة. هدر الطعام له  تتو
خطيرة.   واجتماعية  بيئية  اقب  للمستهلك  عو الشرائي  السلوك  بدراسة  قام  الحالي  البحث 

وأسباب السلوك الشرائي املفرط والتدين وتأثيرهم في نية هدر الطعام كمحاولة إلدارة وتقليل  
اقب هدر الطعام.  عو

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment and Management 
This research paper is consistent with KFU vision in environment and management 
category. Food waste has danger environmental and social consequences. The current 
study investigated consumer purchasing behaviour and the causes of excessive 
purchasing behavior and religiosity on food waste intention in an attempt to manage 
and reduce the consequences of food waste. 

 االستفادة   أوجه 

على سلوك   COVID-19من الفوائد املحتملة لهذا البحث أنه يستكشف تأثير جائحة  •
 الشراء لدى املستهلك. 

على األمن  COVID-19تؤكد على تأثير جائحة  لهذه الدراسة فائدة أخرى محتملة •
 الغذائي وهدر الغذاء. 

جائ • تأثير  تقييم  البحث  هذا  من  األخرى  املحتملة  املزايا  على    COVID-19حة  من 
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

POTENTIAL BENEFITS 
 

• One potential benefit from this research is that it explores the impact of COVID-
19 pandemic on consumer buying behaviour. 

• Another potential benefit emphasizing the impact of COVID-19 pandemic on 
food security and food waste. 

• One more potential befit from this research is that evaluating impact of COVID-
19 pandemic on social media usage. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .وزارة البيئة واملياه والزراعة •
 .إطعامبنك الطعام السعودي  •
 .املؤسسة العامة للحبوب •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• The Ministry of Environment, Water and Agriculture. 
• Saudi Food Bank. 
• SAGO (Saudi Grain Organization). 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

في   • البحث  هذا  مخرجات  تتجير  الوعي  يمكن  لزيادة  منصة  أو  تطبيق  اقب  تطوير  بالعو
 . السلبية لهدر الطعام على موارد اململكة العربية السعودية

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialized by developing an app or a platform to 
increase the awareness of the negative consequences food waste on KSA 
resources. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Ibrahim Elshaer, ielshaer@kfu.edu.sa, 00966543936680 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR20, FINANCE219 
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Amid the COVID-19 Pandemic, Social Media Usage and Food 
Waste Intention: The Role of Excessive Buying Behavior  
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2 Department of Tourism and Hospitality, Arts College, King Faisal University, Al-Ahsaa 31982, Saudi Arabia
3 Tourism Studies Department, Faculty of Tourism and Hotels, Suez Canal University, Ismailia 41522, Egypt
4 Department of Management, School of Business, King Faisal University, Al-Ahsaa 31982, Saudi Arabia
5 Hotel Studies Department, Faculty of Tourism and Hotels, Suez Canal University, Ismailia 41522, Egypt
* Correspondence: aazazz@kfu.edu.sa (A.M.S.A.); ielshaer@kfu.edu.sa (I.A.E.)

Abstract: Despite being a religious country, the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) ranks among the 
world’s worst food wasters. Social media usage (SMU) and changes in customers’ behavior, such as 
excessive buying, are some of the main influences of food waste. This paper examined the impact 
of SMU on food waste intention (FWI) with the mediating role of religiosity and excessive buying 
behavior amid the coronavirus (COVID-19) pandemic. A self-administered questionnaire was com-
pleted by 1250 restaurant customers in KSA. The study results employing structural equation mod-
eling (SEM) demonstrated a significant negative impact of customer religion on the intention of food 
waste. Nevertheless, SMU fosters excessive buying, which in return results in a high FWI. The re-
sults also demonstrated that excessive buying behaviors partially mediate the influence of SMU and 
religiosity on the intention of food waste. The findings have numerous implications for policymak-
ers, academics, and restaurant professionals.

Keywords: social media; food waste intention; religiosity; buying behavior; COVID-19 

1. Introduction 
The pandemic of coronavirus (COVID-19) has represented a threat to individuals’ 

physical health, psychological disorders, and whether they have been subjected to the 
disease [1]. The pandemic has caused unpredictable behaviors such as excessive buying 
[1–3]. As a necessity, food has been one of the most frequently bought or panic-purchased 
items. COVID-19 was instrumental in altering purchasing and consumption patterns [4].

As of July 2020, the consequences of COVID-19, such as lockdowns and staying at 
home, had increased social media usage (SMU) by 10.5 percent [5]. Social media users 
totaled 3.6 billion in 2020, up from 3.4 billion in 2019. The figure is expected to reach nearly 
4.41 billion by 2025 [6]. Consumers can use social media to promote foods by writing 
product reviews and uploading images and videos, allowing individuals to engage in 
more than just communication by socializing with other online users [7]. The increased 
use of social media and new food marketing strategies may lead to more excessive pur-
chases [8]. The inability to go shopping has increased online food purchases. Food pro-
ducers are urged to use online platforms as an approach to resiliency amid the COVID-19 
pandemic [9]. Fear of COVID-19 consequences boosted excessive buying behavior, which 
impacted food waste intention (FWI) [10,11]. Food wastage was estimated at 1.3 billion 
tons per year before the COVID-19 pandemic [12]. The COVID-19 shutdowns were 
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 14  عـلـمـي   مــخــرج 
 

Scholarly Outcome 14 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
للحفاظ على   الساليسيليك  و حمض  الكالسيوم  لكلوريد  الخارجية  الحصاد  بعد  ما  تطبيقات 

 .جودة زهور البروكلي

TITLE 
 

Exogenous Postharvest Application of Calcium Chloride and Salicylic Acid to 
Maintain the Quality of Broccoli Florets. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://doi.org/10.3390/plants11111513 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

05/06 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Plants 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
استهالك  لقد   أهمية  بسبب  محصول  زادت  األخيرة  السنوات  في  من  الكمية  الالبروكلي  كبيرة 

العديد من الفيتامينات.  على    الحتوائهكذلك    ، ألكسدةل  ةضاداملو املركبات املضادة للسرطان  
فإن زهور البروكلي هي منتج سريع التلف سريًعا يتحول لونها إلى اللون األصفر بعد    ومع ذلك،

إلى   يؤدي  مما  هذه  حدوث  الحصاد،  في  بيولوجيا.  والنشطة  الغذائية  املركبات  في  خسائر 
ب  ،الدراسة خارجيعمل  قمنا  تأثير  الساليسيليك   تقييم  لحمض  الحصاد  بعد  وكلوريد    ما 

منهمالكالسيوم  وم البروكلي املخزنة عند  ا  خلوط  يوًما    28درجة مئوية ملدة    5على جودة زهور 
  SAحمض الساليسيليك  مم    2لتقليل الشيخوخة السريعة لزهور البروكلي. العينات املعالجة بـ  

مع   أو  الكالسيوم  ٪2بمفرده  من    اأظهر   CaCl2  كلوريد  أقل  وخسارة  أقل  وزن  حتوى مفقدان 
املركبات ج،  فيتامين  الفالفونويد  الكلوروفيل،  الكاروتينات،  والجلوكوزينوالت اتالفينولية،   ،

عينات   مع  األكسدة  كنترولالمقارنة  مضادات  نشاط  على  الحفاظ  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة   .
الساليساليك  اتجالعال   بواسطة الكالسيوم    أو    بحمض  كلوريد   + الساليساليك  بينما  حمض 

نشاط   على  .  زيالبيروكسيدنزيم  إانخفض  للحصول  بأنه  فنوص ي  و ولذلك  أعلى  تقليل لجودة 
درجة مئوية   5زهيرات البروكلي عند  لألكسدة أثناء التخزين املبرد  ل  ةضاداملركبات  املالفاقد في  

 يوًما. 28مفيد ملدة تصل إلى   بحمض السالساليك وكلوريد الكالسيومعالجة امليمكن أن تكون 
 

ABSTRACT 
 

The importance of broccoli (Brassica oleracea var. italica) consumption has 
increased in recent years due to its significant amount of anticarcinogenic and 
antioxidant compounds, as well as its many vitamins. However, broccoli 
florets are a highly perishable product which rapidly senesce and turn yellow 
after harvest, resulting in losses in nutritional and bioactive compounds. Thus, 
in this study, we evaluated the effect of postharvest exogenous of salicylic 
acid (SA) and calcium chloride (CaCl2) and their combination on the quality of 
broccoli florets stored at 5°C for 28 days to minimize the rapid senescence of 
broccoli florets. Samples treated with 2 mM SA alone or in combination with 
2% CaCl2 showed lower weight loss and lower losses of chlorophyll content, 
vitamin C, phenolic compounds, carotenoids, flavonoids, and glucosinolates 
compared with the control samples. Additionally, antioxidant activity was 
maintained by either SA or SA + CaCl2 treatments while peroxidase activity 
was decreased. For higher quality and lower losses in antioxidant compounds 
of broccoli florets during refrigerated storage at 5 C, SA + CaCl2 treatment 
could be helpful for up to 28 days. 

 الدراسة   خمرجات 

النتائج   • أنهخلصت  تجاري    إلى  نطاق  على  ببساطة  الحصاد  بعد  ما  عالج  تطبيق  يمكن 
 . وزيادة العمر االفتراض ي لزهيرات البروكليلتحسين الجودة 

+    الساليسيليك  بحمض  املختلطة  العالجات  استخدام  أحد نتائج هذه الدراسة هو   كان  •
 حدة. على  عالج كل استخدام من فعالية أكثر والتي كانت  الكالسيوم كلوريد

النتائج هو  • الفعالة ومضادات األكسدة ألطول    ومن أهم  الحفاظ على محتوى املركبات 
 . فاكهة أخرى  أو فترة ممكنة ويمكن تطبيق هذه الطريقة على خضراوات 

STUDY OUTCOMES 
 

• Results concluded that post-harvest treatment can be simply applied on 
commercial scale to improve quality and increase shelf life of broccoli florets.  

• One outcome of this study was use of combination therapies with salicylic acid + 
calcium chloride, which were more effective than using each treatment alone. 

• One of most important results is to maintain content of active compounds and 
antioxidants for as long as possible. This method can be applied to other 
vegetables or fruits. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيوية و  جودة الحياةمجال االرتباط: 

للحفاظ على حيوية   ابتكار طريقة  اململكة وذلك عن طريق  برؤية  وثيق  ارتباط  دراستنا  ترتبط 
وحتى تصل املستهلك وبالتالي الحفاظ على املركبات   أطول الخضراوات ما بعض الحصاد لفترة  

الفعالة الطبيعية و الحفاظ على شكل وجودة الخضروات سواء لالستهالك املحلي أو التصدير 
 ظ على جودة األمن الغذائي. اتقليل الفاقد والحفلبمركبات طبيعية  باملعاملة

 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Quality of Life and Resources Sustainability 
Our study is closely related to Kingdom vision, by devising way to preserve vitality of 
vegetables, some harvest for longer period to reach consumer, preserving natural 
compounds, maintaining shape, quality of vegetables, whether for local consumption 
or export by natural compounds treating to reduce waste and maintain quality of food 
security. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

ترتبط دراستنا ارتباط وثيق برؤية الوزارة وذلك عن طريق ابتكار طريقة مستدامة  للحفاظ على  
لفترة   ما بعض الحصاد  املستهلك وبالتالي الحفاظ على    أطول حيوية الخضراوات  وحتى تصل 

املركبات الفعالة الطبيعية و الحفاظ على شكل وجودة الخضروات باملعاملة بمركبات طبيعية  
 بيئة لتقليل الفاقد والحفاظ على جودة األمن الغذائي واالستدامة البيئية. صديقة لل

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
Our study is related to ministry's vision by creating sustainable way to preserve vitality 
of vegetables, harvest for longer period, until it reaches consumer, preserving natural 
compounds, preserving shape and quality of vegetables by natural environmentally 
friendly compounds treating to reduce waste, maintain quality of food security and 
environmental sustainability. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةمجال االرتباط: 

للحفاظ   ابتكار طريقة مستدامة   بهوية الجامعة وذلك عن طريق  ارتباط وثيق  ترتبط دراستنا 
لفترة   ما بعض الحصاد  وبالتالي الحفاظ    أطول على حيوية الخضراوات  املستهلك  وحتى تصل 

بمركبات  باملعاملة  الخضروات  وجودة  شكل  على  الحفاظ  و  الطبيعية  الفعالة  املركبات  على 
 بيئة لتقليل الفاقد والحفاظ على جودة األمن الغذائي واالستدامة البيئية. طبيعية صديقة لل

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Agriculture 
Our study is related to University's vision by creating sustainable way to preserve 
vitality of vegetables, harvest for longer period, until it reaches consumer, preserving 
natural compounds, preserving shape and quality of vegetables by natural 
environmentally friendly compounds treating to reduce waste, maintain quality of 
food security and environmental sustainability. 

 االستفادة   أوجه 

حتى  • املزارع  من  والخضروات  الفواكه  جودة  على  الحفاظ  كيفية  ثقافة  نشر  في  البدء 
 . املستهلك

البحث بعمل • بعد  عن  لمزارعين  لية  و توع حمالت    يمكن تسويق هذا  ما  أهمية معامالت 
   .الحصاد ملنتجاتهم الزراعية

زيادة فرص تصدير املخرجات الزراعية بجودة عالية وفتح في    هذا البحث يمكن أن يفيد •
  .سوق عاملية جديدة

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Start spreading culture of how to maintain quality of fruits and vegetables from 
the farmer to consumer. 

• This research can be commercialised by doing awareness campaigns for farmers 
about the importance of post-harvest treatments for their agricultural products. 

• This research can be commercialised by increasing opportunities to export 
agricultural outputs with high quality and opening new global market. 

 حمتملون   مستفيدون 

 . وزارة الزراعة والبيئة •
 . املراكز البحثية •
 . مزارع الخضروات والفاكهة والجهات املصدرة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Agriculture and Environment. 
• Research centres. 
• Vegetable and fruit farms and exporters. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

وزيادة   • الجودة  لتحسين  تجاري  نطاق  على  ببساطة  الحصاد  بعد  ما  تطبيق عالج  يمكن 
 . العمر االفتراض ي لزهيرات البروكلي والخضروات األخرى 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This postharvest treatment can be simply applied on a commercial scale to 
improve quality and increase the shelf life of broccoli florets and other 
vegetables. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Hossam S. El-Beltagi, helbeltagi@kfu.edu.sa, 00201151080079, 00966541775875 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
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 ص ـ خ ـ ل ـ م 
الطاقة   انتبا  واملياهمشاكل  وتلوث    هجذبت  الطاقة  نقص  بسبب  العالم  عبر   .املياهالعلماء 

الى   العلماء  املتجددة  االتجاهووجهت  الطاقة  من  نحو  السعودية  العربية  اململكة  كانت  لذلك   .
ائل أحد مصادرة الطاقة    باعتبارهابدأت االهتمام بالطاقة الشمسية    التي العالم    في الدول    أو

وامل عالية  املتجددة  بدرجة  و امل   فيتوفرة  العربية.    ملكة  استراتيجية   االتجاههذا    فياملنطقة 
على تعتمد  من  جديدة  الطويلة  السالسل  استخدام  على  معتمدا  نانوية  تركيبات  تصميم 

املرك  من  النانوية  والطبقات  األعمدة  مثل  مثل  بالهيدروكربون  عضوية  الغير    األرضيات ات 
تم  في.  واألسقف االطار  ا  تحضير   هذا  نانوية من  نانوية من    واأللومنيوملزنك  طبقات  وحبيبات 

 امللوثات  إلزالةالشمس    وءض   فينشيطة ضوئيا    مهجتهميم مواد  الحديد لتص  أكاسيدكوبالت  
 حيود أشعة اكس وامليكروسكوب النافذالتقنيات الحديثة مثل    وباستخدام.  املياهامللونة من  

الحرارية   الحمراء   واألشعةوالتحاليل  من    تحت  الطبقات  بين  املسافات  اتساع    0.76أظهرت 
الى   ا  2.00نانومتر  الحبيبات  بدخول  وسمحت  الطبقاتنانومتر  بين  النانوية  أدى  ملغناطيسية   ،

من   املحضرة  النانوية  للمواد  الفجوة  طاقة  تخفيض  الى  الى    3.30ذلك  فولت    2.75الكترون 
الشمس.   ءضو  فيتحسين الخواص الضوئية لتكون فعالة  في بإيجابية أثرت التيت الكترون فول

تنقية    هذه حققت  دقائق    للمياهكاملة  املواد  عشر  وتعتبر    وءض   فيبعد   هذهالشمس. 
مفيدة   لتنقية    فياالستراتيجية  للبيئة  ملوثة  والغير  املتجددة  الطاقة  أيضا    .املياهاستخدام  و

 أنتاج خاليا شمسية.  في  املواد هذه باستخدامتسمح 

ABSTRACT 
 

Energy and water related problems have attracted strong attention from 
scientists across the world because of deficient energy and water pollution. 
Following this line, new strategy depended on preparing nanolayers of Al/Zn 
and magnetic nanoparticles of cobalt iron oxides nanocomposite in addition 
to long chains of hydrocarbons of stearic acid to be used as roofs, fillers and 
pillars; respectively, to design optical active nanohybrids in sunlight for 
removing the colored pollutants from water in few minutes. By using long 
chains of hydrocarbons of stearic acid, X ray diffraction (XRD) results and 
TEM images showed expansion of the interlayered spacing from 0.76 nm to 
2.02 nm and insertion of magnetic nanoparticles among the nanolayers of 
Al/Zn. The optical properties and activities showed that the nanohybrid 
structure based on zinc oxide led to clear reduction of the band gap energy 
from 3.3 eV to 2.75 eV to be effective in sunlight. Photocatalytic degradation 
of the dye of acid green 1 confirmed the high activity of the prepared zinc 
oxide nanohybrids because of a complete removal of the dye after ten 
minutes in sunlight. Finally, this strategy was effective for producing photo 
active nanohybrids for using renewable and non-polluting energy for 
purifying water. 

 الدراسة   خمرجات 

لتنقية   • جديدة  نانوية  مواد  تصنيع  يكون  الدراسة  مخرجات  من   املياهأحد  الناتجة 
 .الصناعة 

هو  آمخرج   • الدراسة  من  الشمس    استخدامخر   املتجددة    كأحدضوء  الطاقة  مصادر 
 . املياهلتنقية 

 . الخاليا الشمسية إلنتاجمواد جديدة مفيدة  إنتاججديد من الدراسة هو مخرج  •

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is fabrication of new nanomaterials for purifying the 
industrial water.  

• .Another outcome of this study is using sunlight as  a renewable energy for 
purifying water 

• New outcome of this study is production of new materials useful for producing 
solar cell. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الطاقةو  استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

  ملوثة استخدام الطاقة املتجددة  الغير    في  2030لرؤية اململكة  االستراتيجية مفيدة    هذهوتعتبر  
الشمس  استخدامتم    االتجاههذا    في.  املياهلتنقية    للبيئة املصادر  وهو    ضوء  من  مصدر 

وفى ذلك     مشاكل بيئية  أيبدون  و   املياهلتنقية    حفورياأل كبديل للوقود    ال تنفذ  التيالطبيعية  
 عية للمملكة. توفير للمخزونات البترولية وحفاظا على املصادر الطبي

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability and Energy 
This research can benefit the Saudi Vision 2030, in that this strategy was effective for 
producing photo‐active nanohybrids for using renewable and non‐polluting energy 
for purifying water. In this trend, Sunlight, which is a natural resource for energy, has 
used instead of oil to purify water without any environmental problems.  

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 إنتاج وإدارة املياهو  البيئة والزراعيةاالستدامة مجال االرتباط: 

تنتج كميات    األنسجةالن مصانع    املياهالصبغات الخضراء من    إزالةالدراسة ركزت على    هذه
الى    امللوثات  هذهحولت  حلت مشكلة بيئية بانها      الدراسة  هذه. لذلك  امللونة  امللوثاتكبيرة من  

أيضا    ضؤئيةالكربون وماء خالل عمليات الحفز   أكسيد  ثاني الى    باإلضافة  نظيفة    مياه  أنتجتو
 .اململكة فياملصادر املتجددة   كأحدالشمس  وءض  استخدام

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture and Water 
Production and Management 
This study focused on removing the green dyes from water because the effluents from 
the industry of tissues produce a large amount of the colored pollutants. Therefore, 
this study solved environmental problem and produced clean water in addition to 
using sunlight as a source of renewable energy in the kingdom. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الطاقةو  املياه، البيئةمجال االرتباط: 
افقة مع هوية    باستخدام  املياهالصناعية من    امللوثات  إزالة البحث ركز على   ضوء الشمس متو

  في .  الصحراويةاملناطق    فيعالية  ال  املياهندرة  ملواجهة    والطاقة  واملياهقطاع البيئة    فيالجامعة  
  م باستخدادقائق قليلة  في تصدر من قطاع الصناعة تم تنقيتها من التلوث  التي املياه هذا االطار 

 مصدر للطاقة املتجددة باململكة. كالشمس ضوء 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment, Water and Energy 
The research focused on the removal of industrial pollutants from water using sunlight 
agreeing with the university identity for environment, water and energy.  In this line, 
the water, which produced from industry, has purified from pollution in few minutes 
using sunlight as a source for renewable energy in the kingdom. 

 االستفادة   أوجه 

 .املياهلتنقية  استخدمت ةمواد نانوية جديد  املائي األمنمجال  في  لالستفادة •
  .املياهتم استخدام ضوء الشمس كبديل للبترول لتنقية  توفير املصادر الطبيعيةل •
 . املياهمن  الصناعية  امللوثات إزالةتم  البيئةمجال  فيلالستفادة   •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• For water security, new nanomaterials can be used for purification of water. 
• For saving the natural resources, Sunlight has used instead of petroleum oil for 

purifying water. 
• For environment, removal the industrial pollutants from water. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .والزراعة واملياهوزارة البيئة  •
 . أرامكوشركة  •
 . البيئةو الصناعة  قطاع  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment, Water and Agriculture. 
• Aramco Company. 
• Industrial and Environmental Sectors. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

يمكن   • البحث  البويات و     تتجيرههذا  الى مصانع    األنسجة بواسطة تصنيع املواد وبيعها 
 . وسهلة تصنيعها إنتاجهابسبب رخص 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialised by fabricating the used materials and 
selling them for the factories of tissues and paints because of easy and cheap 
production. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Osama Saber Yehya Mohamed, osmohamed@kfu.edu.sa, 00966555892179 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR30, FINANCE260 
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Designing Novel Strategy to Produce Active Nanohybrids
in Sunlight for Purification of Water Based on Inorganic
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Abstract: Energy and water related problems have attracted strong attention from scientists across the
world because of deficient energy and water pollution. Following this line, new strategy depended on
preparing nanolayers of Al/Zn andmagnetic nanoparticles of cobalt iron oxides nanocomposite in addi
tion to long chains of hydrocarbons of stearic acid to be used as roofs, fillers and pillars; respectively, to
design optical active nanohybrids in sunlight for removing the colored pollutants from water in few
minutes. By using long chains of hydrocarbons of stearic acid, X ray diffraction (XRD) results and TEM
images showed expansion of the interlayered spacing from 0.76 nm to 2.02 nmand insertion ofmagnetic
nanoparticles among the nanolayers of Al/Zn. The optical properties and activities showed that the na
nohybrid structure based on zinc oxide led to clear reduction of the band gap energy from 3.3 eV to 2.75
eV to be effective in sunlight. Photocatalytic degradation of the dye of acid green 1 confirmed the high
activity of the prepared zinc oxide nanohybrids because of a complete removal of the dye after ten
minutes in sunlight. Finally, this strategywas effective for producingphoto active nanohybrids for using
renewable and non polluting energy for purifyingwater.

Keywords: optical active nanohybrids; photocatalytic degradation of dyes in sunlight;
magnetic nonmagnetic nanohybrids; nanolayers and nanocomposites

1. Introduction
Dyeing industry has annually usedmore than hundred thousand types of dyes. In addi

tion, over 700,000 tons of dyes are produced worldwide [1]. In recent decades, the removal of
synthetic dyes became international challenge because of the health problems in humans and
animals due to these colorful effluents [2�5]. In addition, deficient energy is another challenge
for the scientific society. These international challenges are produced through the rapidly
growing population and industries which led to these energy and environment related prob
lems. Many scientists have used energy to solve the problem of water pollution leading to
increasing the problem of deficient energy. For saving the energy, the scientists tried to dis
cover different techniques depending on purifyingwater by renewable and non polluting en
ergy. One of themost familiar non polluting resources for energy is Sunlight. The solar energy
can produce strong oxidizing agents for converting the industrial pollutants to carbondioxide
andwater through exciting active photocatalysts.Most of the organic dyes such as textile dyes
and surfactants are not easily biodegradable. Therefore, they belong to the colored hazardous
pollutants. Photocatalytic degradation seems as one of the benign solutions for purifying
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 16  عـلـمـي   مــخــرج 
 

Scholarly Outcome 16 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
  إلزالة وغير مغناطيسية    مغناطيسيةالزنك بواسطة تركيبات    أكسيدحبيبات نانوية مطعمة من  

 . بنفسجية الفوق  األشعة  باستخدام املياهالصناعية من  للملوثاتسريعة 

TITLE 
 

Doping Zinc Oxide Nanoparticles by Magnetic and Nonmagnetic 
Nanocomposites Using Organic Species for Fast Removal of Industrial 
Pollutants from Water in UV Light. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://doi.org/10.3390/cryst12060811 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

08/06 /2022   

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Crystals 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
مجال    فيوتطبيقاتها    ااستعماالتهاملواد املتقدمة النشيطة ضوئيا جذبت انتباه العلماء بسبب  

ائلكانت اململكة العربية السعودية من   املائي األمنوبسبب  .املياهتنقية    التي العالم  فيالدول  أو
الدراسة    هذه  في  اململكة و املنطقة العربية.    أولوياتأحد    باعتبارهاملجال    بهذا  بدأت االهتمام  

  في ليكون فعال بدرجة كبيرة  الخواص الضوئية ألكسيد الزنكتقنية النانو لتطوير  استخدامتم 
من   الضوء.  فيالصناعية    امللوثاتالتخلص  باستخدام  قصير  تطعيم  لذلك      وقت   أكسيدتم 

يتم   لكى  بنفسجية.   األشعةباستخدام    املياهتنقية    في  استخدامهالزنك بطريقة جديدة  الفوق 
الضوئية   واأللومنيومد  الزنك بمواد الكوبالت والحدي  أكسيدتم تطعيم   لكى تحسن الخواص 

داخل   جديدة  ضوئية  مراكز  حيود   وباستخدامالزنك.    أكسيدبأنشاء  مثل  الحديثة  التقنيات 
النافذ   وامليكروسكوب  اكس  الحمراء    واألشعةأشعة  املتعدد  تأتم  تحت  التطعيم   ألكسيدكيد 
ملراكز الضوئية تم تقليل  ا  هذهوبواسطة  أكسيد الزنك.    فيالزنك وخلق مراكز ضوئية جديدة  

بقوة من   الى    3.3طاقة الفجوة  الى    أدى  اإليجابي  التأثير الكترون فولت. هذا    2.6الكترو فولت 
جرين   االسيد  صبغة  من  والتخلص  من    15  في  املياه  فيتدمير  بنفسجية.   األشعةدقيقة  الفوق 

الدراسة قامت   هذه  في الزنك املطعمة واملحضرة    أكاسيد  أنالدراسة الكينيتكية    اثبتوكذلك  
من   التطعيم    فيالصناعية    امللوثاتبالتخلص  طريقة  وتعتبر  التقليدية.  املواد  من  اسرع  وقت 

 .لك املشاكل البيئةذوك املياهحلول سريعة وحميدة لتنقية  إلنتاجاملتعدد طريقة مؤثرة 

ABSTRACT 
 

Advanced photo-active materials have attracted attention for their potential 
uses in water purification. In this study, a novel and facile route was used for 
designing nanohybrids to be valuable sources for producing effective 
photocatalysts for purifying water from the colored pollutants. Host-guest 
interaction and intercalation reactions have used long chains of hydrocarbons 
of n-capric acid and stearic acid to facilitate incorporation of fine particles of 
cobalt iron oxide magnetic nanocomposite with the internal surface of the 
nanolayers Al/Zn for building nanohybrids. The advanced techniques have 
used to confirm the nanohybrid structures. The thermal decomposition of the 
prepared nanohybrids led to formation of zinc oxide nanoparticles doped 
with multi-oxides of magnetic and non-magnetic dopants. These dopants 
created new optical centres causing a strong reduction in the band gap energy 
from 3.30 eV to 2.60 eV. This positive effect was confirmed by a complete 
removal of the dye of Naphthol green B from water after 15 min of light 
irradiation. Moreover, a kinetic study showed that the reaction rate of 
photocatalytic degradation of the pollutants was faster than that of the 
conventional photocatalysts. Finally, this route was effective for producing 
benign and fast solutions for purifying water in addition to environment-
related problems. 

 الدراسة   خمرجات 

لتنقية   • جديدة  نانوية  مواد  تصنيع  يكون  الدراسة  مخرجات  من   املياهأحد  الناتجة 
 الصناعة

 . لزيادة كفاءتها األكاسيدتقنية جديدة لتطعيم من الدراسة يكون تقديم  ثانيمخرج  •
 . حميدة للبيئةالحلول مخرج ثالث من الدراسة هو تقديم الضوء كأحد ال •

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is fabrication of new nanomaterials for purifying the 
industrial water.  

• Second outcome of this study is introducing a new approach for doping process. 
• Third outcome of this study is introducing light as a benign solution for 

environment. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

اململكة  مفيدة    الدراسة  هذهوتعتبر   على  حيث  2030لرؤية   فيجدا    مؤثرة  مواد  تحضير   ركزت 
تعتبر  و .  املياهتنقية   الن    أداةهى  البيئية  املشاكل  من  العديد  لحل  تحول    هذهجيدة  املواد 

 هذهوتسمح  وتقنية النانو.  الضوء    باستخدامالكربون وماء    أكسيد  ثانيالصناعية الى    امللوثات
 . تدويرها وإعادة مرات عديدة املياهباستخدام الدراسة 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
This research can benefit the Saudi Vision 2030, in that these prepared nanomaterials 
were very effective for purifying water in light during few minutes. In addition, it was a 
good tool for solving the environmental problems because these materials converted 
the industrial pollutants to carbon dioxide and water using UV-light.  

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 وإدارة املياهإنتاج و  االستدامة البيئة والزراعيةمجال االرتباط: 

. لذلك الدراسة الحالية ركزت   املياه  فيامللونة    امللوثاتتنتج كميات كبيرة من    األنسجةمصانع  
من    إزالةعلى   لجميع    املياهالصبغات  ذلك    امللوثاتكمثال  وتم   األشعة  باستخدامالصناعية. 

معا   هدفين  تحقيق  تم  الضوئية.  الحفز  طريق عمليات  بنفسجية عن  الدراسة   هذه   فيالفوق 
 نقية.  مياهالتخلص من مشكلة بيئية والحصول على 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture and Water 
Production and Management 
The effluents from the industry of tissues have produced a large amount of pollutants. 
Therefore, the current study focused on removing the dyes from water through photo-
catalysis processes in UV-light. Two targets were achieved through this study; solving 
the environmental problems and getting clean water agreeing with the ministry vision. 



 2 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1) 

 
 )العدد األول(   كرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية السعودية

 

 

 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 املياهو  البيئةمجال االرتباط: 

هذا االطار الدراسة    في.  واملياهالبيئة    هي  أهمية لهوية الجامعة  األكثر   األهدافتعتير واحدة من  
لصناعة تكون  الن املنصرفات من قطاع ا  املياهالصناعية من    امللوثات  إزالة  الحالية ركزت على

سنويا كبيرة  ند  بكميات  الدراسة الصحراويةاملناطق    فيعالية  ال  املياهرة  وكذلك  ولذلك   .
 . أخرى امللوثة مرة   املياه استخدام عادةإل  استخدمت مواد جديدة

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment and Water 
The most important objectives of the university identity are environment and water.  
In this line, the current study focused on the removal of industrial pollutants from 
water because of the large amounts of industry effluents in addition to the high water 
scarcity leading to increasing the importance of water treatment. 

 االستفادة   أوجه 

 . مواد نانوية جديدة مفيدة للخاليا الشمسية •
  .املائي  األمنللحفاظ على  املياهتنقية  في تستخدم  •
  .للبيئةمواد صديقة  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• For industry, new nanomaterials can be useful for solar cells. 
• For water security, new nanomaterial can be used for purifying water. 
• New nanomaterial is Friendly environment. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .والزراعة واملياهوزارة البيئة  •
 . أرامكوشركة  •
 . البيئةو الصناعة   قطاع •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment Water and Agriculture. 
• Aramco. 
• Industrial and environmental sectors. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

يمكن   • البحث  البويات و     تتجيرههذا  الى مصانع    األنسجة بواسطة تصنيع املواد وبيعها 
 . وسهلة تصنيعها إنتاجهابسبب رخص 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialised by fabricating the used materials and 
selling them for the factories of tissues and paints because of easy and cheap 
production. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Osama Saber Yehya Mohamed, osmohamed@kfu.edu.sa, 00966555892179 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR31, FINANCE263 
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Scholarly Outcome 17 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
البروتين    ضبط في    املأكول مستوى  الكربون  اومصادر  القيمة   لبيوفلوك،نظام  علي  وتأثيرها 

والوفرة للبيوفلوك  )ال بيان  و لر ل  النمو   ومعدالت  البكتيرية  الغذائية   Litopenaeusبيض 
vannamei) . 

TITLE 
 

The Optimization of Dietary Protein Level and Carbon Sources on Biofloc 
Nutritive Values, Bacterial Abundance, and Growth Performances of Whiteleg 
Shrimp (Litopenaeus vannamei) Juveniles. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2075-1729/12/6/888 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

14/06 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Life 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
أحد   البيوفلوك  تكنولوجيا  املائي   ةنظمأتعتبر  استخدام    الجديدة  االستزراع  تعتمد على  والتي 
اإلنتاج   دورة  مدار  املياه علي  النفيسنفس  املورد  للحفاظ علي هذا  تغير  كتقنية حديثة بدون   .

لتحسين   الدراسات  من  العديد  تحتاج  من  مازالت  اإلنتاج.االستفادة  هذه    مدخالت  هدفت 
الجمبري  في غذاء  البروتين  أفضل مستويات  تحديد  إلى  البيوفلوك   الدراسة  نظام  تحت    املربي 

التربيةكذلك  و  مياه  إلى  يضاف  الذي  املناسب  الكربون  البيوفلوك  مصدر  نظام  لتنشيط   في 
علي نظام  تجربة الأجريت  التغذية التي تعزز جودة املياه وتحفز نمو الجمبري. ذاتية كتيريا غير الب

مل )  75دة  البيوفلوك  البيض  الجمبري  صغار  باستخدام  تم  Litopenaeus vannameiيوًما   .)
القمح ودقيق  السكر  قصب  تفل  للكربون   استخدام  من   كمصادر  مختلفة  مستويات  وثالثة 

(. أظهرت النتائج أن إضافة كال لكل كجم علف جم بروتين    350  ، 300  ، 250)  كول املأالبروتين  
املربى في معامالت    معدالت نمو الجمبري   أنكما  املياه.    جودةمصدري الكربون أدت إلى تحسين  

الضابطة  علىتفوقت    وكلالبيوف بانخفاض  املجموعة  الغذائي  التحويل  نسبة  تتأثر  لم   .
  معامالت البروتين بشكل كبير في  االستفادة من  زادت نسبة كفاءة    كما  املأكول،مستويات البروتين  

ب  البيوفلوك  
ً
كمصدر الضابطةجموعة  املمقارنة القمح  دقيق  استخدام  أن  االستنتاج  يمكن   .

البيوفلوك  للكربون  نظام  أن    في  مييمكن  انخفاض  البروتين  عوض  غذاء    املأكول ستويات  في 
 . نلروبيالمعدالت نمو مرتفعة الجمبري والحفاظ على 

ABSTRACT 
 

Biofloc technology is a new aquaculture system based on the use of the same 
water throughout the shrimp production cycle. As a recent technology, it still 
needs more investigation to optimize all production incomes. This study aimed 
to determine the best protein levels in the shrimp diet and the suitable carbon 
source that added to rearing water to activate the heterotrophic bacterial, 
which could enhance water quality and stimulate the shrimp growth. A biofloc-
based 75-day indoor growth trial was conducted using whiteleg shrimp 
(Litopenaeus vannamei) juveniles. Sugarcane bagasse and wheat flour were 
used and three different levels of dietary protein (250, 300, and 350 g protein 
kg−1 diet). The results revealed that the addition of both carbon sources 
improved the water quality of shrimp. The growth performances of L. 
vannamei reared in biofloc treatments were significantly higher than the 
control. The feed conversion ratio was not affected by reducing dietary protein 
levels; meanwhile, the protein efficiency ratio increased significantly in biofloc 
treatments than in the control. It could be concluded that the biofloc 
treatments using wheat flour as a carbon source could compensate for the 
reduction in the dietary protein levels in the diet of shrimp and maintain higher 
zootechnical performance. 

 الدراسة   خمرجات 

الربيان املربي تحت    أعالفإمكانية خفض نسب البروتين في  من مخرجات هذه الدراسة هي   •
 . نظام البيوفلوك

ي  أن  إلىالدراسة    أشارتكما   • للكربون  كمصدر  القمح  دقيق  جوده استخدام  حسين 
 . ويرفع معدالت نمو الروبيانالبيوفلوك )التجمعات الحيوية( 

 . بنتائج جديده وقابلة للتطبيق الدراسةاملجال املعرفي )العلمي( في تخصص  إثراء •

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is the possibility of reducing protein levels in the feed 
of shrimp raised under the biofloc system. 

• Furthermore, the use of wheat flour as a carbon source could improve the integrity 
of biofloc systems and enhance shrimp production. 

• Enriching the (scientific) field of study with new and applicable results. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 االستزراع املائيمجال االرتباط: 

في مجال االستزراع املائي من خالل    2030يمكن لهذه الدراسة املساهمة في تحقيق رؤية اململكة  
للتعاطي مع مشكلة ندرة مصادر    بالبيوفلوك وذلك تحسين جوده نظام تربية الروبيان املعروف  

 الدراسة الي تحسين جوده نظام البيوفلوك وتوطين استخدامه  ت هذهلذلك هدفاملياه العذبة. 
 .اململكةملكة في املناطق الصحراوية املعزولة داخل بامل

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Aquaculture 
This research can benefit the Saudi Vision 2030 in the field of aquaculture by improving 
the promising shrimp rearing system called biofloc to cope with the problem of 
freshwater scarcity. Therefore, the study aimed to improve the quality of the biofloc 
system and the localization of its use. 
 

 الوزارة   ؤية بر   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

من   الدراسة مع رؤية الوزارة من حيث تحقيق االستدامة البيئية والزراعيةهذه  أهداف تتماش ي 
في   املساهمة  تقنيةخالل  يمكن  تطوير  الروبيان.  حيث  لتربية  مستويات    البيوفلوك  استخدام 

خفض تكاليف    علىمما يعمل    ،كالجمبري املربي بنظام البيوفلو   أعالفمنخفضة من البروتين في  
 البيئي لالستزراع السمكي.  التأثير اإلنتاج، خفض معدالت تغيير املياه، وتقليل 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The aim of this study matches the ministry vision for the achievement of environmental 
sustainability and agriculture via improving biofloc technology for shrimp rearing. 
Whereas, low protein levels can be used in shrimp feed that raised in the biofloc system,  
and environmental impact of aquaculture. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةمجال االرتباط: 

  تأتي الغذائي واالستدامة البيئية    المنلتحقيق هويه جامعه امللك فيصل والتي تهدف الي تحقيق  
 باململكةهذه الدراسة لتساهم في تسهيل عملية اإلنتاج السمكي في املناطق املعزولة والداخلية  

تهدف لخفض مستويات   أنهاتغير املياه. كما    علىعدم  من خالل نظام البيوفلوك والذي يعتمد  
 خفض تكاليف اإلنتاج.  علىمما ينعكس  املأكول البروتين 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Agriculture 
To achieve the identity of King Faisal University, which aims to achieve food security 
and environmental sustainability by improving the agriculture field. This study 
promotes shrimp production in isolated areas through the use of biofloc system, which 
depend on zero water exchange and reduce production costs. 

 االستفادة   أوجه 

تكاليف  إمكانية   • البيوفلوك  بيان  و الر   أعالفخفض  نظام  تحت   ستخدامبا  وذلكاملربي 
 مستويات بروتين منخفضة. 

االستخدام المثل  الربيان في املناطق الداخلية باململكة مع املحافظة علي    إنتاجإمكانية   •
 وارد املياه. مل

 الدولية واملحلية. املشاركة املعرفية في الوساط العلمية  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• The rearing of shrimp in biofloc system, could reduce shrimp feed costs due to the 
use of low protein levels. 

• There is a possibility of producing shrimp in the interior areas of the Kingdom, 
while maintaining the efficient use of water resources. 

• Knowledge participation in the international and local scientific community. 

 حمتملون   مستفيدون 

 . مزارع الربيان •
 .العالفمصانع  •
 .والزراعة واملياهوزارة البيئة  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Shrimp farms. 
• Feed manufactory. 
• Ministry of Environment, Water and Agriculture. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

نظام يعمل بتقنية البيوفلوك لرعاية    إنشاءيمكن تتجير مخرجات هذه الدراسة من خالل   •
 الجمبري في املناطق املعزولة باململكة.

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialised by establishing shrimp biofloc-based 
systems for use in the isolated area in the Kingdom. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Abdallah Tageldein Mansour, amansour@kfu.edu.sa, 00966565089202 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR42, FINANCE306 
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Scholarly Outcome 18 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 .اإلشراف على إجراءات الشبكة العصبية لنموذج اإلمداد الغذائي الجزئي

TITLE 
 

Supervised Neural Network Procedures for the Novel Fractional Food Supply 
Model. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2504-3110/6/6/333 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

16/06 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Fractal and Fractional 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
تلعب هذه    إذفي اآلونة األخيرة ، أصبحت النماذج الرياضية أحد االهتمامات األساسية للباحثين  

النماذج دورا مهما بإمكانيات جديدة ومختلفة في نماذج توريد سلسلة الغذاء. وبالتالي تقدم هذه  
ل اإلمداد  في إشارة إلى سالس  ملجال ناش ئ في قطاع معالجة األغذيةشامال  الورقة البحثية تحليال 

االصطناعي. الذكاء  بواسطة  تمكينها  تم  التي  واآلمنة  الفعالة  التطورات  الغذائية  ستخدم 
ُ
ت

الحديثة في التعلم اآللي والعميق من أجل اإلنتاج الفعال للغذاء وإدارة الطاقة ووضع العالمات  
لهذا الغرض تم اعتماد معماريات عصبية عميقة مناسبة واستخدامها  في ذلك  بما    الغذائية. 

. الهدف من هذا العمل هو توفير األداء العددي للنوع الجزئي  االصطناعيةالشبكات العصبية  
( الغذائي  اإلمداد  نموذج  باستخدامFKFSمن  العصبية  (  للشبكات  العشوائية  اإلجراءات 

افقة )و  املتدرجة    ،املتر الستغالل  SCGNNsاملقاسة  العشوائية  املحاليل  استخدام  تم   .)
الخطية  غير  الديناميات  هي  منها  قليل  األخيرة  السنوات  في  التطبيقات  من  متنوعة  مجموعة 
املناعة   نقص  فيروس  ونماذج  الفردية،  للنماذج  الوظيفي  والشكل   ، كورونا  فيروس  لنماذج 

بالنسبة لنماذج الترتيب الكسري ، يتم فحص التفاصيل الدقيقة   البشرية املستندة إلى العدوى.
إ التفاصيل املستندة  من  مزيًدا  يوفر  الذي  للغاية  البطيء  والتطور  السرعة  فائق  االنتقال  لى 

السهل   من  ليس  والذي  الكسري،  والتكامل  التفاضل  باستخدام حساب  النظام  لديناميكيات 
بالشبكة  الخاصة  املنهجية  قدمنا  البحث  هذا  في  الصحيح.  الترتيب  نظائر  باستخدام  تفسيره 

باستخدام  العصبية االصطناعية املس التحسين فقد تمت  إجراءات  أما  البرمجة    لغةتخدمة، 
MATLAB . 

ABSTRACT 
 

Recently, the mathematical models become one of the core attentions for the 
researchers. The mathematical models perform an emerging field of interest 
with various potentials in food chain supply models. The growing interests in 
the mathematical form of the food supply chain models is provided in 
numerous applications. The food chain models arise in various modifications, 
like as environmental models performs the status of food chain-supply, 
ecological consequences of global bifurcations in some food chain models, 
food chain length on trophic efficiencies in simple stoichiometric aquatic food 
chain models, productivity controls food-chain properties in microbial 
communities, predicting terrestrial food chain behaviour of xenobiotics, oil 
spill–food chain interaction model for coastal waters, three-species food chain 
with a lower bound on the bottom population, chance and chaos in population 
biology models of recurrent epidemics and food chain dynamics, etc. The food 
chain models mostly appear in the form of prey-predator models and there are 
various mathematical models that designate the natural phenomena based on 
the prey-predator investigations along with the collaborations of different 
species. The functional response term in the prey-predator modelling has an 
important role to present that most of the prey affects the predators with the 
use of time. 

 الدراسة   خمرجات 

 الكسري.هذه الدراسة في تقديم نموذج جديد لإلمداد الغذائي  مخرجاتتتمثل إحدى  •
الثاني • الدراسة    املخرج  فيلهذه  ال  يتمثل  للنوع  العددي  األداء  نموذج    كسري اختبار  من 

( الغذائي  املتدرجة  FKFSاإلمداد  العصبية  للشبكات  العشوائية  اإلجراءات  باستخدام   )
افقة املقاسة )  (. SCGNNsاملتر

 مواكبة نماذج السلسلة الغذائية املختلفة.  يتمثل فيهذه الدراسة ل خرج الثالثامل •

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is to provide a novel fractional Food supply model. 
• The second outcome of this study is testing the numerical performances of the 

fractional kind of food supply (FKFS) model by using the stochastic procedures of 
the scaled conjugate gradient neural networks (SCGNNs). 

• The third outcome of this study is keeping pace with the different food chain 
models. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

في بناء أنظمة صنع القرار اآللي   2030أن يفيد هذا البحث رؤية اململكة العربية السعودية  يمكن
في الصناعات   املتزايدة إلدارة الجودة الشاملة  املنتجات بسبب الحاجة  لتقييم  املرنة والقوية 

هي خوارزميات فعالة لحل املشكالت  الغذائية. ومن ثم ، فإن الشبكات العصبية االصطناعية  
اقبة جودة املنتجات الغذائية  .تنطبق على عدة أنواع من مر

 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care 
This research can benefit the Saudi vision 2030 in the construction of flexible 
and robust automated decision-making systems for product evaluation due to 
the growing need for total quality management in food industries. Hence, 
artificial neural networks are problem solving algorithms applicable to several 
types of food products quality control. 
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 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الصحة العامةمجال االرتباط: 

سالسل اإلمداد الغذائي اآلمنة والصحية تعد ضرورية لضمان سبل معيشة األنسان، فضال عن  
أن القدرة على توفير الغذاء اآلمن يعتبر تحديا. وبالتالي ، فإن    إذوالعاملية.  املحلية    االقتصادات

بحثنا يتعلق برؤية الوزارة من خالل توفير األداء العددي للنوع الكسري لنموذج اإلمداد الغذائي  
اقعية باستخدام الشبكات العصبية   للحصول على حلول دقيقة وو

 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Public Health 
Safe, healthy, and resilient food supply chains are essential to ensure the 
livelihood and well-being of humans and societies. Thus, our research relates 
to the ministry vision by providing the numerical performances of the 
fractional kind of food supply model to get accurate and realistic solutions by 
using neural networks. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الصحةمجال االرتباط: 

حسب رؤية الجامعة فإن األمن الغذائي من أهم أهداف التنمية املستدامة على املستوى العاملي  
الصناعات الغذائية جعلت بناء أنظمة والوطني. ومن ثم ، فإن دراسة إدارة الجودة في مختلف  

 وذلك بدال  
ً

ا وفعاال
ً
صنع القرار اآللي مرنة وقوية لتقييم املنتج باستخدام الشبكات العصبية ممكن

  .من نهج التقييم الغذائي اليدوية املعقدة والبطيئة

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health 
According to the university's vision, food security is one of the most important 
sustainable development goals at the global level. Hence, Studying the quality 
management in food industries has rendered the construction of flexible and 
robust automated decision-making systems for product evaluation by using 
the neural networks possible and efficient. 

 االستفادة   أوجه 

اقعي   • تم تقديم طريقة بناء نظام النوع الكسري من اإلمدادات الغذائية لفحص األداء الو
 املعتمد.و التدقيق للنموذج 

املحاكاة   • العشوائية إلجراء عملية  الحوسبة  املرتكزة على  العصبية  الشبكات  تطبيق  تم 
الغذائي باستخدام مشتقات الترتيب الكسري بين   اإلمدادالرياضية للنوع الجزئي لنظام  

  .1و  0
العصبية   • للشبكات  املتدرجة  العشوائية  الحوسبة  مخطط  دقة  من  التحقق  تم 

(SCGNNs من خالل ).مقارنة الحلول التي تم الحصول عليها والدراسات السابقة 
 

POTENTIAL BENEFITS 
 

• The construction of the Fractional kind of food supply (FKFS) system is presented 
to examine the realistic and accurate performances of the model. 

• The stochastic computing scaled conjugate gradient neural networks (SCGNNs) 
have been applied to perform the mathematical simulations of the Fractional kind 
of food supply (FKFS) system using the fractional order derivatives between 0 and 
1. 

• The accurateness of the stochastic computing scaled conjugate gradient neural 
networks (SCGNNs) scheme is observed through the comparison of the obtained 
and reference solutions. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .مصانع األغذية واألسواق •
 .الصحة العامة •
 . احثون الجامعيون الب •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Food factories and Markets. 
• Public Health. 
• University Researchers. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

، يمكن استخدام نتائج البحث من    ولكن.  وجد منتج يمكن تسويقهعددي. ال ي  هذا البحث  •
 قبل الباحثين العلميين واملهندسين واملتخصصين الصحيين. 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• It is a numerical work; it cannot be commercialized. However, the results of the 
research can be used by scientific researchers, engineers and health specialists. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Basma Abdul Hamid Souayeh, bsouayeh@kfu.edu.sa, 00966538452738 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR37, FINANCE328 
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Scholarly Outcome 19 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 ها فيتطبيقلواعدة من كربونات الباريوم  و  هياكل نانوية أحادية البعد جديدة    وتوصيفتصنيع  

 استشعار الغازات

TITLE 
 

Promising Novel Barium Carbonate One-Dimensional Nanostructures and 
Their Gas Sensing Application: Preparation and Characterization. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2227-9040/10/6/230/htm 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

17/06 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Chemosensors 

 التصنيف 
 % 25-11 ، أعلى Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1, top 11- 25% 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
في التحكم  أو    الغذاء،  بيئة  أصبح  املعالجة  أو  الزراعة  تقنيات الباستخدام    التخزين،أثناء 

أصبح استخدام    لذلك،ختلفة، ذا أهمية قصوى لحماية حياة اإلنسان من األمراض املختلفة.  امل
اقبة تصنيع األغذية وإنتاجها. على سبيل    اتتقنيمن أهم التقنية استشعار الغاز     املثال، في مر

في األسمدة وحفظ األغذية.   النتريت على نطاق واسع  ينتج عن استخدام    وقد تستخدم أمالح 
ا يلوث األطعمة    مركب  لنتريتأمالح  املتأين، والذي يمكن أن  في شكله  النيتروجين  ثاني أكسيد 

جزء    8.0إن تناول ثاني أكسيد النيتروجين املتأين بتركيزات أعلى من  كما  والتربة واملياه الطبيعية.  
ي  ( يمكن أن يسبب "متالزمة الطفل األزرق" عند األطفال. يمكن أن يؤد1/1000,000في املليون )

أكسيد النيتروجين إلى مشاكل صحية في  ثاني  جزء في املليون من غاز    1.0التعرض طويل األمد لـ  
التنفس ي. والجهاز  ،  الرئة 

ً
واملواد   أيضا واألكسجين  املاء  مع  النيتروجين  أكسيد  ثاني  يتفاعل 

البيئية  بالنظم  الضرر  تلحق  حمضية  أمطاًرا  ويسبب  الجوي  الغالف  في  األخرى  الكيميائية 
 الدراسة،ي هذه  لذا، ففإن الكشف عن هذه الغازات الخطرة مهم للغاية.    وبالتالي،لحساسة.  ا

كربونات  جديدة من  مركبات نانوية  باستخدام  تم استخدام طريقة مبتكرة لتصنيع مستشعر غاز  
أظهر املستشعر قدرته على تتبع ثاني أكسيد النيتروجين بتركيزات منخفضة للغاية  فقد الباريوم.

الر   عند من  مختلفة وتحت جو  في هذه  املطوبة  درجات حرارة  املستشعر املصطنع  يعد  ختلفة. 
 . الدراسة واعًدا في رصد ثاني أكسيد النيتروجين في مجاالت الزراعة وصناعة األغذية

ABSTRACT 
 

The control of food, during cultivation, processing, or storage, using various 
techniques has become of paramount importance to protect human life from 
various diseases. Therefore, the use of gas sensing technology has become an 
important technique in the monitoring of food manufacturing and production. 
For example, nitrite salts are widely used in fertilizers and food preservation. 
The use of nitrite salts may produce nitrogen dioxide in its ionized form, which 
can contaminate foods, soil, and natural water. Ingestion of ionized nitrogen 
dioxide in concentrations higher than 8.0 part per million (ppm) can cause 
“blue baby syndrome” in children. Long-term exposure to 1.0 ppm of nitrogen 
oxide gas can lead to lung and respiratory health problems. Nitrogen dioxide 
also reacts with water, oxygen, and other chemicals in the atmosphere and 
causes acid rain that damages sensitive ecosystems. Thus, the detection of 
these hazardous gas is extremely important. In this study, an innovative 
method was used to fabricate a gas sensor based on novel barium carbonate 
nanocomposites. The sensor showed its ability in tracking nitrogen dioxide at 
very low concentrations and various humidity. The sensor fabricated in the 
present study is promising in monitoring the nitrogen dioxide in the agriculture 
fields and the food industry. 

 الدراسة   خمرجات 

 كربونات الباريوم.  منتتمثل إحدى نتائج هذه الدراسة في تطوير مادة نانوية جديدة  •
اقبة جودة األغذية. •  تتمثل إحدى نتائج هذه الدراسة في تطوير مستشعر الغاز ملر

أكسيد تتمثل إحدى نتائج هذه الدراسة في تطوير مستشعر غاز عالي الحساسية لغاز ثاني  •
 النيتروجين. 

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is to develop a novel nanomaterial based on barium 
carbonate. 

• One outcome of this study is to develop a gas sensor for food quality control. 
• One outcome of this study is to develop a highly sensitive gas sensor for nitrogen 

dioxide gas.  

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 جودة الحياةمجال االرتباط: 

اقبة جودة في  الغذائي  الدارسة الحالية برؤية اململكة في جودة الحياة فيما يخص األمن    ترتبط مر
اقبة جودة األغذية    ويعد  إنتاج وصناعة األغذية. أحد القضايا من    وتصنيعها  أثناء إنتاجهامر

تطوير تكنولوجيا استشعار الغازات    الحالية تستهدفلذا فان الدراسة    .هامةال  والصحية  البيئية
اقبة   لحماية صحة املواطنين.  واملصنعةة ياألغذية الزراعالستخدامها في مر

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Quality of Life 
The current study is related to the Kingdom's vision in the quality of life in terms of food 
security in the quality control of food production and industry. Food quality control 
during production and processing is an important environmental and health issue. 
Therefore, the current study aims to develop gas sensing technology for use in 
monitoring agricultural and processed foods to protect the health of citizens. 

 وزارة ال   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

الدارسة  تستهدف  والزراعة. حيث  البيئية  االستدامة  في  الوزارة  برؤية  الحالية  الدراسة  ترتبط 
اقبة    والتيات  غاز استشعار ال  استخدام تقنية ألسمدة في الزراعة  املفرط لستخدام  اال يمكنها مر

الزراعية   املنتجات  املنبعثة من  الغازات  اقبة  مر ذلك عن طريقة   وكذلكبطريقة غير مباشرة. 
لحفظها، ذلك للمساهمة في الحد    أمالح النتريتفيها    واملستخدماملنبعثة من األغذية املصنعة  

 من األمراض ذات العالقة. 
 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The study aims to use gas sensing technology that can indirectly monitor the extra use 
of fertilizers in agriculture. This can be achieved by monitoring the gases emitted from 
agricultural products, as well as from processed foods, in which nitrite salts are used for 
preservation, to contribute to the reduction of related diseases. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 البيئة مجال االرتباط: 

بتكنولوجيا   الدراسة  تهتم  حيث  فيصل،  امللك  جامعة  هوية  بهوية  الحالية  الدراسة  ترتبط 
اقبة   مر أو  الهواء  جودة  اقبة  بمر سواء  بالبيئة   

ً
وثيقا  

ً
ارتباطا ترتبط  والتي  الغازات،  استشعار 

اقبة  الغازات الناتجة من املنتجات الزراعية من األغذية املختلفة. كذلك فان الدراسة تهتم بمر
اقبة انبعاث غاز ثاني أكسيد النتروجين املضر بالنظم ا لبيئة بطريقة غير مباشرة عن طريق مر

 البيئية.  

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment 
The current study is related to the identity of King Faisal University, where the study is 
concerned with gas sensing technology, which is closely related to the environment, 
whether by monitoring air quality or monitoring gases resulting from agricultural 
products. The study is also concerned with monitoring the environment indirectly by 
monitoring the emission of nitrogen dioxide gas, which is harmful to ecosystems. 

 االستفادة   أوجه 

اقبة  •  لألسمدة في الزراعة. املفرط االستخداميمكن أن يفيد هذا البحث في مر
اقبة جودة الغذاء. •  يمكن أن يفيد هذا البحث في مر
من   • البيئية  والنظم  اإلنسان  في حماية صحة  البحث  يفيد هذا  أن  اقبة يمكن  مر خالل 

  الغازات الضارة.

POTENTIAL BENEFITS 
 

• This research can benefit in monitoring the excess use of fertilizers in agriculture. 
• This research can benefit in monitoring the food quality. 
• This research can benefit in protecting human health and ecosystems by 

monitoring the harmful gases. 

 حمتملون   مستفيدون 

من   • االستفادة  السعودية  العربية  اململكة  في  والزراعة  واملياه  البيئة  لوزارة  هذا يمكن 
اقبة االبحث في   من األسمدة في املجاالت الزراعية.  املفرطستخدام ال مر

من • االستفادة  السعودية  العربية  اململكة  في  والزراعة  واملياه  البيئة  لوزارة  هذا   يمكن 
اقبة بيئة النظم ا البحث في  لبيئية. مر

الغاز  • إنتاج  شركة  تستفيد  أن  البحثمن    اتيمكن  منطقة    في  هذا  اقبة  التي  عمل  المر
 غاز ثاني أكسيد النيتروجين.  يستخدم بها

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• The Ministry of Environment, Water, and Agriculture can benefit from this 
research in monitoring the use of excess fertilizers in the agriculture fields.  

• The Ministry of Environment, Water, and Agriculture can benefit from this 
research in monitoring the ecosystem's environment.  

• The gas production company can benefit from this research in monitoring the 
work area of nitrogen dioxide gas. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

البحث عن طريق   • إلكترونيةأجهزة استشعار   تطويريمكن تسويق هذا  ثم   ومن  الغازات 
املواد هذا  هذا  النانوية   دمج  في  حساسة  كطبقة  البحث  هذا  في  املستشعر املصنعة 

اقبة غاز ثاني أكسيد النتروجين   استخدام املنتج النهائي في  يمكن  والذي ،  أولي  كنموذج  . مر

POTENTIAL COMMERCIALIZED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialized by developing electronic gas sensors and 
then incorporating this novel nanomaterial as a sensitive layer in e-nose as a 
prototype, and then the final product can be used in the monitoring of nitrogen 
dioxide gas. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr. Nagih Shaalan, nmohammed@kfu.edu.sa, 00966582203265 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR63, FINANCE339 
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Scholarly Outcome 20 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
النباتات  ملستخلصات  األكسدة  مضادات  إمكانات  في  للتحقيق  الكهروكيميائية  املنهجيات 

 . والفاكهة: مراجعة 

TITLE 
 

Electrochemical Methodologies for Investigating the Antioxidant Potential of 
Plant and Fruit Extracts: A Review. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://doi.org/10.3390/antiox11061205 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

20/06 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Antioxidants 

 التصنيف 
 باملئة  10باملئة و  2بين ، Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1, between 2% and 10% 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
النباتية والفاكهة   في تطبيقات املستخلصات  البحثية  تزايد االهتمامات   ، في السنوات األخيرة 
)مواد تركيبية / مثبتة للمواد النانوية ، والتطبيقات الطبية ، واألغذية الوظيفية ، و املغذيات(  

ه  العديد من خصائص هذ  على  إلى تطوير تقنيات تحليلية جديدة الستخدامها في التعرفأدى  
املقتطفات. واحدة من الخصائص الرئيسية الضرورية لتطبيق هذه املستخلصات النباتية هي 

تقنيات القياس    -( التي يتم تحديدها تقليدًيا حسب املواصفاتAOCالقدرة املضادة لألكسدة )
ك  الكهروكيميائية  املنهجيات  تظهر   ، الحاضر  الوقت  في  هذه   ةبديلأداة  التروبوتومتري.  لقياس 

للمستخلص.   الخاصة  عيوب  تعالجالخاصية  املنهجيات  الطيفي  مثل    عديدة   هذه  النهج 
التقليدي ، استخدام تكلفة و املذيبات الخطرة ، متطلبات املعالجة املسبقة للعينة الشاملة ، 
أوقات رد الفعل الطويلة ، الحساسية املنخفضة ، تشمل املنهجيات الكهروكيميائية التي تمت 

( ،  SWV( ، قياس جهد املوجة املربعة )CVناقشتها في هذه املراجعة قياس الفولتميتر الدوري )م
(. تقدم هذه املراجعة مقارنة  CAP( ، وقياس توتر الزمن )DPVوقياس جهد النبض التفاضلي )

ويناقش    AOCالكمي لبارامتر    للتحديدالتقليدية والكهروكيميائية  طرق القياس  حرجة بين كل من  
بناًء على معلمة  الت عليها  تم الحصول  التي  العديدة من املستخلصات الحيوية    .AOCطبيقات 

املرتبطة   والسلبيات  اإليجابيات  تناقش  الدراسة  هذه  أن  حقيقة  في  املراجعة  حداثة  تكمن 
الكهروكيميائية املتقدمة   التقليدية وتفصل أهمية املقايسات  الكيميائية الحيوية  باملقايسات 

AOC  .لتحديد املستخلصات الحيوية 

 

ABSTRACT 
 

In recent years, the growing research interests in the applications of plant and fruit 
extracts (synthetic/stabilization materials for the nanomaterials, medicinal 
applications, functional foods, and nutraceuticals) have led to the development of new 
analytical techniques to be utilized for identifying numerous properties of these 
extracts. One of the main properties essential for the applicability of these plant extracts 
is the antioxidant capacity (AOC) that is conventionally determined by 
spectrophotometric techniques. Nowadays, electrochemical methodologies are 
emerging as an alternative tool for quantifying this property. These methodologies 
address numerous drawbacks of the conventional spectroscopic approach, such as the 
utilization of expensive and hazardous solvents, extensive sample pre-treatment 
requirements, low sensitivity, etc. The electrochemical methodologies discussed in this 
review include cyclic voltammetry (CV), square wave voltammetry (SWV), differential 
pulse voltammetry (DPV), and chronoamperometry (CAP). This review presents a 
critical comparison between both the conventional and electrochemical approaches for 
the quantification of AOC and discusses the numerous applications of the obtained bio-
extracts based on the AOC parameter. The novelty of the review lies in the fact that this 
study discusses the pros and cons associated with conventional biochemical assays and 
details the importance of advanced electrochemical assays for the determination of 
AOC in bio-extracts. 

 الدراسة   خمرجات 

املتقدمة   • الكهروكيميائية  للطرق  نقدي  فهم  في  الدراسة  هذه  نتائج  إحدى  تتمثل 
  املستخدمة لتحديد قدرة مضادات األكسدة في املستخلصات الحيوية.

نتيجة أخرى لهذه الدراسة هي فهم أهمية قدرة مضادات األكسدة كأداة لتقييم إمكانات  •
 مضادات األكسدة للمستخلصات النباتية 

النتيجة النهائية لهذه الدراسة هي تقديم ملخص لألدبيات األكاديمية لتأسيس الفاكهة  •
 والنبات كمصدر طبيعي ملضادات األكسدة.

 

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is to critically understand the advanced 
electrochemical methods utilized for the determination of the antioxidants 
capacity of the bio-extracts. 

• Another outcome of this study is to understand the significance of the parameter 
of antioxidant capacity as a tool to assess the antioxidant potential of the plant 
extracts. 

• The final outcome of this study is to provide the summary of the academic 
literature for establishing the fruits and plant as a natural source of the 
antioxidants. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيوية و  الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

الحرة   الجذور  من  زائدة  كميات  تتولد   ، طاقة  إلى  للطعام  األيضية  التحويل  عمليات  أثناء 
باستمرار في جسم اإلنسان. تشكل هذه األنواع الجذور الحرة غير املستقرة وذات التفاعل العالي  

ي  ، لذلك  التدميرية.  اآلليات  من  العديد  عبر  املكونات  وتدمر  الخاليا  ملكونات  دائًما  عد تهديًدا 
الجذور الحرة مهمة أساسية. على الرغم من أن التمثيل الغذائي  من  تعديل تركيز هذه األنواع  

املؤكسد يلعب دوًرا مهًما في بقاء خاليانا ، إال أن إنتاج الجذور الحرة )جنًبا إلى جنب مع بعض  
مختلفة. أنواع األكسجين التفاعلية األخرى( خالل هذه العملية ال يزال يسبب تغيرات مؤكسدة 

األكسدة لذلك   مضادات  فحوصات  من  للعديد  مهمة  مقارنات  هذه  املراجعة  مقالة  تقدم 
 في مستخلصات النبات / الفاكهة. وهي من الرؤى الوطنية.  AOCاملستخدمة لتقدير 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care and Resources Sustainability 
This study discusses significance of plants/fruits as natural antioxidants. The role of the 
antioxidants is to scavenge/hunt free-radicals present the human body owing to natural 
metabolism (i.e. conversion of food into energy). Therefore, presenting the summary of 
the plants as natural antioxidants is exactly in accordance with the Saudi Vision. 

https://doi.org/10.3390/antiox11061205


 2 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1) 

 
 )العدد األول(   كرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية السعودية

 

 

 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الصحة العامةو  االستدامة البيئة والزراعيةمجال االرتباط: 

مضادات األكسدة وتضع  ناقش هذه املراجعة املنهجيات املختلفة املستخدمة لتحديد نشاط ت
أفضل املنهجيات الكهروكيميائية نظًرا الستدامتها البيئية. املناقشة حول النباتات الطبيعية  

ودورها كأداة للسيطرة على الجذور الحرة )املسؤولة عن العديد من األمراض( تقع مباشرة تحت  
 رؤية الوزارة

 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture and Public 
Health 
This review discusses the various methodologies utilized for the determination of 
antioxidant activity and establishes the electrochemical methodologies best owing to 
their environmental sustainability. The discussion on the natural plants and their role 
as a tool to control free-radical (responsible for many diseases) falls directly under the 
Ministry Vision. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الصحة و  الزراعة، البيئةمجال االرتباط: 

املستوى   على  املستدامة  التنمية  أهداف  أهم  أحد  الغذائي  األمن  يعد   ، الجامعة  لرؤية  ا 
ً

وفق
. لوحظ اهتمام متزايد مؤخًرا بالغة األهمية لتحقيق هذا الهدف العاملي وستكون هذه الدراسة

بتطوير تقنيات فعالة من حيث التكلفة وموثوقة لفحص وقياس مضادات األكسدة املوجودة في  
 عينات بيولوجية / حيوية مختلفة. 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment, Agriculture, and Health 
According to the University's Vision, food security is one of the most important 
sustainable development goals at the global level and this study is very crucial for 
achieving this goal. Growing interests are also observed in recent times for developing 
reliable techniques for studying the antioxidants in biogenic samples. 

 االستفادة   أوجه 

بحثي   • تدريب  تقديم  /  تم  النباتات  في  األكسدة  مضادات  أهمية وجود  لألكاديميين إلبراز 
 الفاكهة 

•   / النباتات  في  األكسدة  مضادات  قدرة  لتحديد  والجديدة  الجديدة  املنهجيات  تطوير  تم 
 الفاكهة 

أفضل   • لتحديد  كأداة  البيانات  على  املعتمدة  والتقنيات  املحاكاة  تقنيات  استخدام  تم 
 ةمنهجية لتحديد مضادات األكسد

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Research Training was given to the academicians for highlighting the significance 
of the presence of antioxidants in plants/fruits. 

• The novel and new methodologies for the determination of antioxidant capacity 
in plants/fruits were developed. 

• The use of simulations and data-driven techniques were utilized as a tool to 
identify the best methodology for the determination of antioxidants. 

 حمتملون   مستفيدون 

أحد املستفيدين املحتملين من هذه املراجعة هو مجموعات البحث الجامعية التي يمكنها   •
 املراجعة االستفادة من النتائج التي تم تقييمها في هذه 

مسؤولي   • مباشر  بشكل  تفيد  النباتات   / للفاكهة  األكسدة  بمضادات  املرتبطة  النتائج 
 الصحة العامة. 

 يمكن ملصانع األغذية واألسواق أيًضا االستفادة من النتائج املعروضة في هذه املراجعة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• One of the potential beneficiaries of this review is the University based Research 
groups that can utilize the outcomes assessed in this review. 

• The results associated with antioxidants of the fruits/plants directly benefit Public 
Health officials. 

• Food factories and markets can also utilize the outcomes presented in this review. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 
قدرة   لتحديد  افيا  الكروماتوغر تقنية  مع  باالقتران  الكهروكيميائية  التقنيات  تطبيق  يجب 
مضادات األكسدة. أثناء دراسة ارتباط التقنيات الكهروكيميائية باملنهجيات التقليدية ، ال ينبغي  

ل الكهروكيميائية  التقنيات  استخدام  حقيقة  مضادات    TACقياس  تجاهل  قياس  من   
ً
بدال

أسلوًبا   التراكمية  األكسدة  مضادات  إمكانات  اعتبار  يجب  معين.  لتفاعل  الخاصة  األكسدة 
 في تحديد مضادات األكسدة االنتقائية عبر تفاعالت معينة

ً
 . مفضال

 

POTENTIAL COMMERCIALIZED PRODUCTS 
 

The electrochemical techniques should be applied in conjugation with the 
chromatographic technique for the determination of antioxidant capacity. During the 
study of the correlation of the electrochemical techniques with the conventional 
methodologies, the fact that the electrochemical techniques are used to measure the 
TAC rather than measuring the particular antioxidants for the particular reaction should 
not be ignored. The cumulative antioxidant potential should be considered to be a 
preferable approach in determining the selective antioxidants via particular reactions. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr. Waqas Alam Mir, wmir@kfu.edu.sa, 00966598852781 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR69, FINANCE346 
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Scholarly Outcome 21 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
االستجابة الفسيولوجية والبيوكيميائية لنباتات القطيفة للرش بحمض السلسيلك وهيومات 

 . البوتاسيوم في بيئات نمو مختلفة

TITLE 
 

Biochemical and Physiological Response of Marigold (Tagetes Erecta L.) to 
Foliar Application of Salicylic Acid and Potassium Humate in Different Soil 
Growth Media. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10343-022-00693-4 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

14/07/2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Gesunde Pflanzen 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
أهمية كبيرة في مجال البساتين ليس فقط كنبات زينة زهار التي لها  تعتبر أزهار القطيفة من ال 

كنكهات في الطعام وأيضا في مجال الصناعات الدوائية   أزهارهاتستخدم    اتلكن أيضا كنبات
هذه الدراسة في املشتل تحت ظروف البيت املحمي لتقييم استجابة نباتات    إجراءتم  والطبية.  

نوعين من البيئات   منزرعة فيلبوتاسيوم  القطيفة للرش الورقي لحمض السلسيلك وهيومات ا
باإلضافة الى نسبة الزيت وبيتا   والبيوكيميائيةالزراعية. حيث تم تقييم الصفات الفسيولوجية  

،    100،   50استخدمت تركيزات مختلفة من حمض السلسيلك )حيث  كاروتين لنباتات القطيفة.  
لتر    200و    150  / البو (ملجم  هيومات  من  تركيزات  وتالث   ،(   2000،    1500،    1000تاسيوم 

بجميع   الخضري  النمو  زيادة  الى  املعامالت  أدت  وقد  النباتات.  على  ورقي  كرش  ملجم/لتر( 
النشاط   زاد  وقد  معنوي  غير  عليه  املعامالت  تأثير  كان  الذي  النبات  ارتفاع  ماعدا  املعامالت 

بـ  ص د وخاباملعامالت مقارنة بمعاملة الشاه  الكسدةاإلنزيمي إلنزيمات مضادات   ه عند الرش 
الكتاليز.   إنزيمملجم /لتر حمص السلسيلك ماعدا    200ملجم /لتر هيومات البوتاسيوم و  1500

ملجم /لتر حامص سلسيلك   1000و  100بـ    الرشوبالنسبة للمحتوى الزيتي لألزهار فقد زاد عند  
الزيت عند   من  لألزهار  محتوي  اعلى  وكان  التوالي.  البوتاسيوم على    1000استخدام  وهيومات 

القطيفة باستخدام   أزهار   إنتاجملجم /لتر هيومات البوتاسيوم. وقد خلصت الدراسة الى إمكانية  
 استخدام بيئات زراعية رخيصة الثمن مثل الرمل. و بعض املحفزات 

ABSTRACT 
 

Marigold flowers have of great importance in the horticultural sector as an 
ornamental plant that is used not only in flavoring of foods, but also in the 
pharmaceutical and medicinal industries. The current study was carried out in 
pots under greenhouse conditions to evaluate the response of marigold plants 
to foliar application of salicylic acid (SA) and potassium humate (KH) using two 
growth media. Physiological and biochemical parameters were extensively 
evaluated along with the oil and beta carotene production potential of 
marigold plants. Different doses of SA (50, 100, 150, and 200 mg L–1) and KH 
(500, 1000, 1500, and 2000 mg L–1) were applied. Both SA and KH treatments 
significantly increased all studied vegetative growth parameters except plant 
height. The oil content of marigold flowers increased by foliar application of SA 
and KH up to 100 and 1000 mg L–1, respectively, whereas the highest oil yield 
was recorded after application 1000 mg L–1 of KH. Therefore, production of 
marigold flowers could be achieved using poor growing media like sand, and 
further studies concerning different alternative growing media, particularly 
eco-friendly and cheap materials, are needed. 

 الدراسة   خمرجات 

يمكن استخدام بعض املواد صديقة البيئة لزيادة نمو أحد مخرجات هذه الدراسة انه   •
 . النباتات

الرمل   • مثل  الثمن  رخيصة  النباتات  نمو  بيئات  بعض  الزينة  استخدام  نباتات  إلنتاج 
 . والنباتات الطبية

 . الكسدةيمكن باملعامالت الزراعية الجيدة زيادة محتوى النباتات من مضادات  •

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is increasing plant growth by using eco-friendly 
substances, 

• Using some cheap growing media such as sand for the production of ornamental 
and medicinal plants, and 

• Proper agricultural practices can increase the antioxidant content of cultivated 
plants. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

الخضروات   من  الذاتي  االكتفاء  نسبة  زيادة  الى  الرؤية  امليزة    وتبني  ،الفاكهةو تهدف  توصيات 
لتحسين    والساليبالنسبية   زراعة   إنتاجالحديثة  وتشجيع  البستانية  الحاصالت  وجودة 

وجودة املواد    إنتاجاملحاصيل الواعدة والزراعة العضوية وتستهدف الدراسة الحالية تحسين  
الرملية باستخدام بعض املواد الصديقة للبيئة وبا لتالي  الفعالة في نبات القطيفة في الراض ي 

 املساهمة في تحقيق رؤية اململكة.

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Sustainability of Resources  
The Saudi vision 2030 in that the vision 2030 aims to increase the self-sufficiency of 
vegetables and fruit and adopting recommended modern approaches to improve 
productivity and quality of horticultural crops. This research study can benefit the vision 
by encouraging organic farming using some eco-friendly materials, which achieves the 
vision of the Kingdom. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

تهدف الدراسة الحالية إلى استخدام بعض املواد الصديقة للبيئة كمحفزات لنمو النبات تحت  
أنواع مختلفة من التربة من أجل تحسين إنتاجية النبات وجودته. وبذلك ستساهم الدراسة في  

املجال   في  البيئية  االستدامة  تحت تحقيق  الطبية  والنباتات  الزينة  نباتات  في  وخاصة  الزراعي 
 ظروف الراض ي الرملية التي تمثل النسبة العظمى من أراض ي اململكة.

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The current study aimed to use some eco-friendly substances as plant growth 
promotors under different soils to improve plant productivity and quality. Thus, the 
study can contribute achieving eco-sustainability in agricultural field, especially 
cultivation of medical and ornamental plants in sandy soils, which represent the largest 
percentage of Kingdom’s soils. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 البيئةو  الزراعةمجال االرتباط: 

عن  الغذائي واالستدامة البيئية    المنتحقيق    املتمثلة فيهوية الجامعة  يرتبط هذا البحث مع  
وامن    إنتاجطريق   صحي  استخدامغذاء  وجودة   مع  إنتاجية  من  تزيد  التي  املنشطات  بعض 

زيادة بعض املواد الفعالة مثل مضادات الكسدة ونسبة الزيوت الطيارة  و الحاصالت الزراعية  
تي تستخدم كنكهات في الطعمة ملا لها  في بعض النباتات الطبية والعطرية ومنها نبات القطيفة ال

 . من فوائد غذائية عالية 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Agriculture and Environment 
One of the priorities of the university’s identity is to achieve food security and 
environmental sustainability. Thus, this study was closely linked to the achievement of 
the university’s identity, as this study aims to increase the productivity of the marigold 
plants, especially in sandy soil, which represent the largest percentage of the Kingdom’s 
soils.  

 االستفادة   أوجه 

 . زيادة اإلنتاج الزراعي باستخدام مواد صديقة للبيئة •
  .زيادة املواد الفعالة في أزهار نبات القطيفة •
   .التوعية بأهمية إضافة املواد املضادة لألكسدة على الطعمة •

POTENTIAL BENEFITS 
• Improving plant growth and its productivity by using eco-friendly 

substances, 
• Increasing active ingredients in marigold flowers, and 
• Awareness of the importance of adding antioxidants to foods. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .وزارة البيئة واملياه والزراعة •
 . الشركات الزراعية •
 .صغار املزارعين •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment, Water and Agriculture. 
• Agricultural companies. 
• Small farmers or stakeholders. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 . الكسدةغنية بمضادات  أزهار  إنتاج •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Producing flowers rich in antioxidants. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Tarek Abdelaziz Shalaby, tshalaby@kfu.edu.sa, 00966536799815 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR12, FINANCE403 
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Scholarly Outcome 22 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
تيتانيا  السيليكا  بمركب  املدعوم  بالزنكيت  يعمل  الذي  األحمر  الكريوزول  مثل  العليق  توت 

 . األس الهيدروجينيالنانوي: االرتباط بين الخصائص الهيكلية والضوئية واستشعار 

TITLE 
 

Raspberry like creosol red functionalized zincite supported silica-titania 
nanocomposite: correlation of structural, optical, and pH sensing properties. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025540822002392?via%3Dihub 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

08/07 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Materials Research Bulletin 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
 (ZSTC)تيتانيا املدعوم بالزنكيت  -مركب النانو من السيليكا  لتصنيع  Sol-gelتم استخدام تقنية  

حرارة مئوية  70)  منخفضة   عند درجة  الكريسول   .(درجة  تغليف  تحقيق ل  ZSTCفي    حمر األ   تم 
ومجموعة  اال  السريعة  الهيدروجيني  ستجابة  األس  من  الشكل    VP-SEMامتلك  .12-1واسعة 

لـ   والذي تحول إلى مورفولوجيا مسامية خالية من الكراك بعد تغليف    ZSTCاملسامي السلس 
CR . كشفتEDS  عن التوزيع األولي املنتظم قبل وبعد تغليفCR  داخلZSTC  . أكد تحليلHR-

TEM    عرضت.  النانوية  املركبات  من  لكل  املساميةمتوسط  ZSTC Ra    وحجم،نانومتر  1حوالي 
التغليف  220  -  نانومتر   115الحبوب   بعد  انخفض حجم   6حتى    Raزاد  ،نانومتر ولكن  نانومتر و

إلى   غير    81  -  49الحبوب  الكيميائي  الترابط  عن  النانوية  املركبات  من  كل  كشفت  نانومتر. 
أظهر   الوظيفية.  واملجموعات  املعدنية  األنواع  مع  ومعامل  87  االنتقال  ZSTCاملتجانس   ٪

 1.49حول  ومعامل االنكسار ٪ و 86 االنتقالنانومتر والذي اختلف في  632.8عند   1.48 االنكسار
الرقم الهيدروجيني  ثانية عند 0.5سريع لأللوان يبلغ تم اكتشاف زمن استجابة . CRبعد تغليف 

ستقرار كل من  أكدت قابلية التكرار مع خطأ ضئيل ا.   CR / ZSTCلـ    8ملا يقرب من    pkaمع    12
ع لديه القدرة على تحديد    CR / ZSTCالنتائج التجريبية إلى أن    تالنانوية. أشار املركبات  

َّ
صن

ُ
امل

بما   الحياة  مجاالت  من  مجال  كل  في  البصري  الهيدروجيني  األس  البحوث  استشعار  ذلك  في 
 . الغذائية والبيئية 

ABSTRACT 
Sol-gel technique was employed to synthesize zincite-supported silica-titania 
nanocomposite (ZSTC) at a low-temperature 70 ºC. Afterward, cresol red was 
encapsulated in ZSTC for fast response and a broad pH range 1-12. VP-SEM 
possessed the smooth porous morphology of ZSTC which changed into 
raspberry-like porous crack-free morphology after CR encapsulation. EDS 
revealed the uniform elemental distribution before and after CR encapsulation 
within ZSTC. HR-TEM analysis confirmed the mesoporosity of both 
nanocomposites. The ZSTC exhibited Ra around 1 nm, grain size 115 nm – 220 
nm but after encapsulation, the Ra increased up to 6 nm and the grain size 
decreased to 49 nm - 81 nm. Both nanocomposites revealed the 
heterogeneous chemical bonding with metal species and functional groups. 
The ZSTC exhibited transmission 87 % and a refractive index (n) 1.48 at 632.8 
nm which varied transmission 86 % and n around 1.49 after CR encapsulation. 
A fast color response time of 0.5 s at pH 12 with pka of approximately 8 is 
detected for CR/ZSTC. The repeatability with negligible error confirmed the 
stability of both nanocomposite sols.  Experimental findings suggested that 
synthesized CR/ZSTC has the capability of optical pH sensing determinations 
in every field of life including food and environmental research.  

 الدراسة   خمرجات 

السيليكا  لتصنيع  Sol-gelتقنية  استخدمت   • من  النانو  بالزنكيت -مركب  املدعوم  تيتانيا 
(ZSTCعند درجة حرارة منخفضة )، مئوية.  ةدرج 70 

  12ثانية عند الرقم الهيدروجيني    0.5املغلف باللون األحمر استجابة سريعة    ZSTCظهر  أ •
 .12- 1واسع  pHمن حيث اختالفات اللون ونطاق 

لت  متوسطة وهو وجود مسامية    HR-TEMكد تحليل  أ • طبيقات استشعار األس أمر مفيد 
 .. الهيدروجيني 

STUDY OUTCOMES 
 

• Sol-gel technique was employed to synthesize zincite-supported silica-titania 
nanocomposite (ZSTC) at a low-temperature 70 ºC. 

• Cresol red encapsulated ZSTC exhibited fast response 0.5 s at pH 12 in terms of 
color variations and a broad pH range 1-12. 

• HR-TEM analysis confirmed the mesoporosity which is advantageous for pH 
sensing applications. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الصناعة الوطنية مجال االرتباط: 

لها  املستشعرات  أجهزة  فصناعة  متعددة،  محاور  من  الوطنية  الصناعة  تدعم  الدراسة  هذه 
لغذاء، وهذا  تطبيقات صناعية متعددة يمكن استخدامها في مجاالت متعددة ومتنوعة كاملياه وا

، حيث توجد عدة شركات وطنية يمكن أن تتبنى    ٢٠٣٠يعتبر من األهداف االستراتيجية لرؤية  
 فكرة املشروع بما يتالئم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل في السعودية.

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: National Industry 
The manufacture and development of sensors has multiple industrial applications. It is 
one of the strategic objectives of the Saudi Vision 2030, as there are several national 
companies that can adopt the idea of the project in line with the needs and 
requirements of the labour market in Saudi Arabia. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

القضية الرئيسة املستفاد منها صناعيا هي الحصول على الهياكل النانوية الخالية من اإلجهاد 
تحقيق  يمكن  الديناميكي.  الحموضة  درجة  نطاق  في  سريعة  استجابة  تمتلك  التي  )الشقوق( 

بواسطة   املسامية  عالية  مصفوفة  املركب    CTABتكوين  املسامي  النانوي  املركب  أن  ويالحظ 
يستض أن  الكيميائية  يمكن  االستشعار  أجهزة  كفاءة  ويعزز  االستشعار  أنواع  فعال  بشكل  يف 

 الضوئية. 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The major issue is to get the stress-free (cracks) nanostructures that possess rapid 
response at a dynamic pH range. The formation of a highly porous matrix is achievable 
by CTAB and it is observed that the synthesized porous nanocomposite could effectively 
host sensing species and enhanced the opto-chemical sensors' efficiency. 



 2 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1) 

 
 )العدد األول(   كرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية السعودية

 

 

 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 التصنيعو  البيئة، الصحةمجال االرتباط: 

األس   مستشعر  يتمتع  والغذاء.  والصحة  البيئة  بمسارات  واضح  بشكل  البحث  هذا  يرتبط 
في   كبيرة  بأهمية  البصري  في الهيدروجيني  حتى  الحيوية.  الطبية  والبحوث  البيئية  اقبة  املر

الحفاظ على األغذية وسالمة األغذية، تعتبر املستشعرات اللونية ذات أهمية كبيرة تكتشف /  
 .تدرك إطالق مواد كيميائية / غازات مختلفة )أبخرة عضوية متطايرة( من الطعام الفاسد.

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health, Environment and Manufacture 
This research is clearly related to environment, health, and food tracks. An optical pH 
sensor has significant importance in environmental monitoring and biomedical 
research. Even in food conservation and food safety, colorimetric sensors are of great 
importance that detects/perceive the release of different chemicals/gasses (volatile 
organic vapours) from rotten food. 

 االستفادة   أوجه 

 . املسامية سهولة إجراء توليف املواد النانوية •
الستشعار األس تأكد من سطح املواد الخالي من الشقوق أو تغليف الصبغة في مصفوفة   •

   .الهيدروجيني.
   .بيئة أساسية مكثفة.لتطبيقات االستشعار في البيئات القاسية أو في  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Ease Synthesis procedure of porous nanomaterials. 
• Ensure the crack-free surface of the materials or encapsulation of dye into matrix 

for pH sensing. 
• For sensing applications in harsh environments or in intense basic environment. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .وزارة البيئة واملياه والزراعة •
 .وزارة الصحة •
 .الصناعة واملعادنوزارة  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment, Water and Agriculture. 
• Ministry of Health. 
• Ministry of Industry and Minerals. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 لتطبيقات األجهزة الضوئية  •
 . مجسات بصرية كيميائية •
 الوظيفية املسامية مصفوفة املواد النانوية  •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• For photonic devices applications 
• Opto-chemical sensors. 
• Porous functional nanomaterials matrix 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Adil Alshoaibi, adshoaibi@kfu.edu.sa, 00966506933370 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR51, FINANCE406 
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Scholarly Outcome 23 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
األداء امليكانيكي والبنية الدقيقة وإمكانية االحترار العاملي للخرسانة املخلوطة املحتوية على رماد  

 . قشر األرز ودخان السيليكا

TITLE 
 

Mechanical and microstructure performance and global warming potential of 
blended concrete containing rice husk ash and silica fume. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.128470 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

19/07 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Construction and Building Materials 

 التصنيف 
 باملئة  10باملئة و  2بين ، Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1, between 2% and 10% 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
( األرز  قشر  برماد  األسمنت  استبدال  تأثير  استكشاف  )RHAتم  السيليكا  ودخان   )SF  هذه في   )

على   يحتوي  الذي  الثنائي  املزيج  قدم  ثالثي    RHA (RHA20)٪  20الدراسة.  مزيج  إلى  باإلضافة 
عن   SEM-EDSأعلى قوة. كشف تحليل    SF (RHA33SF7)٪  7إلى جانب    RHA٪  33يحتوي على  

على األرجح. عالوة على ذلك ،    RHA33SF7و    RHA20تكوين بنية مجهرية كثيفة ومضغوطة في  
جنًبا إلى جنب مع انخفاض الحجم    Brunauer-Emmett-Tellerيادة في مساحة سطح  أثبتت الز 

تحت  لألشعة  الطيفي  التحليل  نتائج  أظهرت  الخلطات.  لهذه  الكثيفة  املسام  بنية  املتداخل، 
 كبيًرا في النطاق من  FTIRالحمراء لتحويل فورييه )

ً
سم مكعب بسبب إضافة    977إلى    955( تحوال

RHA    وSF  سبب في تكوين كميات كبيرة من املواد الهالمية  الذي يتC-S-H   في هذه الخلطات. عالوة
تحليالت   من  كل  أظهر   ، ذلك  طور    FTIRعلى  في  كبيًرا  انخفاًضا  الوزني  الحراري  والتحليل 

البورتالنديت. يشير انخفاض مكافئ ثاني أكسيد الكربون نسبًيا )ما يعادل كجم من ثاني أكسيد 
إلى التأثير اإليجابي الكبير الستخدام كميات    RHA33SF7و    RHA20باسكال في    الكربون( لكل ميجا

 في إنتاج الخرسانة الخضراء بسبب انخفاض  
ً
أكبر من املواد األسمنتية التكميلية املتوفرة إقليميا

من   كل  استخدام  الحالية  النتائج  أظهرت  العاملي.  االحترار  صناعة    SFو    RHAاحتمالية  في 
 ر دخل محتمل لتطوير خرسانة مستدامة ذات أداء عاٍل.الخرسانة كمصد

ABSTRACT 
 

The influence of cement replacement by rice husk ash (RHA) and silica fume 
(SF) is explored in this study. The binary mix with 20% RHA (RHA20) as well 
as a ternary mix having 33% RHA along with 7% SF (RHA33SF7) presented 
highest strengths. The SEM-EDS analysis revealed the formation of dense and 
compact microstructure in RHA20 and RHA33SF7. Moreover, an increase in 
the Brunauer-Emmett-Teller surface area along with a reduction in intruded 
volume, proved the densified pore structure of these mixes. The results of the 
Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy showed a significant shift in the 
band from 955 to 977 cm− 1 due to addition of RHA and SF that causes large 
amounts of C-S-H gels to form in these mixes. Moreover, both FTIR and 
thermogravimetric analysis analyses also showed significant reduction of their 
portlandite phase. A relatively lower CO2-eq (equivalent to kg CO2) per MPa 
for RHA20 and RHA33SF7 indicates the significant positive impact of using 
higher amounts of regionally available supplementary cementitious materials 
in producing green concretes due to their reduced Global Warming Potential. 
The current findings demonstrated both RHA and SF to be used in concrete 
industry as a possible revenue source for developing sustainable concretes 
with high performance. 

 الدراسة   خمرجات 

٪ من األسمنت برماد قشر 20لوحظت زيادة معنوية في مقاومة الخرسانة عند استبدال   •
 .األرز 

(  CO2-eq / m3( لكل وحدة حجم من الخرسانة )GWPانخفضت إمكانية االحترار العاملي )  •
 . مع تناقص كمية األسمنت البورتالندي في وقت واحد مع زيادة كميات رماد قشر األرز 

• ( العاملي  االحترار  إحداث  القدرة على  في  ملحوظ  انخفاض  تم    293لوحظ  فقط( عندما 
٪ من دخان السيليكا مقارنة  10٪ من رماد قشر األرز مع  40٪ من األسمنت بـ  50استبدال  

 .٪100عند استخدام األسمنت بنسبة  522بأعلى احترار عاملي عند 

STUDY OUTCOMES 
 

• A significant increase in concrete strength was observed for replacing 20% cement 
with rice husk ash. 

• The global warming potential (GWP) per unit volume of concrete (CO2-eq/m3) 
decreased with decreasing amount of Portland cement simultaneously with an 
increase in amounts of rice husk ash. 

• A remarkable decrease in GWP (only 293) was observed when 50% cement 
replaced with 40% rice husk ash in combination with 10% silica fume as 
compared to the highest GWP of 522 when 100% cement used. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

جزئي  كبديل  زراعية(  )مخلفات  األرز  قشر  رماد  استخدام  أن  الحالية  الدراسة  نتيجة  تظهر 
لألسمنت يؤدي إلى إنتاج خرسانة اقتصادية وخضراء ، مما سيؤدي بالتالي إلى تقليل انبعاثات 

يتماش ى مع رؤية اململكة العربية   غازات االحتباس الحراري والحفاظ على املوارد الطبيعية ، في
 . 2030السعودية 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
The result of current study shows that the use of rice husk ash (an agricultural 
waste) as a partial substitute of cement leads to production of economical, and 
green concrete, which would consequently lead to decreased greenhouse gas 
emissions and conservation of natural resources, in line with Saudi Vision 
2030. 
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 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
االرتباط:   والزراعية مجال  البيئة  والتعمير ،  االستدامة  االجتماعية  و    اإلنشاء  التنمية 

 واالقتصادية 
االستخدام املحتمل للنفايات الزراعية )مثل قشر األرز في الدراسة الحالية( في صناعة األسمنت  
االحتياجات  تلبية  إلى  باإلضافة  املوارد(  )استدامة  البيئة  حماية  لضمان  جهد  هو  والخرسانة 

 ، إلى    االجتماعية واالقتصادية. عالوة على ذلك  أداء الخرسانة  إلى تحسين  أيًضا  سيؤدي ذلك 
 . جانب تقليل انبعاثات الكربون 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture, 
Construction and  Social and Economic Development 
 The potential use of agro-wastes (such as rice husk in current study) in cement 
and concrete industry is an effort to ensure the protection of environment 
(resources sustainability) in addition to meeting the socio-economic needs. 
Moreover, this would also lead to enhance concrete's performance along with 
its reduced carbon footprint. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةو  البيئةمجال االرتباط: 

يعتقد باحثو جامعة امللك فيصل أن البحث الحالي حول استخدام املخلفات الزراعية )رماد قشر  
فيصل   امللك  جامعة  مع هوية  تماًما  افق  يتو  ، )البناء(  الخرسانة  مفيدة إلنتاج  األرز( كسلعة 

والزراع على  للبيئة  املحتمل  العبء  من  يقلل  و  للدخل  جديًدا  مصدًرا  للمزارعين  يوفر  مما   ، ة 
 . البيئة

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment and Agriculture 
Researchers of KFU believe that the current research of utilizing the agricultural 
waste (rice husk ash) as a useful commodity for concrete production 
(construction), is fully aligned with the KFU identity of environment and 
agriculture, providing farmers with a new source of income and reduces its 
potential burden on environment. 

 االستفادة   أوجه 

النمو  • سريعة  البناء  احتياجات  لتلبية  البناء  في  الزراعية  الصناعة  لنفايات  فعالة  إدارة 
املستقبل في  االقتصادية  االستدامة  على  السعودية   والحفاظ  العربية  اململكة  )رؤية 

2030 .) 
املوارد   • على  والحفاظ  األرض  في حماية  الخام  املواد  من  االحتياجات  بتقليل  الطبيعية 

   .صناعة األسمنت )استدامة املوارد(
الخرسانة   • ملنتجي  للتطبيق   

ً
قابال خياًرا  الخرسانة  إنتاج  في  األرز  رماد قشر  استخدام  يعد 

   .)خرسانة أقوى ودائمة ومستدامة(

POTENTIAL BENEFITS 
 

• An efficient management of waste of agro industry in construction to meet fast 
growing construction needs and maintain future economic sustainability (Saudi 
vision 2030). 

• Protection of land and conservation of natural resources by decreasing needs of 
raw materials in cement manufacturing (resources sustainability). 

• Using rice husk ash in concrete production is a viable option for local concrete 
producers (stronger, durable, and sustainable concrete). 

 حمتملون   مستفيدون 

 . وطنية ودولية رفيعة املستوى البحث الجامعي بالتعاون مع جامعات  •
الشركة  • )البلديات،  والحكومية  اإلسكان(  الجاهزة،  الخرسانة  )مصانع  الخاصة 

 .السعودية االستثمارية إلعادة التدوير(
 .وزارة البيئة واملياه واألراض ي والزراعة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• University Research in collaboration with top rank national and international 
universities. 

• Private (ready mix concrete plants, housing) and Government (Municipalities, 
Saudi investment recycling company) sectors. 

• Ministry of environment, water, land and agricultural. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

( وشركة إعادة التدوير RMCيتواصل الباحثون مع منتجي الخرسانة الجاهزة املحليين ) •
( الستكشاف التطبيقات املحتملة للنفايات الزراعية )رماد SIRCاالستثمارية السعودية )

منتجو   يحرص  املستدامة.  الخرسانة  منتجات  صنع  في  األرز(  تحقيق    RMCقشر  على 
ومنتجات   االقتصادية  يستهدف  االستدامة  اململكة.  في  املعمرة  بشكل    SIRCالخرسانة 

اململكة   رؤية  في  املوضحة  واالستدامة  البيئية  األهداف  تطوير    2030أساس ي  خالل  من 
املوارد   على  والحفاظ  نفايات  وجود  عدم  لضمان  التدوير  وإعادة  النفايات  إدارة  نماذج 

 الطبيعية. 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Researchers are in communication with local ready-mix concrete (RMC) 
producers and the Saudi investment recycling company (SIRC) to explore the 
potential applications of agro-waste (rice husk ash) in making sustainable 
concrete products. RMC producers are keen to achieve economic sustainability 
and durable concrete products in the Kingdom. SIRC is mainly targeting 
environmental and sustainability goals outlined in Kingdom's Vision 2030 by 
developing waste management and recycling models to ensure zero waste and 
preserve natural resources. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Muhammad Nasir Amin Ghulam Qadir, mgadir@kfu.edu.sa, 00966564958111 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR110, FINANCE423 
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 24  عـلـمـي   مــخــرج 
 

Scholarly Outcome 24 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
مستحلبات نانوية دقيقة    في  إذابتهعقار االتورفاستاتين على خفض مستوى الدهون بعد    تأثير 

 . محضرة من زيت الزيتون 

TITLE 
 

Hypolipidemic Activity of Olive Oil-Based Nanostructured Lipid Carrier 
Containing Atorvastatin. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2079-4991/12/13/2160/htm 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

23/06 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Nanomaterials 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
مشك الدم  في  الدهون  نسبة  زيادة  كبيرة  تشكل  صحية  سبب  أنهاحيث  لة  ملرض   تعتبر  رئيس ي 

يعتبر    فيلسمنة.  ا االحيان  من  التحكم    أسلوبتعديل  الكثير  ومحاولة  الجسم   فياملعيشة   وزن 
كا الدهون    فيينغير  مستوى  على  تتطلب  الدم    في للحفاظ  استخدام والحالة  تم  طبًيا.  عالًجا 
ساعد على  ي  عالجلى نطاق واسع ولفترة طويلة كع  أتورفاستاتيناملعروف باسم  الستاتين و    عقار 

 الكولستيرول السيئ و الذي يؤثر بدورة   العالية  املستويات  فيالتحكم  
ً
من دهون الدم ، وخاصة

حياة طبيعة  حاليا    علي  املستخدمة  العالجات  أهم  من  فستاتين  األتور  عقار  يعتبر  و  املريض. 
في     امتصاصه ذوبان االتورفاستاتين مع سوء    انخفاضأن    ر الدم. غيلخفض مستوي الدهون 

ضعف   جاءواالحيوي  إتاحةوكذلك  املشكالت    ه  قائمة  . وتصنيعه   استخدامهتواجه    التيعلى 
تكنولوجيا النانو في    استخدامدراسة الحالية ، والتي تهدف إلى  السابقة جاءت فكرة ال  لألسباب

مثل   األدوية  من  العديد  بحمل  وتقوم  تستوعب  أن  يمكن  التي  العقار  ناقالت  بعض  تطوير 
زيت  باستخدام  دهنية  مواد  من  للعقار  ناقلة  نانوية  تصنيع جزيئات  تم  االتورفاستاتين. حيث 

 دهون الدم والذى من شأنه أيضا  علي إنقاص لقدرتهرا  زيت الزيتون نظ  اختيار تم    دالزيتون. وق
تحسين   في  لفعالية  اليساعد  تم  لتركيبةالعالجية  قد  و  تم   استخدام.  حيث  حاسوبي  برنامج 

للعقار.   تركيز  أكبر  على  احتوائها  ودرجة  املناسب  الحجم  على  بناًء  واحدة  نانوية  صيغة  اختيار 
إجراء   تم   ، ذلك  على  قدرة    ر االستقرا  اختبار عالوة  قياس  تم  كما  علوالثباتية   ىاملستحضر 

العينة   أظهرت  التجارب.  حيوانات  في  الدم  دهون  مناسب    اختيارهاتم    التيإنقاص    في حجم 
على العقار    احتواءمللي فولت( وكمية  1.77نانومتر( مع كمية شحنات بقيمة )−  254.23حدود )

)  في له    69.56حدود  ساعة   12تستمر فاعليته ألكثر من    أنعلى    القدرة٪(. كما أن املستحضر 
إلى ) تصل  اختبار  97.17بنسبة عالية  أكد  البقاء   االستقرار ٪(.  املستحضر على  قدرة  والثباتية 

بصورة جيدة ومشابهه لحالته وهو حديث التحضير وذلك بعد حفظة ملدة ثالثة أشهر في درجة 
ال .  حرارة  الثالجة  الكوليسترول    وأخيراغرفة وفى  في خفض مستوى  ، نجح املستحضر الجديد 

كامل بشكل  و   الكلي  بالسمنة  املصابة  الفئران  بالدهون.   التي  في  غني  غذائي  بنظام  تغذيتها  تم 
سب  الى  باإلضافة أكأن  ف  ،  قما  الزيتون    داملستحضر  وزيت  االتورفاستاتين  بين  تازر    في وجود 

أفضل نتيجة. الحصول على أعل  ى فاعلية و

ABSTRACT 
 

Currently, hyperlipidemia is a growing health issue that is considered a risk factor for 
obesity. Controlling body weight and modifying life style in most of cases are not 
adequate and the condition requires medical treatment. Statin drugs (mainly 
Atorvastatin (ATO) have been used broadly and for long time as medications for 
handling higher levels of lipid, especially bad cholesterol, which accordingly controls 
the prevalence of obesity. Still, the obstacle that stands in front of any formulation is 
the poor solubility of the drug. Low solubility of ATO came up with poor absorption as 
well as poor bioavailability. This paved the way for the present study, which aimed to 
exploit nanotechnology and develop certain nanolipid carriers that could 
accommodate hydrophobic drugs, such as ATO. Nanostructured lipid carrier (NLC) 
containing ATO was fabricated using olive oil. Olive oil is natural plant oil possessing 
confirmed hypolipidemic activity that would help in improving the efficacy of the 
formulation. Via applying the Quality by Design (QbD) approach, one NLC formula 
was selected to be optimized based on appropriate size and higher entrapment. 
Optimized ATO-NLC was scrutinized for zeta potential, in vitro study and kinetic 
profile. Moreover, stability testing and in vivo hypolipidemic behavior was conducted. 
The optimized NLC formulation seemed to show particle size (254.23 nm) with 
neutral zeta potential (−1.77 mV) and entrapment efficiency (69.56%). The 
formulation could be prolonged for 12 h and provided higher % of release (97.17%). 
Stability testing confirmed the role of modifying the surface of the formulation with 
PEG-DSPE in providing a highly stable formulation that could withstand three months 
storage in two altered conditions. Ultimately, optimized ATO-NLC could successfully 
lower total cholesterol level in rats induced with obesity and fed a high-fat diet. 
Remarkably, ATO-NLC prepared with olive oil, in addition to shielding its surface, 
would provide a stable formulation that holds up the synergistic action between olive 
oil and ATO. 

 الدراسة   خمرجات 

 . تركيبه عالجية فعاله لخفض دهون الدم •
 . السمنة التعرض تركيبه عالجية فعاله لخفض احتمالية •
 . املعيشةتركيبه عالجية فعاله لتحسين مستوى  •

STUDY OUTCOMES 
 

• New formulation used for lowering lipids. 
• New formulation used for lowering risk of obesity. 
• New formulation used for improving lifestyle. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الرعاية الصحيةو  جودة الحياةمجال االرتباط: 

في   السعودية  العربية  اململكة  كبيرة  2030  رؤيتهاإن  أهمية  أولت  الصحية تجاه    قد  الرعاية 
قد شكلت هذه  للمواطنين و  و    الرؤية .  الطبية  األبحاث  من  للعديد  الرئيس ي  الدافع  الطموحة 

الدراسة  أولت هذه  قد  و  السمنة.  بأمراض  املرتبطة  و  املواطنين  تحسين صحة  الي  تهدف  التي 
الدوائي  ابير ك  اهتماما التصنيع  في  النانو  تقنيات  للحصول    الستخدام  العقار  فاعلية  وتحسين 

 .على نتائج افضل

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Quality of Life and  Health Care 
The Kingdom of Saudi Arabia, in its Vision 2030, has attached great importance to the 
health care of citizens. This ambitious vision has been the main impetus for much 
medical research aimed at improving the health of citizens and related to obesity 
diseases. This study paid great attention to the use of nanotechnology in drug 
manufacturing. 
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 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الصحة العامةمجال االرتباط: 

خاصة في مجال البحث العلمي  و    2030اململكة    رؤيةإن وزارة التعليم تعمل جاهدة علي تحقيق  
اهم    للتتجير قابلة  النتجات  امل  أنحيث   من  بناءاألهدافتعتبر  و  ذلك    .  البحث    قامعلي  فريق 

  استخدامنسبة الدهون في الدم و تم من خالل البحث    ارتفاعتركيبة عالجية ملرض    استحداثب
 أحدث التكنولوجيات العاملية في صناعة الدواء. 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Public Health 
The Ministry of Education is working hard to achieve the vision of the Kingdom 2030, 
especially in the field of ambitious scientific research, which produces products that 
can be traded. Accordingly, the research team worked to develop a therapeutic 
formula for high blood lipids, and through research, the latest international 
technologies in the pharmaceutical industry were used. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الصحةمجال االرتباط: 

أولت   قد  فيصل  امللك  جامعة  في   اهتماماإن  خاصة  و  املحلية  البيئة  و  املجتمع  لخدمة  كبيرا 
هذا البحث تماشيا مع هوية الجامعة الصحية   اختيار مجال الرعاية الصحية. و لذلك فقد تم  

  استحداث املنتجات الطبيعية املتوفرة في البيئة املحلية من أجل  استخدامو الزراعية من حيث 
 .ت جديدةعالجا

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health 
King Faisal University has offered great attention to serving the community and the 
local environment, especially in the field of health care. Therefore, this research was 
chosen in line with the University's identity, health and agricultural development 
which are in terms of using natural products available in the local environment in 
order to develop new treatments. 

 االستفادة   أوجه 

 .الحصول على مستحضر سريع املفعول  •
  .زيادة الفعالية العالجية للمستحضر •
  .من علم النانوتكنولوجى االستفادة •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Formulation with quick response. 
• increasing bioavailability. 
• Using Nanotechnology. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .األدويةمصانع  •
 .هيئة الغذاء والدواء السعودية •
 .وزارة الصحة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• pharmaceutical factories. 
• SFDA. 
• The Ministry of Health. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 .األدويةعرض املستحضر على مصانع  •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Providing the pharmaceutical factories with the new formula. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Heba Elsewedy, helsewedy@kfu.edu.sa, 00966546488892 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR54, FINANCE428 
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Scholarly Outcome 25 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
العامة والصحة  املتعددة  لألدوية  املقاومة  البكتيرية  للميكروبات    الجراثيم  املضاد  :التأثير 

 السيانوبكتريا املخلقة حيويا من  لجسيمات الفضة النانوية

TITLE 
 

Multidrug-Resistant Bacterial Pathogens and Public Health: The Antimicrobial 
Effect of Cyanobacterial-Biosynthesized Silver Nanoparticles 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2079-6382/11/8/1003 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

26/07 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Antibiotics 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
سيمات النانو. والتحكم بحجم جسيمات ج  إلنتاجتعتبر السيانوبكتيريا مصانع خضراء    :ةيفلخلا

يمكننا من   الحيوية  استخدامها   إنتاجالنانوفضة  مثل  املختلفة  التطبيقات  تناسب  جسيمات 
النانوية   التحكم بحجم جسيمات الفضة  الدراسة الحالية  للبكتيريا. وتحاول  كعوامل مضادة 

نوية ذات األحجام املختلفة ضد املخلقة حيويا التي تنتجها السيانوبكتريا واختبار الجسيمات النا
بكتريا الستافيلوكوكس اوريس)املكورات العنقودية املقاومة للميثيسيلين و بكتريا ستريبتوكوكس 

وأظهرت   النتائج:  العقدية(.  املكورات  مضادا   أنواع  الثالثة )  تأثيرا  النانوية  الجسيمات 
في تثبيط نمو البكتيريا. مناقشة:    ةاألكثر فعالي للميكروبات وكانت أصغر الجسيمات النانوية هي  

مضاد   كعامل  تعمل  أن  يمكن  بكتيريا  السيانو  بواسطة   
ً
حيويا املصنعة  النانوفضة  جزيئات 

ذلك   في  بما  املمرضة  و    مالجراثيللجراثيم  املتعددة  لألدوية  تحديد   ألنهاملقاومة  من  كان البد 
املضاد   الفعال  النشاط  ذات  النانوية  للجسيمات  ومللميأنسب حجم  أجريت    نكروبات.   ، ثم 

هذا  تحقيق  تم  و  النانوية  الفضة  من  فعالية  األكثر  الحجم  لتحديد  بالحجم  التحكم  تجربة 
إلى تكتل  البدء و أدت املواد األولية املفرطة  في مقدار مادة  التحكم  بالحجم من خالل  التحكم 

أكبر  حجم  إلى  النانوية  الفضة  قدر   100من    جسيمات  من  يقلل  مما  اختراق نانومتر.  على  تها 
املحيط الداخلي للخاليا امليكروبية وبالتالي تقليل فعاليتها املضادة للبكتيريا. الخالصة: جزيئات  
التخليق   بحجمها عن طريق  والتحكم  حيوًيا  تخليقها  يمكن  للبكتيريا  املضادة  النانوية  الفضة 

الصغيرة    .الحيوي  الحيوية  النانوية  الفضة  جسيمات  باستخدام  يوص ى  اإلمكان  كما  قدر 
 للبكتريا املمرضة للحصول على عوامل فعالة مضادة 

ABSTRACT 
 

Background: Cyanobacteria are considered as green nano-factories. Manipulation of 
the size of biogenic silver nanoparticles is needed to produce particles that suit the 
different applications such as the use as antibacterial agents. The present study attempts 
to manipulate the size of biosynthesized silver nanoparticles produced by 
cyanobacteria and to test the different-sized nanoparticles against pathogenic clinical 
bacteria. Results. The three types of nanoparticles showed antimicrobial effects with the 
smallest nanoparticles being the most efficient in inhibiting bacterial growth. 
Discussion: Nanosilver particles biosynthesized by Cyanothece-like cyanobacterium 
can serve as antibacterial agent against pathogens including multi-drug resistant strains. 
The most appropriate nanoparticle size for efficient antimicrobial activity had to be 
identified. Hence, size-manipulation experiment was conducted to find the most 
effective size of nanosilver particles. This size manipulation was achieved by controlling 
the amount of starting precursor. Excessive precursor material resulted in the 
agglomeration of the silver nanoparticles to a size greater than 100 nm. Thereby 
decreasing their ability to penetrate into the inner vicinity of microbial cells and 
consequently decreasing their antibacterial potency. Conclusion: Antibacterial 
nanosilver particles size can be manipulated by green synthesis. The use of biogenic 
nanosilver particles as small as possible is recommended to obtain effective 
antibacterial agents. 

 الدراسة   خمرجات 
 نتائج ومخرجات الدراسة الحالية يمكن تلخيصها كما يلى 

توضيح • و  لللتا  ثبات  النانويةبكتريا  أثير مضاد  الفضة  لجسيمات  الطيف  املخلقة    واسع 
 . ضد مسببات األمراض املقاومة لألدوية املتعددة حيويا 

 . استخدام السيانوبكتيريا كمنصة خضراء لتخليق الجسيمات النانوية إمكانية •
بتطوير  • عمل    القيام  للتحكم  و  النانوية  في بروتوكول  الجسيمات  حيويا    .حجم  املخلقة 

 بواسطة السيانوبكتريا 

STUDY OUTCOMES 
 

The Findings of the study can be summarised as follows  
• The elucidation of the Broad-spectrum antibacterial action of biogenic silver 

nanoparticles against multi-drug resistant pathogens. 
• The feasibility of the use of cyanobacteria as a green platform for nanoparticles 

synthesis. 
• The Development of a protocol for size manipulation of nanoparticles. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةو  جودة الحياة، الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

 ، من حيث: 2030يمكن لهذا البحث أن يفيد رؤية اململكة العربية السعودية 
الضوء على جدوى استخدام تقنية النانو الخضراء إلنتاج املستحضرات تسلط الدراسة   •

 الصيدالنية النشطة بيولوجيا مثل جزيئات الفضة النانوية. 
 تستخدم الدراسة بروتوكول صديق للبيئة للتالعب بالحجم لتخليق الفضة النانوية.  •
 .استخدام جسيمات نانوية صديقة للبيئة كمصدر أخضر مستدام للنمو املتجدد •

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care, Quality of Life and  Resources Sustainability 
This research can benefit the Saudi Vision 2030, in that: 
• The study highlights the feasibility of using green nanotechnology for producing 

bioactive pharmaceutics like silver nanoparticles.  
• The study uses eco-friendly protocol for size manipulation for nanosilver 

synthesis. 
• The  use of eco-friendly sustainable nanoparticles green source of renewable 

growth  
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 الوزارة   برؤية   ارتباطه 

 االستدامة البيئة والزراعي و  الصحة العامةمجال االرتباط: 
و   • متجددة  فعالية  موارد  باستخدام  النانوية  للجسيمات  الحيوي  التخليق  النمو  جدوى 

 ذات متطلبات نمو قليلةمثل السيانوبكتريا   مستدامةو 
في   • التكلفة  ل    فيالتحكم  الفعالية من حيث  البيولوجية  حجم   لتحكم و تخصيص املوارد 

 الجسيمات النانوية الحيوية 
 الحيوية كمضادات للميكروبات بتطبيقات مختلفة جدوى استخدام الجسيمات النانوية   •

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Public Health and  Environmental Sustainability and 
Agriculture 
The research of the current study benefits the Ministry vision in that; 
• The feasibility of nanoparticles biosynthesis using sustainable renewable 

resources of minimal growth requirements 
• The cost-effectiveness in manipulating biological resources for size customisation 

of biogenic nanoparticles  
• The feasibility of using biogenic nanoparticles as antimicrobials in different 

application  

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 البيئةو  الصحةمجال االرتباط: 

 من البيئة والصحة في:
ً
 يفيد البحث كال

الطيف   • واسعة  األمراض  مسببات  ضد  الحيوية  النانوية  الفضة  جزيئات  استخدام 
 املقاومة لألدوية املتعددة. 

منتجات جدوى   • أو  تلوث  دون  للبيئة  الصديقة  الخضراء  النانوية  الجسيمات  استخدام 
 ثانوية سامة بخالف الطرق األخرى. 

التالعب • صيدالنية    سهولة  لتطبيقات  الحيوية  النانوية  الجسيمات  لهذه  بالحجم 
 . مختلفة.

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health and  Environment 
The research benefits both the environment andHealth in that: 
• The use of biogenic nanosilver particles against multidrug-resistant broad-

spectrum pathogens. 
• The feasibility of use of eco-friendly green nanoparticles with no pollution or toxic 

by-products unlike other methods. 
• The ease of size manipulation of these biogenic nanoparticles for different 

pharmaceutical applications.  

 االستفادة   أوجه 

 عن طريق: يخدم البحث االستدامة البيئية  ن أيمكن 

البكتيريا الزرقاء التي تمثل مورًدا اقتصادًيا  إنتاج الفضة النانوية الحيوية بأقل تكلفة. من   •
 مستداًما للتخليق الحيوي لتلك الجسيمات

النانو الفضية.  • القضاء على مسببات األمراض املقاومة لألدوية املتعددة بواسطة مادة 
 يمكن أن تستكمل في العديد من األدوية 

 معالجة حجم الجسيمات النانوية لتطبيقات مختلفة.  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

The research serves Environmental sustainability by 
• The Production of biogenic nanosilver particles at a minimal cost. From 

cyanobacteria which represent sustainable economic renewable resource for 
biosynthesis of those particles 

• Eradication of multidrug-resistant pathogens by nanosilver. particles that can be 
supplemented in many pharmaceuticals 

• Manipulation of nanoparticles size for different applications. 

 حمتملون   مستفيدون 
 املهتمين يتضمن ذلك:  األفراديفيد هذا البحث العديد من الهيئات و  أنيمكن 
 .وزارة الصحة •
 . األدويةشركات  •
 . هيئة البيئة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

This research can benefit many authorities that are interested in research 
•  Ministry of Health. 
• Pharmaceutical companies. 
• Environment agency. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 يمكن أن يوفر هذا البحث بعض املنتجات التي ُيقترح أن تكون قابلة للتسويق بما في ذلك 

 • زراعات البكتيريا الزرقاء التي يمكن زراعتها على وسائط قليلة وبنمو متجدد. 

 للنشاط املضاد للميكروبات • جزيئات الفضة النانوية الحيوية 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

This research can provide some products that are suggested to be marketable including  
• Cyanobacterial culture that can be grown on minimal media and with renewable 

growth. 
• Biogenic nanosilver particles of antimicrobial activity 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Nermin Adel Hussein El Semary, nelsemary@kfu.edu.sa, 00966580960807, 00966541853155 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR59, FINANCE445 
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Scholarly Outcome 26 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
مركب    في وجود   التحفيز الضوئي   باستخداممعالجة مياه الصرف امللوثة بصبغة امليثيلين األزرق  

افين -الزركونيا  . ة النانويجر

TITLE 
 

Comprehensive Photocatalysis Study of Promising Zirconia/Laser-Induced 
Graphene Nanocomposite for Wastewater Treatment-Based Methylene Blue 
Pollution. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2297-8739/9/8/185 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

22/07 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Separations 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
الحياة املدنية أو الزراعة أو مزارع الحيوانات واملصانع ينتج   في ال ريب أن استهالك املياه سواء

 وال يمكن  
ً
، وبذلك نقول إن املياه أصبح ملوثا

ً
 وكيميائيا

ً
عنه مياه ذات خواص مختلفة فيزيائيا

املياه   تلوث  في  يتسبب  وإال  خاطئ  بشكل  صرفه  يمكن  ال  وكذلك  الشكل  هذا  في  استخدامه 
املياه الس أو حتى الجوفية.الصالحة األخرى سواء  والبحيرات  كاألنهار  هذه   معالجةتعد   طحية 

التحديات  امللوثة  املياه البلدان.    أحد  تواجه كثيرا من  توفير  التي  إلى  تهدف  لذلك فإن دراستنا 
لوثة باألصباغ العضوية امل  املصانع  صرف  مياهفي عملية معالجة  مفيدة  تكون  مواد نانوية    إنتاجو 

تستخدم بشكل شائع ومستمر في املنسوجات واملنتجات  أحد أهم هذه األصباغ هي التي  الخطرة.  
امليثيلين األزرق وهو صبغة أساسية تستخدم على نطاق واسع في  صبغة  التجارية األخرى. مثال  

هذا   في  الصناعية.  ع  البحث، املنسوجات  الضوئي  التحفيز  تأثير  دراسة  تحلل  تمت  صبغة لى 
املطعمة   امركبات من الزر كونيفقد تمت في الدراسة صناعة  .  في مياه ملوثة بها  امليثيلين األزرق

افين النانوية املصنع باستخدام الليزر. فقد   املطعمة بمادة   االزر كونياملركبات    ميزتتبمادة الجر
افين   . أظهرت  صبغة املثيلين األزرقفي تحلل    زيادة تأثيرات التحفيز الضوئي  النانوية بميزةالجر

هذه   تحلل  عملية  في  كبيرة  زيادة  إلى  أدت  افين  الجر إضافة  أن  تحلل  األصباغالنتائج  أظهر   .
 ملركبا

ً
افين النانوية على معالجة مياه الصرف  -  ات الزر كونيامللوثات تأثيًرا كبيرا .  الصناعيالجر

 .األصباغي تتعامل مع هذه مياه صرف املصانع الت معالجةهذه املواد واعدة في  وتعد

ABSTRACT 
 

There is no doubt that the consumption of water, whether in civil life, 
agriculture, animal farms, and factories, results in water with different 
properties, physical and chemical. Thus, we say that the water has become 
polluted and cannot be used in this way, as well as it cannot be drained 
incorrectly, otherwise, it will cause pollution to another freshwater, whether 
Surface water such as rivers, lakes, or even groundwater. The treatment of this 
polluted water is one of the challenges facing many countries. Therefore, our 
study aims to provide and produce nanomaterials that are useful in the process 
of treating factory wastewater contaminated with hazardous organic dyes. 
One of the commonly used and most important in textiles and other 
commercial products is methylene blue dye. In this study, the effect of 
photocatalysis on the decomposition of methylene blue dye in polluted water 
was studied. In the study, composites were made of laser-induced-graphene 
Zirconia nanomaterials. The graphene nanocomposites have the advantage of 
increasing the photocatalytic effects in the decomposition of the methylene 
blue dye. The results showed that the addition of graphene led to a significant 
increase in the degradation process of this dye. The decomposition of 
pollutants showed a significant effect of zirconia-graphene nanocomposites on 
industrial wastewater treatment. These materials are considered promising in 
the treatment of wastewater from factories that deal with these dyes. 

 الدراسة   خمرجات 

افين.اتتمثل إحدى نتائج هذه الدراسة في تطوير مواد نانوية تعتمد على  •  لجر
الصرف   • مياه  ملعالجة  الفعالية  عالية  مواد  تطوير  في  الدراسة  هذه  نتائج  إحدى  تتمثل 

 الصحي.
امليثيلين تتمثل إحدى نتائج هذه الدراسة في معالجة مياه الصرف الصناعي امللوثة بصبغة   •

 الزرقاء.

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is to develop nanomaterials based on graphene 
nanostructures. 

• One outcome of this study is to develop highly effective materials for wastewater 
treatment. 

• One outcome of this study is to treat industrial wastewater polluted by methylene 
blue dye. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

تعد  استدامة املوارد الحيوية.    في   2030العربية السعودية    ترتبط الدارسة الحالية برؤية اململكة
 معالجة املياه اتتطوير تقنيلذلك فان . كبرى في املنطقة العربيةاملياه أحد التحديات ال معالجة

نانوية    وموادلذا فان الدراسة الحالية تقوم على ابتكار طرق    .البحثية  أحد القضايا األساسيةهي  
 ات. جديدة ملعالجة مياه الصرف الصناعي ملصانع املنسوج

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
The current study is related to the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 in the 
Resources Sustainability. Water treatment is one of the major challenges in the Arab 
region. Therefore, the development of water treatment technologies is one of the main 
research issues. The current study is focusing on developing new methods and 
nanomaterials for the treatment of industrial wastewater in textile factories. 
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 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

تساهم مباشرة في رؤية   والتي  الوزارة في االستدامة البيئية والزراعةترتبط الدراسة الحالية برؤية  
الحالية أحد أهم أولويات البالد وهو مجال معالجة مياه . حيث تستهدف الدارسة 2030اململكة 
، والتي يمكن تدويرها بعد معالجتها في مجاالت صناعية أو زراعية. لذلك اهتمت الدراسة  الصرف

 لصناعي امللوثة بأحد الصبغات املستخدمة في املنسوجات. بمعالجة مياه الصرف ا

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The current study is linked to the ministry’s vision in environmental sustainability and 
agriculture, which directly contributes to the Kingdom’s 2030 vision. The current study 
targets one of the most important priorities, which is the wastewater treatment. 
Therefore, the study focused on the treatment of industrial wastewater contaminated 
with one of the dyes used in textiles. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 املياهمجال االرتباط: 

من حيث اهتمامها باملياه. املياه هي من   ترتبط الدراسة الحالية بهوية هوية جامعة امللك فيصل
التطبيقية  أولويات ال البحوث  في  اا  على لحفاظ  لجامعة  الملستدامة  .  الغذائي  واألمن  بيئةوارد 

الدراسة   تهتم  باستخدام   ياهم   بمعالجةحيث  املنسوجات  بأصباغ  امللوثة  الصناعي  الصرف 
 تقنيات الطاقة الشمسية عن طريقة التحفيز الضوئي.

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Water 
The current study is related to the identity of King Faisal University in terms of its interest 
in water. Water is one of the university's priorities in applied research to maintain the 
sustainability of environmental resources and food security. The study is concerned 
with the treatment of industrial wastewater contaminated with textile dyes using solar 
energy techniques by photocatalysis processes. 

 االستفادة   أوجه 

افين املستحث   • يمكن أن يفيد هذا البحث في تصنيع مواد نانوية وظيفية تعتمد على الجر
 بالليزر. 

 البحث في تطبيق املحفزات الضوئية في معالجة املياه. يمكن أن يفيد هذا  •
 يمكن أن يفيد هذا البحث في معالجة املياه العادمة للصناعات النسيجية.  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• This research can benefit in fabricating functional nanomaterials based on laser-
induced graphene.  

• This research can benefit the photocatalysis application in water treatment.  
• This research can benefit in treating the wastewater of textile industries.  

 حمتملون   مستفيدون 

البيئة واملياه والزراعة االستفادة من • في معالجة مياه الصرف   يمكن لوزارة  البحث  هذا 
 الصحي.

 يمكن ملصانع النسيج االستفادة من هذا البحث في معالجة مياه الصرف الصحي.  •
 من هذا البحث في عمليات املعالجة.مراكز أبحاث املياه يمكن أن تستفيد  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment, Water, and Agriculture can benefit from this research in 
wastewater treatment. 

• Textile factories can benefit from this research in wastewater treatment. 
• Water research centres can benefit from this research in their treatment processes.  

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

افين    وخاصةاملنتج،  يمكن تسويق هذا    • إلي مراكز األبحاث املصنع  صناعة الجر بالليزر 
ك املياه  أبحاث  مراكز  إلي  املنتج  تسويق  كذلك  و  املياه  املختلفة  ملعالجة  مرحلي  تصميم 

 تجريبي. باستخدام الطاقة الشمسية كمعمل 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This product, especially laser-induced graphene, can be commercialized in various 
research centres. The product can be commercialized in water research centres for 
water treatment using solar energy as an experimental laboratory. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr. Nagih Shaalan, nmohammed@kfu.edu.sa, 00966582203265 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR68, FINANCE462 
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Scholarly Outcome 27 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
املشترك التأثير  النيكلركب  مل  استخدام  الجاليوم-أكسيد  افين-أكسيد  مياه  في    جر معالجة 

 .التحفيز الضوئي األحمر باستخدامالصرف امللوثة بصبغة الكونغو 

TITLE 
 

Synergistic effect of NiO-Ga2O2-Graphene heterostructures on Congo red 
photodegradation in water. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2297-8739/9/8/201 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

02/08 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Separations 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
الحياة املدنية أو الزراعة أو مزارع الحيوانات واملصانع ينتج عنه مياه   في  أن استهالك املياه سواء  

 وال يمكن استخدامه  
ً
، وبذلك نقول إن املياه أصبح ملوثا

ً
 وكيميائيا

ً
ذات خواص مختلفة فيزيائيا

في هذا الشكل وكذلك ال يمكن صرفه بشكل خاطئ وإال يتسبب في تلوث املياه الصالحة األخرى  
أحد    امللوثة  املياههذه    معالجةتعد   طحية كاألنهار والبحيرات أو حتى الجوفية.سواء املياه الس

إنتاجلذلك فإن دراستنا تهدف إلى توفير  التي تواجه كثيرا من البلدان.    التحديات مواد نانوية    و
أحد أهم  لوثة باألصباغ العضوية الخطرة. صرف املصانع امل مياه في عملية معالجة مفيدة تكون 

تستخدم بشكل شائع ومستمر في املنسوجات واملنتجات التجارية األخرى. باغ هي التي  هذه األص 
األحمر صبغة  مثال   املنسوجات    الكونغو  في  واسع  نطاق  على  تستخدم  أساسية  صبغة  وهو 

في هذا   تحلل    البحث، الصناعية.  التحفيز الضوئي على  تأثير  التمت دراسة  في مياه هذه  صبغة 
املطعمة بمادة    أكسيد الجاليوم-أكسيد النيكلمركب  الدراسة صناعة  فقد تمت في  .  ملوثة بها

فقد   الليزر.  باستخدام  املصنع  النانوية  افين  افين   املركبات  ميزتتالجر الجر بمادة  املطعمة 
. أظهرت النتائج أن  الكونغو األحمرفي تحلل صبغة    زيادة تأثيرات التحفيز الضوئي   النانوية بميزة

افين أدت إل تأثيًرا  األصباغى زيادة كبيرة في عملية تحلل هذه  إضافة الجر . أظهر تحلل امللوثات 
ملركبا  

ً
النيكلت  كبيرا الجاليوم-أكسيد  افين  -  أكسيد  الصرف الجر مياه  معالجة  على  النانوية 

أصباغ الكونغو  مياه صرف املصانع التي تتعامل مع    معالجةهذه املواد واعدة في    وتعد.  الصناعي
 . األحمر

ABSTRACT 
 

The consumption of water in civil life, agriculture, animal farms, and factories, 
results in water with different properties, physical and chemical. Thus, we say 
that the water has become polluted and cannot be used in this way, as well as 
it cannot be drained incorrectly, otherwise, it will cause pollution to another 
freshwater, whether surface water such as rivers, lakes, or even groundwater. 
The treatment of this polluted water is one of the challenges facing many 
countries. Therefore, our study aims to provide and produce nanomaterials 
that are useful in the process of treating factory wastewater contaminated with 
hazardous organic dyes. One of the commonly used and most important in 
textiles and other commercial products is Congo red dye. In this study, the 
effect of photocatalysis on the decomposition of Congo red dye was studied. In 
the study, composites were made of laser-induced graphene-doped nickel and 
gallium oxide nanomaterials. The graphene nanocomposites have the 
advantage of increasing the photocatalytic effects in the decomposition of the 
Congo red dye. The results showed that the addition of graphene led to a 
significant increase in the degradation process of this dye. These nanomaterials 
are considered promising in the treatment of wastewater from factories that 
deal with Congo red dye. 

 الدراسة   خمرجات 

افين.اتتمثل إحدى نتائج هذه الدراسة في تطوير مواد نانوية تعتمد على  •  لجر
الصرف   • مياه  ملعالجة  الفعالية  عالية  مواد  تطوير  في  الدراسة  هذه  نتائج  إحدى  تتمثل 

 الصحي.
الكونغو تتمثل إحدى نتائج هذه الدراسة في معالجة مياه الصرف الصناعي امللوثة بصبغة   •

 . األحمر

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is to develop nanomaterials based on graphene 
nanostructures. 

• One outcome of this study is to develop highly effective materials for wastewater 
treatment. 

• One outcome of this study is to treat industrial wastewater polluted by Congo 
red dye. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

تعد  استدامة املوارد الحيوية.  في    2030العربية السعودية    ترتبط الدارسة الحالية برؤية اململكة
 معالجة املياه اتتطوير تقنيلذلك فان . كبرى في املنطقة العربيةاملياه أحد التحديات ال معالجة

لذا فان الدراسة الحالية تقوم على ابتكار طرق ومواد نانوية    .البحثية  أحد القضايا األساسيةهي  
 جديدة ملعالجة مياه الصرف الصناعي ملصانع املنسوجات. 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
The current study is related to the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 in the 
Resources Sustainability. Water treatment is one of the major challenges in the Arab 
region. Therefore, the development of water treatment technologies is one of the main 
research issues. The current study is focusing on developing new methods and 
nanomaterials for the treatment of industrial wastewater in textile factories. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
م مباشرة في رؤية والتي تساه  ترتبط الدراسة الحالية برؤية الوزارة في االستدامة البيئية والزراعة

الحالية أحد أهم أولويات البالد وهو مجال معالجة مياه . حيث تستهدف الدارسة 2030اململكة 
الصرف، والتي يمكن تدويرها بعد معالجتها في مجاالت صناعية أو زراعية. لذلك اهتمت الدراسة  

 ات.بمعالجة مياه الصرف الصناعي امللوثة بأحد الصبغات املستخدمة في املنسوج

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
The current study is linked to the ministry’s vision in environmental sustainability and 
agriculture, which directly contributes to the Kingdom’s 2030 vision. The current study 
targets one of the most important priorities, which is the wastewater treatment. 
Therefore, the study focused on the treatment of industrial wastewater contaminated 
with one of the dyes used in textiles. 
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 اجلامعة   وية به   ارتباطه 
 البيئة مجال االرتباط: 

من حيث اهتمامها باملياه. املياه هي من   ترتبط الدراسة الحالية بهوية هوية جامعة امللك فيصل
التطبيقية  أولويات ال البحوث  في  اا  على لحفاظ  لجامعة  الملستدامة  الغذائي  بيئةوارد  .  واألمن 

الدراسة   تهتم  باستخدام   ياهم   بمعالجةحيث  املنسوجات  بأصباغ  امللوثة  الصناعي  الصرف 
 تقنيات الطاقة الشمسية عن طريقة التحفيز الضوئي.

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment 
The current study is related to the identity of King Faisal University in terms of its interest 
in water. Water is one of the university's priorities in applied research to maintain the 
sustainability of environmental resources and food security. The study is concerned 
with the treatment of industrial wastewater contaminated with textile dyes using solar 
energy techniques by photocatalysis processes. 

 االستفادة   أوجه 

افين املستحث   • يمكن أن يفيد هذا البحث في تصنيع مواد نانوية وظيفية تعتمد على الجر
 بالليزر. 

 املياه. يمكن أن يفيد هذا البحث في تطبيق املحفزات الضوئية في معالجة  •
 يمكن أن يفيد هذا البحث في معالجة املياه العادمة للصناعات النسيجية.  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• This research can benefit in fabricating functional nanomaterials based on laser-
induced graphene.  

• This research can benefit the photocatalysis application in water treatment.  
• This research can benefit in treating the wastewater of textile industries. 

 حمتملون   مستفيدون 

مياه الصرف  • في معالجة  البحث  البيئة واملياه والزراعة االستفادة من هذا  يمكن لوزارة 
 الصحي.

 البحث في معالجة مياه الصرف الصحي. يمكن ملصانع النسيج االستفادة من هذا  •
 من هذا البحث في عمليات املعالجة.مراكز أبحاث املياه يمكن أن تستفيد  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment, Water, and Agriculture can benefit from this research in 
wastewater treatment. 

• Textile factories can benefit from this research in wastewater treatment. 
• Water research centers can benefit from this research in their treatment processes. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

تسويق هذا   • األبحاث  يمكن  مراكز  إلي  بالليزر  املصنع  افين  الجر صناعة  املنتج، وخاصة 
و   كاملختلفة  املياه  أبحاث  مراكز  إلي  املنتج  تسويق  املياه  كذلك  ملعالجة  مرحلي  تصميم 

 تجريبي. باستخدام الطاقة الشمسية كمعمل 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This product, especially laser-induced graphene, can be commercialized in various 
research centers. The product can be commercialized in water research centers for 
water treatment using solar energy as an experimental laboratory. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr. Nagih Shaalan, nmohammed@kfu.edu.sa, 00966582203265 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR88, FINANCE463 
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Scholarly Outcome 28 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
َحّسن 

ُ
 . نمو نبات البامية  من التربة غير الزراعيةاملعزولة  البكتيريا املعززة لنمو النبات ت

TITLE 
 

Plant Growth-Promoting Bacterium from Non-Agricultural Soil Improves Okra 
Plant Growth. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2077-0472/12/6/873 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

16/07 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Agriculture 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
 ،التربة  تحسين خصوبةو   ، الكائنات الدقيقة املفيدة في التربة على إعادة تدوير املغذيات  ساعدت
وتقلل من استخدام األسمدة الكيماوية. هدفت هذه الدراسة إلى   ،وإنتاجيتهنمو النبات زيادة و 

البكتيريا الزراعية  م   النافعة  عزل  غير  التربة  التحفيز   هاوتوصيف  ءاألحسابن  بأفضل خصائص 
فقد جمعت عينات تربة غير   الحيوي على املستوى الفسيولوجي والكيميائي الحيوي والجزيئي.

.    األحساءزراعية من  
ً
دوليا بالطرق املعتمدة واملعروفة  منها  البكتيريا  العزلة  وتم عزل   وأظهرت 

األهمية   DPM17البكتيرية   ذا  البامية  نبات  نمو  تعزيز  استطاعت  حيث  النتائج  أفضل 
إذابة الفوسفاتة  االقتصادي النيتروجين  ،من خالل  اندول النباتية  الهرمونات  و   ،وتثبيت   مثل 

إلى  . كما أظهرت هذه الساللة البكتيرية القدرة على تحمل امللوحة التي وصلت  حمض الخليك
كلور 10 إلى    الصوديوم، يد  ٪ من  للملوحة.  ةطبيعمما يشير  تعريف الساللة   تم  الساللة املحبة 

أنها    البكتيرية تحليل    بناءً   Bacillus baekryungensisعلى  الجيني  على  . وظهر  املقارن التسلسل 
حقن بذور البامية املعقمة بهذه    لهذه الساللة البكتيريا على نمو نبات البامية، عد  التأثير اإليجابي

الجذر  طول  في  املعنوية  الزيادة  النتائج  أظهرت  حيث  وطول   البكتيريا،  الثانوية  الجذور    وعدد 
البامية  نباتنمو  هذه الساللة البكتيرية تعزز من أنالى  وتشير النتائجالنبات والوزن الجاف له. 
ا إلنتاج مخصبات حيوية مطورة من البكتيريا املعزولة استغالله  ويمكنبطريقة صديقة للبيئة،  

األمن لزراعة املستدامة و ا  سية عن غيرها فيواملتأقلمة معها مما يعطيها ميزة تناف  األحساءمن تربة  
 .السعودية الغذائي في

 

ABSTRACT 
 

Beneficial soil microorganisms influence nutrient recycling, soil fertility, plant 
growth, and productivity and reduce chemical fertilizer application. This study 
aimed to isolate bacteria from non-agricultural soils in the Al-Ahsa region and 
characterize the bacteria with the best biostimulating characteristics at the 
physiological, biochemical, and molecular level. DPM17, a bacterial isolate, 
promotes plant growth through phosphate solubilization, nitrogen fixation, 
and ammonia production. DPM17 also produces the phytohormones, indole 
acetic acid and gibberellin, and ammonia. Additionally, DPM17 grows in the 
presence of up to 10% NaCl, indicating its halophilic nature. DPM17 was 
identified as Bacillus baekryungensis based on comparative sequence analysis 
of the 16S rRNA gene. The positive effect of this bacteria strain on the growth 
of the okra plant appeared, after injecting sterilized okra seeds with these 
bacteria. The results showed a significant increase in root length, number of 
secondary roots, plant length and dry weight. The results clearly indicate that 
the bacterial strain promotes the growth of the okra plant in an 
environmentally friendly way, and can be exploited to produce biofertilizers 
developed from bacteria isolated from Al-Ahsa soil and adapted to it, which 
gives it a competitive advantage over others in sustainable agriculture and food 
security in Saudi Arabia. 

 الدراسة   خمرجات 

هو  أ • الدراسة  هذه  مخرجات  كمصدر    األراض ياستثمار  حد  زراعية    لألصول الغير 
 . البيولوجية

 . البامية  النبات نمو صديقة للبيئة تزيد من  ريايبكت علىالحصول ثاني مخرج هو  •
  ة فعالة لالستدام  الحصول على مخصبات حيويةثالث مخرج هو  استثمار هذه البكتيريا في   •

 . الغذائي بالسعودية واألمنالزراعية 

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is exploiting non-agricultural soils as a biological 
resource. 

• Second outcome is obtaining effective eco-friendly bacteria to increase okra 
growth. 

• Third outcome is exploiting such bacteria to develop efficient biofertilizers for 
sustainable agriculture and food security in Saudi Arabia. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

ألنه تم  ملوارد(  )استدامة ا   2030برؤية اململكة العربية السعودية    وثيق   ارتبطت الدراسة بشكل
كمورد حيوي. وتتبع البكتيريا املعززة لنمو النبات حيث من التربة  البكتيريا الصديقة للبيئة عزل 

من عناصر غذائية ضرورية مثل النيتروجين، ويمكن استثمار    هالنبات بما يحتاج  إمدادتستطيع  
 كسماد حيوي لتحسين خصوبة التربة وإنتاجية النبات.  فعةهذه البكتيريا النا

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
This research is relevant to the Saudi Vision 2030 (Resources Sustainability) because 
eco-friendly bacteria were isolated from soils as natural resources. Such plant growth 
promoting bacteria were able to provide plants with essential nutrients such as 
nitrogen.  They can be exploited as biofertilizers to improve soil fertility and plant 
productivity. 
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 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

االستدامة البيئية والزراعة( حيث تم الحصول على برؤية الوزارة )  قبشكل وثي  هذا البحث  ارتبط
أن هذه البكتيريا تعزز نمو نبات البامية بطريقة   إثباتتم  قد  . و من التربةالبكتيريا النافعة للنبات  

استخدام من  سيحد بطريقة فعالة    وهذا   الهرمونات النباتية.  إنتاجطريق  صديقة للبيئة عن  
 بيئية كبيرة.  أضراراالتي لها ة األسمدة الكيميائي

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
This research is relevant to the Ministry Vision (Environmental sustainability and 
Agriculture) as plant beneficial bacteria were obtained from non-agricultural soils. Such 
bacteria were proven to stimulate growth of okra plants eco-friendly via different 
mechanisms including phytohormones production, thereby reducing the application of 
chemical fertilizers, which have potential environmental hazards.   

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةمجال االرتباط: 

واالستدامة البيئية حيث تم    بهوية الجامعة في مجال الزراعة  الدراسة بشكل وثيق  هذه  ارتبطت
 ، استطاعت تعزيز نمو نبات البامية االقتصادي، وان هذه البكتيريااألحساءعزل بكتيريا من تربة  

يمكن و   البيئية العظيمة  األضرار وتحد من استخدام املخصبات الكيميائية ذات    صديقة للبيئة
 اجية النبات. كسماد حيوي لتحسين خصوبة التربة وإنتهذه البكتيريا  ستخداما

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Agriculture 
 This research has a direct connection with the University Identity because eco-friendly 
bacteria were isolated from Al-Ahsa soil. Such bacteria significantly enhanced the 
growth of the economic plant, okra and reduced the use of chemical fertilizers that have 
potential environmental consequences. They can be developed as the from non- 
biofertilizers to improve soil fertility and plant productivity. 

 االستفادة   أوجه 

للبيئة من تربة    ةصديق  بكتيرياالحصول على  الوجه األول لالستفادة من هذا البحث هو   •
 . األحساء

   .البامية نمو نبات لزيادة هذه البكتيريا  تطبيقاالستفادة الثانية هي  •
   .تحسين خصوبة التربةاالستفادة الثالثة هي  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• One potential benefit of this research is to obtain eco-friendly bacteria from Al-
Ahsa soil. 

• Second benefit is apply such bacteria to improve okra plant growth. 
• Third benefit is to apply such bacteria to enhance soil fertility. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .الزراعة وزارة •
 .املزارعون  •
 . وزارة الصناعة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of agriculture. 
• Okra farmers. 
• Ministry of industry. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

على مطورة من هذه البكتيريا    مخصبات حيوية    إنتاجن تتجير هذا البحث عن طريق  يمك •
 . نطاق تجاري 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialised by production of biofertilizers developed 
from such bacteria, in a commercial scale. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Ashraf Khalifa, akhalifa@kfu.edu.sa, 00966547539615 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR86, FINANCE466 
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Abstract: Beneficial soil microorganisms influence nutrient recycling, soil fertility, plant growth,
and productivity and reduce chemical fertilizer application. This study aimed to isolate bacteria
fromnon agricultural soils in the Al Ahsa region and characterize the bacteria with the best biostim
ulating characteristics at the physiological, biochemical, and molecular level. DPM17, a bacterial
isolate, promotes plant growth through phosphate solubilization, nitrogen fixation, and ammonia
production. DPM17 also produces the phytohormones, indole acetic acid (IAA; 4.516 g mL 1) and
gibberellin (1.33 gmL 1), and ammonia (0.06 g mL 1). Additionally, DPM17 grows in the presence
of up to 10% NaCl, indicating its halophilic nature. DPM17 was identified as Bacillus baekryungensis
based on comparative sequence analysis of the 16S rRNA gene, and neighbor joining phylogenetic
analyses indicated that DPM17 was 96.51% identified to Bacillus sp. DPM17 inoculation substan
tially improved Abelmoschus esculentus (okra) root length, lateral root count, and dry weight from
7.03 to 9.41 (p = 0.03), 3.2 to 7.2, and 6 to 13 mg (p = 0.032), respectively. The results suggest that
DPM17 enhances plant growth and can be exploited to develop efficient formulations for sustaina
ble agriculture and food security in Saudi Arabia.

Keywords: Bacillus; Abelmoschus esculentus; biostimulation; non agricultural soils

1. Introduction
Soil microbiota function in nutrient recycling, such as carbon and nitrogen, enhanc

ing soil quality, increasing crop yield, and decreasing the application of chemical fertiliz
ers [1]. Plant growth promoting bacteria (PGPB) stimulate plant growth via bioactive
compound production, iron sequestration, and inorganic phosphate solubilization,
among others. PGPB also enhance the rhizoremediation of petroleum hydrocarbons and
phenol biodegradation [2,3] and reduce heavy metal uptake by plants [4]. Thus, they can
be used for a wide range of industrial and biotechnological applications.

Abelmoschus esculentus (okra) is important in the human diet due to its high carbohy
drate, fat, protein, mineral, and vitamin content. It is also used in medicine and industry
[5]. The low bioavailability of essential nutrients and high salinity of soils negatively affect
okra growth and productivity in Saudi Arabia [6]. Increasing okra production via appli
cations of synthetic chemical fertilizers has potential hazards to the environment and as
sociated organisms. Hence, searching for a safe, eco friendly, and efficient strategy to in
crease okra production is of high significance.

Various microbial groups, including Aeromonas encheleia and Pseudomonas azotofor
mans isolated from earthworms, are affiliated with PGPB [7]. The biostimulation proper
ties of PGPB isolated from Al Ahsa, Saudi Arabia, have been investigated. Bacillus mega
terium and Enterobacter cloacae were isolated from Medicago sativa root nodules and roots,
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Scholarly Outcome 29 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
السكر    للتحكم بمستوي تطوير وتحسين مستحلب دقيق للناجيال ساتيفا املحمل ببيوجليتازون  

 .في الدم

TITLE 
 

Development and Optimization of Nigella sativa Nanoemulsion Loaded with 
Pioglitazone for Hypoglycemic Effect. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2073-4360/14/15/3021/htm 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

26/07 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Polymers 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
الصحي العاملي    العبء   ازداد داء السكري هو مرض مرتبط بارتفاع مستوى السكر في الدم و قد  

ملرض السكري نتيجة ألسباب عديدة. و يعد عقار البيوجليتازون أحد األدوية الوصفية لعالج 
مرض السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ، فإن قابلية ذوبانه املنخفضة تخلق عقبات في طرق  

البيوجليتازون دمج  هو  الحالية  الدراسة  من  الهدف  كان   ، لذلك  الصيدالنية.  في    تصنيعه 
ن ، لم  تركيبة مستحلب نانوي محضرة بزيت حبة البركة لزيادة الزوبانية و لتعزيز عمله. وحتي ال 

البيوجليتازون كتركيبة   البركو و  بين زيت حبه  التآزري  تتناول أي دراسة سابقة الجمع والتأثير 
تم تصميم تجربة   الفم.  في الدم مخصصة لإلعطاء عن طريق  مستحلب دقيق لخفض السكر 

ختبار عدة تركيبات محملة بـالعقار ، مثل تركيزات مخفض التوتر السطحي والعامل املساعد.  ال 
الجسيمات   حجم  ذلك  في  بما  االستجابات  على  تأثيرها  مدي  لبيان  العوامل  هذه  فحص  تم 
البيوجليتازون محسن وفحصه من أجل حجم   والتحرر في املختبر. تم اختيار مستحلب ُمحمل 

والنشاط   ملرض الجسيمات  املضاد  التأثير  تقييم  تم   ، ذلك  على  عالوة  واالستقرار.  الحركي 
املحّسنة   الصيغة  أظهرت  السكري.  بداء  مصابة  فئران  باستخدام  املحسنة  للتركيبة  السكري 

٪. كشفت دراسة حركية  89.5في املختبر بنسبة    وانطالقنانومتر    167.1حجم جسيم جيد يبلغ  
كروسم آلية  يتبع  الدواء  إطالق  ثباتية  أن  من  التأكد  تم   ، ذلك  إلى  باإلضافة  بيباس.  ير 

عند   تخزينها  بعد  ملدة    25و    4املستحضرات  مئوية  في    3درجة  التركيبة  تجربة  أظهرت  أشهر. 
الحيوانات املريضة انخفاًضا ملحوظا في مستوى الجلوكوز في الدم ، والذي بدا أنه يتعزز من  

 . البركة خالل وجود زيت حبه 

ABSTRACT 
 

Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder associated with an increased blood 
glucose level. The world health burden of DM has increased as a result of numerous 
causes that necessitates suitable treatment. Pioglitazone (PGZ) is a generally 
prescribed medication for managing type II diabetes. However, its low solubility 
creates complications for its formulation. Therefore, the aim of the current study was 
to incorporate PGZ into a nanoemulsion (NE) formulation prepared with Nigella 
sativa oil (NSO) to boost the action of PGZ. To our knowledge, no previous study has 
addressed the combination and synergistic effect of PGZ and NSO as a hypoglycemic 
NE formulation intended for oral administration. An experiment was designed to test 
several PGZ-loaded NE formulations, varying factors such as NSO, surfactant and co-
surfactant concentrations. These factors were investigated for their influence on 
responses including particle size and in vitro release. An optimized PGZ-loaded NE 
was selected and examined for its morphology, kinetic activity and stability. Further, 
the anti-diabetic effect of the optimized formulation was evaluated using diabetically 
induced rats. The optimized formula exhibited a good particle size of 167.1 nm and in 
vitro release of 89.5%. A kinetic study revealed that the drug release followed the 
Korsmeyer–Peppas mechanism. Additionally, the PGZ-loaded NE formulation was 
found to be stable, showing non-significant variation in the evaluated parameters 
when stored at 4 and 25 °C for a period of 3 months. In vivo investigation of the PGZ-
loaded NE formulation showed a significant reduction in blood glucose level, which 
appeared to be enhanced by the presence of NSO. In conclusion, NS-NE could be a 
promising nanocarrier for enhancing the hypoglycemic effect of PGZ. 

 الدراسة   خمرجات 

 .صياغة عالجية فعالة للسكري من النوع الثاني إلىالوصول   •
 . تطوير منتج صيدلي قابل للتتجير  •
 . استخدام النانوتيكنولجي لتطوير منتجات محلية و العمل علي تحسين أدائها •

STUDY OUTCOMES 
 

• Access to an effective therapeutic formulation for type 2 diabetes. 
• Development of a marketable pharmaceutical product. 
• Utilizing nanotechnology for development and improvement of local 

pharmaceutical products. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

بمجال الرعاية الصحية للمواطنين. فقد تم    االهتماممن حيث    2030  اململكة  رؤيةمع    اتساقا
لتكون عامل مساعد لرفع املستوي الصحي عن طريق   الدراسة    استحداث تحديد هدف هذه 

 تركيبات عالجية لألمراض املنتشرة محليا

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care 
In line with the vision of the Kingdom 2030 in terms of interest in the field of health 
care for citizens. The goal of this study was determined to be an aid to raise the level of 
health by developing therapeutic formulations for locally prevalent diseases. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الصحة العامةمجال االرتباط: 

مع   الدولي    رؤيةتماشيا  النشر  و  العلمي  البحث  كفاءة  رفع  علي  العمل  من حيث  التعليم  وزارة 
البحث منذ   يكون من مخرجاته منتج عالجي يستخدم   أن  إلى   بدايتهالرصين. فقد هدف هذا 

 .و هو السكري من النوع الثاني املزمنة األمراضهم أحد ألحل 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Public Health 
In line with the vision of the Ministry of Education in terms of working to raise the 
efficiency of scientific research and discreet international publication. From its 
inception, this research aimed to have a therapeutic product used to solve one of the 
most important chronic diseases, which is type 2 diabetes, from its outputs. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الصحةمجال االرتباط: 

البيئية. فقد كان    االستدامةمع هوية جامعة امللك فيصل و املتمثلة في األمن الغذائي و    اتساقا
املنتجات الطبيعية في البيئة املحلية للعمل   استخدامالهدف الرئيس ي لهذا البحث الصحي هو  

 . تطوير األنظمة العالجية ىعل

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health 
Consistent with the identity of King Faisal University, which is food security and 
environmental sustainability. The main objective of this health research was to use 
natural products in the local environment to work on developing therapeutic systems. 

 االستفادة   أوجه 

 .املنتجات الطبيعية في املتاحة في البيئة املحلية استخدام •
  .تطوير تكنولوجيا تصنيع األدويةالعمل علي  •
  .صيغة عالجية قابلة للتصنيع املحلي استحداث •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Using natural products available in the local environment. 
• Development of pharmaceutical manufacturing technology. 
• Developing a therapeutic formula that can be manufactured locally. 

 حمتملون   مستفيدون 

 . شركات األدوية املحلية •
 .هيئة الغذاء والدواء السعودية •
 .وزارة الصحة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Local pharmaceutical companies. 
• Saudi Food and Drug Authority. 
• Ministry of Health. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 . منتج عالجي قابل للتصنيع بمصانع األدوية املحلية •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• A therapeutic product that can be manufactured in local pharmaceutical 
factories. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Tamer Shehata, tshehata@kfu.edu.sa, 00966564787190 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
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 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
عة باستخدام مستخلص  

َّ
صن

ُ
إروديوم    البري    نباتالالتأثير العالجي لجسيمات الفضة النانوية امل

 .فئران التجاربوفي ات معملية : دراس للفم االلتهابات الفطريةجلوكوفيلوم ضد 

TITLE 
 

Therapeutic Effect of Green Synthesized Silver Nanoparticles Using Erodium 
glaucophyllum Extract against Oral Candidiasis: In Vitro and In Vivo Study. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/1420-3049/27/13/4221 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

30/06 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Molecules 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
في  بعض  تسببها  التي    األمراضمن  للفم  فطرية  العدوى  التعتبر   املوجودة  االنتهازية   الفطريات 

الفم.   الدراسة  تهدف  تجويف  بديله    إيجاد الي  هذه  فطريه  الحيوية مضادات    للمضادات 
م  املستخدمة العدوات  في  تلك  طريقةيقدم    .الفطريةكافحة  البحث  لتصنيع    جديدة هذا 
ينمو    مستخلص أوراق نبات  ستخداماب  ة نانوي  جسيمات باسم م)      ةفي اململك  بكثرةبري  عروف 

أو الجزاب التحقق من تكوين جسيمات الفضة    و   .ي امن و فعالفطر   كمضاد  (الرقمه  تم  قد 
حيود األشعة   و التحليل الطيفي لألشعة املرئية وفوق البنفسجية ،    باستخدامة الخضراء  يالنانو 

أظه الحمراء.   تحت  لألشعة  الطيفي  والتحليل   ،   املثبط   النشاط املعملية  النتائج  رت  السينية 
باإلضافة إلى ذلك، أعاقت    .ضد نمو وتكاثر فطريات الفمجسيمات الفضة النانوية الخضراء  ل

بنسبة   للجدار الخلوي للفطريات  املحللة  اإلنزيماتجسيمات الفضة النانوية بشكل كبير إنتاج  
ة الخضراء لم تظهر أي سمية خلوية ومن املثير لالهتمام، أن جسيمات الفضة النانوي  ٪.45  -٪  30
فئران املوضعي على لسان    فعال عند االستخدام  أظهر عالج  أنها، كما  ا  اللثة البشرية  خالي  علي

في غزو األنسجة     نسبة العدوي الفطرية  انخفاضيتمثل في    املصابة بالعدوى الفطرية  التجارب
من  اللتهاباتا  قليلوت اكبر  عن  80  بنسبة  معالجة%  والغير  املصابة  هذا    .  الفئران  فإن  لذلك 

الفم التهابات  و  لعدوى  فعالة   عالجية  طريقة  مرة  ألول  يقدم   باستخدام   الفطرية  البحث 
 . الفضة النانوية  جسيمات

ABSTRACT 
 

Oral fungal infection is a disease caused by some opportunistic fungi found in 
the oral cavity. This study aims to find alternative antifungals to the antibiotics 
that used regulatory against fungal infections. This study presents a new 
method for the synthesis of silver nanoparticles using the leaves extract of one 
of the wild plant that grows in Saudi (known as Ar-Ruqamah or Al-Jazzab) as a 
safe and effective anti-fungal agent. The formation of green synthesized silver 
nanoparticles was verified using UV-visible spectroscopy, X-ray diffraction, and 
infrared spectroscopy. The laboratory results showed, the inhibitory effect of 
green synthesized silver nanoparticles against the growth and reproduction of 
oral fungi. In addition, silver nanoparticles significantly inhibited the 
production of fungal cell wall degrading enzymes by 30% - 45%. Interestingly, 
green synthesized silver nanoparticles did not show any cytotoxicity on human 
periodontal cells, and showed an effective treatment for reducing oral fungal 
infection and inflammation by more than 80%, when applied topically on the 
tongue of oral candidiasis mice model. Therefore, this study provide a novel 
effective treatment method for oral fungal infections using green synthesized 
silver nanoparticles. 

 الدراسة   خمرجات 

  .اإلنسان أمنة علي صحة  تصنيع مضادات فطرية •
 .الفطريةالفم  فعال ضد التهاباتعالج  •
 اإلنسانتحسين صحة  •

STUDY OUTCOMES 
 

• Synthesis of safe anti-fungal agents. 
• Effective treatment against oral fungal infections.  
• Improving human health 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 ، جودة الحياه واستدامة املوارد الحيويةالرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

و قد تسبب    اإلنسانالخطيرة التي تهدد صحة   الفطريةللفم  من األمراض    الفطريةتعتبر العدوى  
أو يخضعون الي العالجات   املناعةالوفاه خاصة في حالة املرض ى الذين يعانون من أمراض نقص  

م مستخلص نبات بري باستخدا  النانوية  الفضة  جسيمات  إنتاجتم    الدراسةفي هذه    .الكيميائية 
 .خلويةي سميه أدون فطريات الفم عدوى نشاط مثبط ضد  النتائج أظهرتو  األحساءحة بوا

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care 
Oral fungal infection is considered as dangerous fungal disease that threatens human 
health and may cause death, especially in the case of patients suffering from 
immunodeficiency diseases or undergoing chemotherapy. In this study, silver 
nanoparticles were synthesized using a wild plant extract in Al-Ahsa, and the results 
showed an inhibitory activity against oral fungal infection without any cytotoxicity. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية  :مجال االرتباط

. أثبتت العديد من الدراسات عدم كفاءة لإلنسانفي أمراض خطيره  االنتهازيةتتسبب الفطريات 
على ذلك، فان    عالوة.  الفطريات مقاومه لهذه املضاداتت تلك  حيث  أظهر    الحيويةاملضادات  

 الىيؤدي بدائل دوائية أمنة   فإيجادعليه الضارة. و  الجانبية اآلثار هذه العالجات لها العديد من 
 بشكل كبير.  اإلنسانتحسين صحة 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
Opportunistic fungi cause serious human diseases. Several studies showed high 
resistance of fungi toward these antibiotics. Moreover, these treatments have many 
harmful side effects. Therefore, finding safe drug alternatives leads to a significant 
improvement in human health. 



 2 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1) 

 
 )العدد األول(   كرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية السعودية

 

 

 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعة  الصحة ،مجال االرتباط: 

عدوي فطريات  لعالج للبيئة ةصديقالالفضة النانوية  جسيماتيتم استخدام الدراسة في هذه 
الفطرية.     األمراضلعالج    و امنه  النانوية املصنعة بطريقة خضراء فعالة  جسيمات. وتعتبر الالفم

كمضادات الفضة النانوية فعالة للغاية في العديد من التطبيقات    جسيماتالنتائج أن    وأظهرت
 . السرطانية و األورم   لألكسدةللبكتريا و الفطريات و مضادات 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment and Agriculture 
In this study, green synthesized silver nanoparticles were used to treat oral fungal 
infection. The green nanoparticles are considered to be effective and safe to treat fungal 
diseases. The results showed that silver nanoparticles were highly effective in many 
applications including anti-bacterial, anti-fungal, anti-oxidant and anti-tumour agents. 

 االستفادة   أوجه 

 تطوير تقنيات صديقة للبيئة  •
 الفطرية املعدية األمراضتطوير املواد النانوية املصنعة حيويا لعالج  •
   منة وفعالة للمضادات الحيويةآإيحاد بدائل  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Developing eco-friendly technologies. 
• Development of green synthesized nanomaterials to treat infectious fungal 

diseases. 
• Establishing safe and effective alternative drugs to antibiotics 

 حمتملون   مستفيدون 

 أبحاث جامعية  •
 واملستشفيات األدوية مصانع •
 وزارة الصحة •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• University research 
• Pharmaceutical factories and hospitals. 
• Ministry of Health. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

جديدة   • منتجات عالجية  بطريقة   جسيمات  باستخدامتقديم  املصنعة  النانوية  الفضة 
الفطرية. وتعتبر تقنية النانو مهمة للغاية في العديد من املجاالت    األمراضخضراء لعالج  

 الطبية والزراعية. 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Providing a new therapeutic agent using green-synthesized silver nanoparticles to 
treat fungal diseases. Nanotechnology is extremely important in many medical 
and agricultural fields.  

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Basem M. Abdallah, babdallallah@kfu.edu.sa, 00966569658666, 004525828321 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR8, FINANCE469 
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Scholarly Outcome 31 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
لتحسين   لألسمنت  مضافة  كمادة  السعودية  الزراعة  نفايات  من  املنتج  الحيوي  الفحم 

 . والتقييم التكنولوجي االقتصادي SWOTتحليل  -الخصائص امليكانيكية واملتانة 

TITLE 
 

Biochar Produced from Saudi Agriculture Waste as a Cement Additive for 
Improved Mechanical and Durability Properties—SWOT Analysis and 
Techno-Economic Assessment. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://doi.org/10.3390/ma15155345 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

03/08 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Materials 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
تنتج اململكة العربية السعودية كمية هائلة من مخلفات نخيل التمر، مما يسبب مخاوف  
بيئية شديدة. تزداد شعبية الخرسانة ذات البصمة الكربونية املنخفضة واألداء األفضل. 
في هذا العمل البحثي، تم استخدام الفحم الحيوي املشتق من النفايات الزراعية املتوفرة 

النخ )سعف  تقييم  محلًيا  تم  واملتينة.  القوة  عالية  الخرسانة  إلنتاج  مضافة  كمادة  يل( 
يوًما للتحكم   28و    14و    7الخواص امليكانيكية مثل مقاومة االنضغاط وقوة االنحناء في  

وجميع الخلطات األخرى التي تحتوي على الفحم الحيوي. باإلضافة إلى ذلك، تم فحص 
)نقاط القوة SWOT . أخيًرا، تم إجراء تحليل  خصائص املتانة لعينات الخرسانة للخلطات

والضعف والفرص والتهديدات( التخاذ قرارات إستراتيجية حول استخدام الفحم الحيوي 
إلى   زادت  للخرسانة  االنضغاط  مقاومة  أن  النتائج  أظهرت  ملموس.  مع 29-28بشكل   ٪

بالوزن من الفحم الحيوي. الفحم الحيوي الذي يحتوي ع1.5-0.75إضافة   ٪  0.75لى  ٪ 
بنسبة   أعلى  انثناء  قوة  أظهر  الحيوي  الفحم  من  يوضح 16بالوزن  التحكم.  عينة  من   ٪

اختبار املتانة أن إضافة الفحم الحيوي نتج عنه خرسانة عالية الجودة خالية من العيوب 
، تعمل الخرسانة    SWOTالداخلية والشقوق وسالمة هيكلية أفضل. استناًدا إلى تحليل  

فحم الحيوي بشكل أفضل ، وهي مناسبة للبيئات القاسية ، وتوفر فرًصا القائمة على ال
 لالقتصاد الدائري ، وقابلة للتطبيق على مجموعة متنوعة من تطبيقات البناء املستدامة. 

ABSTRACT 
 

The Kingdom of Saudi Arabia generates an enormous amount of date palm waste, 
causing severe environmental concerns. Concrete with a low carbon footprint and 
better performance is becoming increasingly popular. In this research work, biochar 
derived from locally available agriculture waste (date palm fronds) was used as an 
additive to produce high-strength and durable concrete. Mechanical properties such as 
compressive and flexural strength were evaluated at 7, 14, and 28 days for control and 
all other mixes containing biochar. In addition, the durability properties of the concrete 
samples for the mixes were also investigated. Finally, a SWOT (strengths, weaknesses, 
opportunities, and threats) analysis was carried out to make strategic decisions about 
biochar’s use in concrete. The results demonstrated that the compressive strength of 
concrete increased to 28–29% with the addition of 0.75–1.5 wt% of biochar. Biochar-
concrete containing 0.75 wt% of biochar showed 16% higher flexural strength than the 
control specimen. Durability testing demonstrate that the addition of biochar resulted 
in high-quality concrete free from internal flaws, cracks, and better structural integrity. 
Based on SWOT analysis, biochar-based concrete performs better, is suitable for 
extreme environments, provides circular economy opportunities, and is applicable to a 
variety of sustainable construction applications. 

 الدراسة   خمرجات 

•   
ً
بديال يكون  أن  يمكن  النخيل  سعف  من  املصنوع  الحيوي  الفحم  أن  الدراسة  هذه  وجدت 

 عملًيا لألسمنت لصنع الخرسانة الخضراء.
النتيجة الثانية للدراسة هي أن الخرسانة املصنوعة من فحم سعف النخيل أقوى وأكثر متانة  •

 للبيئة.وأكثر صداقة 
ستكون النتيجة الرئيسية لهذه الدراسة هي الحد من املخلفات الزراعية والغذائية في اململكة  •

 من أجل خلق بيئة مستدامة والتقدم نحو اقتصاد دائري.

STUDY OUTCOMES 
 

• This study found that biochar made from date palm fronds could be a viable 
alternative to cement for making green concrete. 

• A second outcome of the study is that concrete made from date palm fronds 
biochar is stronger, more durable, and more eco-friendly. 

• A key outcome of this study is the reduction of agricultural and food waste in the 
kingdom in order to create a sustainable environment and progress toward a 
circular economy. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

البيئة وصحة اإلنسان. تؤكد رؤية اململكة   آثار مدمرة على  على أهمية   2030ملخلفات نخيل التمر 
الفعال   الفحم  التحويل  النفايات.  إدارة  نظام  لتحسين  مضافة  قيمة  ذات  منتجات  إلى  للنفايات 

 .الحيوي املصنوع من سعف النخيل والبذور يمكن استخدامه كمواد بناء إلدارة النفايات املستدامة

 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability 
Date palm tree waste has devastating effects on the environment and human 
health. The Kingdom's vision 2030 emphasizes the importance of effectively converting 
wastes into value-added products for a better waste management system. Biochar 
made from date palm fronds and seeds can be used as a construction material for 
sustainable waste management.  

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 اإلنشاء والتعمير و  االستدامة البيئة والزراعيةمجال االرتباط: 

أكثر من   العربية السعودية  اململكة  في  النفايات  مليون شجرة    35يوجد  التخلص من  نخيل، ويتم 
الناتجة عن هذه األشجار في مدافن القمامة أو مكبات النفايات دون كفاءة في استخدام الطاقة أو  
محل   ليحل  الحيوي  الفحم  إلنتاج  التمر  وبذور  النخيل  سعف  استخدام  يمكن  املواد.  استعادة 

 ، واملساعدة في إدارة النفايات.األسمنت، وتحسين أداء الخرسانة ، وتقليل البصمة الكربونية 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture and  
Construction 
In Saudi Arabia, there are more than 35 million date palm trees, and waste generated 
from these trees is disposed of in landfills or dump sites without efficient energy or 
material recovery. Date palm fronds and date seeds can be used to produce biochar to 
replace cement, improving concrete's performance, reducing its carbon footprint, and 
helping waste management.  
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةو  البيئةمجال االرتباط: 

البلدية   الصلبة  نفاياتها  غالبية  األخرى  الخليج  ودول  السعودية  العربية  اململكة  من    (MSW)تنتج 
قطاع الزراعة والغذاء. سيساعد استخدام هذه النفايات في تطبيقات البناء على تقليل املخلفات  
وإدارة   دائري  اقتصاد  نحو  خطوة  وهو  مستدامة  بيئة  أجل  من  اململكة  في  والغذائية  الزراعية 

 مستدامة للنفايات.

 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment and Agriculture 
Saudi Arabia (KSA) and other Gulf countries generate the majority of their municipal 
solid waste (MSW) from agriculture and food sector. Utilizing these waste in 
construction applications will help to reduce agricultural and food waste in the kingdom 
for a sustainable environment and is a step toward a circular economy and sustainable 
waste management. 

 

 االستفادة   أوجه 

السعودية   • العربية  اململكة  رؤية  في  الدراسة  هذه  تساهم  أن  توفير    2030يمكن  خالل  من 
 فعالة إلدارة املخلفات الزراعية )سعف النخيل(. طريقة 

من خالل الدعوة إلى   2030يمكن أن تساهم هذه الدراسة في رؤية اململكة العربية السعودية  •
كربونية   بصمة  لها  التي  الخضراء  الخرسانة  تطوير  في  الحيوي  الفحم  نفايات  استخدام 

 منخفضة للبناء املستدام.
قبل سلطات إعادة تدوير النفايات إلدارة النفايات الزراعية يمكن استخدام هذه الدراسة من   •

 بكفاءة، وبالتالي إنشاء بنية تحتية مستدامة للفوائد التقنية والبيئية.

POTENTIAL BENEFITS 
 

• The study proposes an effective and optimized use of biochar waste in developing 
green concrete. 

• This study can contribute to the Saudi Vision 2030 by advocating the use of 
biochar waste in developing green concrete that has a low carbon footprint for 
sustainable construction. 

• This study can be used by waste recycling authorities to manage agricultural waste 
efficiently, thereby creating sustainable infrastructure for technical and 
environmental benefits. 
 

 حمتملون   مستفيدون 

 .الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير •
 .وزارة البيئة واملياه والزراعة •
 . البلديات •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Saudi Investment Recycling Company (SIRC). 
• Ministry of environment, water and agriculture 
• Municipalities. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

التدوير ) • ، يمكن تسويق هذا   (SIRCبالتعاون مع الشركة السعودية االستثمارية إلعادة 
النفايات الزراعية )فحم نخيل التمر(  البحث من أجل إعادة التدوير الفعال واستخدام  

في صناعة الخرسانة. يمكن تقليل النفايات الزراعية ويمكن تحقيق اإليرادات من إنتاج  
 الخرسانة املتينة الخالية من الكربون. 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
• In collaboration with Saudi Investment Recycling Company (SIRC), this research 

can be commercialized for the effective recycling and utilization of agro-waste 
(date palm biochar) in concrete industry.  Agro-waste can be reduced and revenue 
can be generated from the production of carbon-neutral, durable concrete. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Engr.  Kaffayatullah Khan, kkhan@kfu.edu.sa, 00966596688748 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR73, FINANCE473 
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Scholarly Outcome 32 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 . دور مادة الجيرانيول في حماية الكلية من مرض نقص التروية

TITLE 
 

Renal Ischemia/Reperfusion Mitigation via Geraniol: The Role of Nrf-2/HO-
1/NQO-1 and TLR2,4/MYD88/NFκB Pathway. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2076-3921/11/8/1568 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

13/08 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Antioxidants 

 التصنيف 
 باملئة  10باملئة و  2بين ، Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1, between 2% and 10% 
 صـخـلـم

للنباتات    العطريةمن الزيوت    للعديد  أساس يهو مركب طبيعي أحادي التربين ومكون  الجيرانيول  
املوجودة في الورد   الزيوت مستحضرات التجميل، مثل تلكتلك املستخدمة في الصالحة لألكل و 

يعد متكرًرا    والليمون.  ا 
ً
حدث الكلوية  التروية  من  نقص  للمشاكل  وواحدا  الرئيسية  األسباب 

لالسريرية   املنتجات عمليات  املصاحبة  استخدام  إعادة  مفهوم  تطبيق  خالل  من  الكلى.  زرع 
الدراسة   هذه  هدفت    مشاكل ضد  وقائي    كدواء لجيرانول  ا  مادةاستخدام  تقييم  لالطبيعية، 

لتحقيق و .  هذا املركب داخل الجسمآلليات عمل    الدراسةنقص التروية الكلوية ، مع مزيد من  
، والتي خضع بعضها لعملية بر التجا  ملجموعات من فئرانالجيرانيول  هذا الهدف، تم إعطاء  

الكلوية،    إلنتاججراحية   التروية  كعنصر تحكم    األخرى الفئران  استخدام  تم    بينماحالة نقص 
البيوكيميائية إلثبات التأثير الوقائي للمركب وللتحقق من  الدالالتسلبي. تم فحص العديد من 

. باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء  الدوائي  تأثيرهوالتي يعطي من خاللها الجيرانيول    اآلليات األساسية
للتنبؤ وسيلة  ية املحتملة كببعض أهدافه البيوكيميائالجيرانيول  دراسة محاكاة محوسبة لربط  

تحقق من آلية العمل. أكدت نتائج الدراسة التأثير الوقائي للجيرانول على والالطبي  املركب  باثر  
املركب من إجهاد األكسدة وااللتهاب وظروف موت    استهالك  لقل ، كما  حالة نقص التروية الكلوية

دائًما   تتبع  التي  املبرمجة  زراعة  الخاليا  قد  األعضاءعمليات  النتائج  قدمت.   مركب  هذه 
و من ثم فقد يزيد   نقص التروية الكلوية  أعراض  طبيعي محتمل ضد  وقائيكعامل  الجيرانيول  

 ح تلك العمليات. زرع الكلي من نجاعمليات  إجراءاستعمال املركب قبيل 

ABSTRACT 
 

Geraniol is a natural monoterpene and the component of many edible and 
cosmetic plants’ essential oils, such as those of rose and lemon. Renal 
ischemia/reperfusion injury is a recurrent event and one of the major causes of 
kidney transplantation clinical problems. Applying the natural products 
repurposing concept, this study aimed to inspect geraniol’s protective actions 
against renal ischemia/reperfusion insults, with further inspection of 
embedded mechanisms of action. To achieve such an aim, Geraniol was given 
to groups of rats, some of which were subjected to an operation to induce renal 
ischemia/ reperfusion status, and the others were utilized as a negative control. 
Many biochemical parameters were investigated to prove the protective effect 
of the compound and to verify the underlying mechanisms. In addition, a 
computerized simulation study was performed relating geraniol with some of 
its potential biochemical targets as a validation of the mechanism of action. The 
study results confirmed the protective effect of geraniol on the status of renal 
ischemia/perfusion. The compound administration before the operation 
diminished the oxidation stress, the inflammation, and the programmed cell 
death conditions that always follow the ischemic insult. These results might 
introduce geraniol as a potential natural product therapeutic agent against 
Renal Ischemia/Reperfusion.  

 الدراسة   خمرجات 

 . نقص التروية في الكلية أمراضالجيرانيول يحمي من  •
 . املضادة لاللتهاب في الكلية اآللياتالجيرانيول ينشط  •
 .واملوت املبرمج التأكسدي اإلجهادالجيرانيول يحمي خاليا الكلية من  •

STUDY OUTCOMES 
 

• Geraniol protects against renal ischemia/reperfusion status. 
• Geraniol activates mechanisms for anti-inflammatory actions in kidney. 
• Geraniol protects kidney cells against oxidative stress and apoptosis. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

تتناول هذه الدراسة قدرة الجيرانول ، وهو مكون طبيعي للزيوت األساسية ، على الحماية من 
  مرض نقص تروية الكلى ، مما يساعد في الرعاية الصحية أثناء عمليات أو أمراض الكلى املختلفة

الدراسة  األعضاءفي عمليات زراعة    وأيضا لموارد  ل  األمثلعلى االستغالل    أيضا. وتشجع هذه 
 الطبيعي.  طاء النباتيغالطبيعية في اململكة العربية السعودية متمثلة في ال

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care 
This study deals with the ability of geraniol, a natural component of essential oils, to 
protect against kidney ischemic disease, which helps in health care during kidney 
operations or different kidney diseases and can encourage more organ transplantations. 
This study allow better  use of local plant components in the kingdom of Saudi Arabia  

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الصحة العامةمجال االرتباط: 

الجيرانول  الدراسة  من   تعرض هذه  للحماية  كعامل   ، األساسية  للزيوت  مكون طبيعي  ، وهو 
ملساعدة   السريرية  اإلجراءات  لتطوير  النتائج  هذه  استخدام  يمكن  الكلى.  تروية  نقص  مرض 

عالوة على ذلك ، لفتت هذه الدراسة االنتباه   .املرض ى الذين يعانون من مرض نقص تروية الكلى
 استخدامها سريرًيا. فها، إعادة توظيإلى أهمية املنتجات الطبيعية وإمكانية 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Public Health 
This study presents geraniol, a natural component of essential oils, as an agent to protect 
against kidney ischemic disease. These results could be used to develop clinical 
procedures to help patients suffering from kidney ischemic disease. Furthermore, this 
study draw the attention to the importance of natural products and the possibility to 
repurpose their uses to more clinically oriented  conditions.  
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الصحةمجال االرتباط: 

نقص التروية   أمراضواستخداماته الطبية في الوقاية من    تهتم هذه الدراسة بمركب الجيرانيول 
الدراسة   تفيد  حيث  الكلية  املرض ي    بإمكانيةفي  في  محددة  بجرعات  املركب  هذا  استخدام 

من   النوع  لهذا  الي   .األمراضاملعرضون  النظر  الدراسة  هذه  استخد  إمكانيةوتلفت  ام توجيه 
 وإكلينيكية  تخدامات طبيةالنباتات الطبيعية في البيئة السعودية  الى اس

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health 
This study is concerned with geraniol and its medical uses in the prevention of ischemic 
diseases in the kidneys. The study indicates the possibility of using this compound in 
specific doses in patients exposed to this type of disease. In addition to healthcare, this 
study allows the use of natural plants in the Saudi environment for medicinal purposes 

 االستفادة   أوجه 

 . الغطاء النباتي في اململكةاالستفادة من  •
   .للنباتات واهم املكونات املوجدة بها األمثلاالستغالل  •
   .نقص التروية الكلوية أمراضالحماية من  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Benefiting from the vegetation cover in the Kingdom. 
• Optimum utilization of plants and the most important components found in 

them. 
• Protection from ischemic renal disease. 

 حمتملون   مستفيدون 

 . األدويةشركات  •
 .مصانع الزيوت الطيارة •
 . مراكز الرعاية الطبية •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Pharmaceutical companies. 
• Essential oil factories. 
• Health care facilities. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

الى    إنتاج • املعرضون  املرض ى  في حماية  الجيرانيول ويستخدم  يحتوي على  مكمل غذائي 
 . نقص التروية الكلوية أمراض

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Production of a food supplement containing geraniol and used to protect patients 
prone to ischemic renal disease. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Maged Elsayed Mohamed, memohamed@kfu.edu.sa, 00966542990226 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR16, FINANCE500 
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Scholarly Outcome 33 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
التغذية و منتج جسيمات الفضة   النيتروجين  و مختلط  سيانوبكتريا جنس السيانوسيز مثبت 

 . متعدد املهام يالسيانوبكتريا االستثنائ الناونية:

TITLE 
 

Nitrogen-fixing Cyanothece sp. as a mixotroph and silver  
nanoparticle synthesizer: a multitasking exceptional  
cyanobacterium. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.scielo.br/j/bjb/a/cp5vQDXNdmPKbgM3QfqFqrP/?lang=en 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

10/08 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Brazilian Journal of Biology 

 التصنيف 
 Q3كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q3 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
الكربون تم تحري استخدام   السيانوبكتريا من جنس السيانوسيز لعدد من مصادر 

التخليق    لنمو   ي العضو  فى  الجنس  استخدام هذا  تقص ى  تم  كما  التغذية  مختلط  
املضاد    ي الحيو  النشاط  في  أيًضا  الدراسة  تبحث  كما  النانوية  الفضة  لجسيمات 

ه حيوًيا و تم اختبار انانو الذهب والفضة( تم تخليق  )للميكروبات للجسيمات النانوية
في   املزارع  بكتيريا  من  نوعين  ضد  للميكروبات  مضادة  كعوامل  الجسيمات  هذه 

ملي   6األحساء. تم تحضير مستخلص التربة بينما تم تحضير سكرالديكستروز بتركيز  
لزراعات   أسبوعين  بعد  الكثافة  تحديد  وتم  بالسيانوبكتريا  وتلقيحهم  موالر 

نتاج جسيمات النانو تم تحضينها مع نترات الفضة  ل   و   لقياس النمو   السينوبكتيرية.
وتم تحليل املحلول الخارجي للخاليا باستخدام التحليالت   .يحتى تتحول الى اللون البن

األ أل  و  املرئية  البنفسجية  فوق  لشعة  الحمراء  تحت  جسيمات شعة  تكون  ثبات 
السيانوبكتريا ما جسيمات الذهب النانونية املصنعة بواسطة نفس  أ  الفضة  النونية

منفردة   اختبارها  تم  ت  و أفقد  لقياس  النانوية  الفضة  مع جسيمات  ثيرها أباالقتران 
للسيانوبكتريا باستخدام   املضاد للميكروبات وتم الحصول على أفضل نمو   ي الحيو 

سكر  يليه  التربة  تالديكستروز مستخلص  تم  و  النانوية  أ.  الجسيمات  تخليق  كيد 
شعة تحت  األ   و   املرئي باألشعة فوق البنفسجية  باستخدام القياس الطيفي للضوء

ضد   للميكروبات  مضاًدا  قوًيا  تأثيًرا  النانوية  الفضة  جسيمات  أظهرت  و  الحمراء 
البكت   يمسبب هو االستنتاج  ةريياألمراض  التربة  مستخلص  باستخدام  االستزراع   ، 

للبيئة وصديقة  اقتصادية  النانوية    و , طريقة  الفضة  لجسيمات  الحيوي  التخليق 
ن يخدم أغراض االستدامة البيئية واألمن  أواستخدامها في املكافحة الحيوية يمكن  

 .يالغذائ

ABSTRACT 
 

To investigate the best carbon source for mixotrophic growth of Cyanothece sp. This 
cyanobacterium is also used as a source of biogenic silver nanoparticles. The study also 
investigates the antimicrobial activity of nanoparticles (both gold and silver) 
biosynthesized by this cyanobacterium. against two farm bacteria commonly found in 
Al Ahsa. Soil extract was prepared from pesticide-free soil whereas dextrose was 
prepared in 6 mM concentration and the cyanobacterial culture cell density was 
determined after two weeks. Cultures of Cyanothece sp. were incubated with silver 
nitrate until turning brown. The external solution of culture was analyzed using 
chemical analyses including UV- visible and FTIR to confirm nano silver formation. 
Previously-biosynthesized nano gold particles by Cyanothece sp. were used solely and 
in combination with newly biosynthesized nano silver particles for antimicrobial 
bioassay. Best mixotrophic cyanobacterial growth was obtained for soil extract followed 
by dextrose. The synthesis of nanoparticles using this cyanobacterium was confirmed 
using UV-visible light spectrophotometry and the FTIR spectroscopy. Silver 
nanoparticles showed strong antimicrobial effect against both pathogens Soil extract 
enhanced algal mixotrophic growth. the green biosynthesis of silver nanoparticles and 
their use in biocontrol of farm pathogens serve the purposes of environmental 
sustainability and food security. 

 الدراسة   خمرجات 

 . الزراعة واسعة النطاق للسيانوبكتريا  باستخدام مصادر طبيعية •
 .اثبات فعالية جسيمات النانوفضة و الذهب الحيوية كمضادات للميكروبات •
 .املزرعة  فى النانوية الحيوية للسيطرة على مسببات األمراضاستخدام الجسيمات  •

STUDY OUTCOMES 
 

• The successful mass culture of cyanobacteria  using natural sources. 
• The efficacy of biogenic nanogold and nonaosilver as antimicrobials 

against resistant bacterial pathogens. 
• The use of biogenic nanopartcles for control of farm pathogens. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيوية،  جودة الحياة، الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

 ، من حيث: 2030يمكن لهذا البحث أن يفيد رؤية اململكة العربية السعودية 
لتحقيق االستدامة    ساللةاستخدام   • النيتروجين  تثبيت  سيانوبكتريا متجددة قادرة على 

 البيئية 
تسلط الدراسة الضوء على جدوى استخدام تقنية النانو الخضراء لنتاج املستحضرات  •

 الصيدالنية النشطة بيولوجيا مثل جزيئات الذهب والفضة. 
 . كمصدر حيوي  أظهرت الدراسة االستخدامات املتعددة للسيانوبكتريا •

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category:  Health Care, Quality of Life and Resources Sustainability 
The research can benefit the Kingdom of Saudi Arabia vision in that: 

• The use of biogenic nanoparticles whether nanogold or nanosilver 
against multidrug-resistant broad-spectrum pathogens. 

• The feasibility of use cost-free soil extracts for mass culture of 
multitasking eco-friendly cyanobacteria. 

• The ease and pollution-free biosynthesis of different nanoparticles from 
one green source (cyanobacteria). 
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 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الصحة العامة، االستدامة البيئة والزراعيةمجال االرتباط: 

 هذا البحث يمكن أن يفيد رؤية الوزارة، من حيث:
قادرة على تثبيت النيتروجين لتحقيق االستدامة  رية متجددة  ربكتيسيانو استخدام ساللة   •

 البيئية 
تسلط الدراسة الضوء على جدوى استخدام تقنية النانو الخضراء لنتاج املستحضرات  •

 الصيدالنية النشطة بيولوجيا مثل جزيئات الذهب والفضة. 
للجسيمات  • حيوي  كمصدر  الزرقاء  للبكتيريا  املتعددة  االستخدامات  الدراسة    أظهرت 

 .النانوية املختلفة مما يزيد من إمكانية التطبيقات في جوانب مختلف

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category:  Environmental Sustainability and Agriculture and Public 
Health 
This research can benefit the Ministry, in that: 

• The elucidation of the possibility of mass mixotrophic culture of 
cyanobacteria as eco-friendly multi-tasking  green source 

• The feasibility of the use of cyanobacteria as a green platform for 
nanoparticles synthesis  

• The Development of a protocol for the combined use of nanogold and 
nanosilver for antibiosis. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعة   ،الصحة ،البيئةمجال االرتباط: 

 هذا البحث يمكن ان يفيد هوية الجامعة من حيث:
ذهبية أو فضية النانو ضد مسببات   استخدام الجسيمات النانوية الحيوية سواء كانت •

 واسعة الطيف املقاومة لألدوية املتعددة.األمراض 
استخدام مستخلصات التربة املجانية للزراعة الجماعية للسيانوبكتيريا الصديقة للبيئة   •

 واملتعددة املهام.
من التلوث للجسيمات النانوية املختلفة من مصدر أخضر    يالتخليق الحيوي السهل الخال •

 . واحد )السيانوبكتيريا

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Agriculture, Health and Environment 
The research can benefit the university identity in that : 

• The use of biogenic nanoparticles whether nanogold or nanosilver 
against multidrug-resistant broad-spectrum pathogens. 

• The feasibility of use cost-free soil extracts for mass culture of 
multitasking eco-friendly cyanobacteria  of  

• The ease and pollution-free biosynthesis of different nanoparticles from 
one green source (cyanobacteria). 

 االستفادة   أوجه 

 . الحيوى للبسيانوبكتريا باستخدام مستخلص التربة النتاج •
  .استخدام نفس البالسيانوبكتريا لنتاج اثنين من الجسيمات النانوية املختلفة  •
   .الجسيمات النانوية الحيوية كمضادات حيويةاستخدام  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• The mass culture of cyanobacteria using soil extract. 
• The use of same cyanobacterium for production of two different nanoparticles. 
• The use of biogenic nanoparticles in antibiosis. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .وزارة الزراعة •
 .وزارة الصحة •
 . األدويةشركات  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Agriculture. 
• Ministry of Health. 
• Pharmaceutical companies. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 . تتجير مزرعة السيانوبكتريا •
 . تتجير جسيمات النانو •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Commercializing Cyanobacterial culture. 
• Commercializing biogenic nanoparticles. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Nermin Adel Hussein El Semary, nelsemary@kfu.edu.sa, 00966580960807 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR75, FINANCE624 
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Scholarly Outcome 34 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 . اإلبلاالجهاد املؤكسد والسيريوبالزمين والنيوبترين كمؤشرات لحاالت التهاب الرحم في 

TITLE 
 

Oxidative stress, ceruloplasmin and neopterin biomarkers in dromedary 
camels with clinical endometritis. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.scielo.br/j/ar/a/d4gdYkWBfP6WSFNk37ywxND/?format=pdf&lang=en 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

12/09 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Animal Reproduction 

 التصنيف 
 Q3كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q3 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
التحق الدراسة هو    ،املؤكسداإلجهاد    مؤشرات  دور بعض  منق  الغرض من هذه 

بطانة    لحاالت التهاب  كمؤشرات بيولوجية تشخيصية  وبعض البروتينات املناعية
الحاالت  عالج تلك    فيالسيفتيوفور  قار  عستكشاف تأثير  اوكذلك    اإلبل،الرحم في  

االولي. اإلبل    للمرة  بالتهاب  تلقت  الرحماملصابة  في   السيفتيوفور.عقار    بطانة 
العالج  عشر اليومين السابع والرابع   بداية  تقييم    ،من    اإلبل استجابة حاالت  تم 

أن التهاب  النتائج . أظهرت  مع قياس املؤشرات البيولوجية في الدم للعالج املصابة
زيادة   في  تسبب  الرحم  مستويات  ملحوظة  بطانة    املؤكسد   اإلجهاد  تمؤشرافي 

املناعية االكسدة  والبروتينات  مضادات  مستويات  في  ملحوظ  انخفاض  كما  .  و
الدراسة   ع املؤشرات أظهرت جمي  انتشاًرا.  البكتيرية  أكثر مسببات املرضأظهرت 

املصابة بالتهاب    اإلبلتمييز بين حاالت  رجة عالية من الالحيوية التي تم فحصها د
الرحم   تلك    اإكلينيكيالسليمة    واألخرى بطانة  استخدام  في  يساعد  قد  مما 

  ( ٪90)  عالية. أظهرت نسبة  املؤشرات في تشخيص وتقييم تلك الحاالت مستقبال
  السفتيوفور بجرعة واحدة فقط،  املصابة استجابة سريعة للعالج بعقار  من اإلبل

 الشفاء. حتى يكتمل  من العقار    جرعة ثانية  املصابة  من الحاالت٪  10بينما تطلب  
مؤشرات تسبب في زيادة  ت  اإلبلحاالت التهاب الرحم في  ان  خلصت الدراسة الي  قد  و 

ا  املؤكسد  اإلجهاد في  املناعية  البروتينات  الدفاعية   لدموبعض  الكفاءة  وتقليل 
فعالية    ألكسدة.ا  ملضادات التجارب  جميع  عالج  عقار  أظهرت  في  السيفتيوفور 

 اإلبل. فيالرحم حاالت التهاب بطانة 

ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to investigate the role of some oxidative stress (OS), 
ceruloplasmin (Cp), and neopterin (NPT) as diagnostic biomarkers for dromedary camels' 
endometritis as well as to explore the impact of ceftiofur treatment on endometritis. She-
camels with clinical signs of endometritis (CE) received 6.6 mg/kg BW of ceftiofur. On days 
7, and 14, she-camels were evaluated and clinical cure was determined. The comparison 
of the groups for OS demonstrated that endometritis caused an increase in serum 
malondialdehyde, Cp, and NPT levels, but decreased levels of superoxide dismutase, 
catalase, and glutathione. The most prevalent pathogens involved in CE are 
Arcanobacterium pyogenes, Streptococcus pyogenes, and Staphylococcus aureus. All 
examined biomarkers demonstrated a high degree of discrimination between CE camel 
and healthy controls. A higher proportion of camels with CE that were treated with 
ceftiofur (90%) showed clinical cure by the first dose, while 10% required a second dose. 
In conclusion, CE causes increased oxidative stress and decreased antioxidant defence 
competence. Consequently, the alteration in that balance that represented by the 
biomarkers of OS could be beneficial for clinical practice and basic clinical research. 
Additionally, all trials demonstrated the efficacy of ceftiofur for the treatment of CE in she-
camel. 

 الدراسة   خمرجات 

في  ر السيفتيوفو عقار  استخدام  تم   • اإلبلعالج    بكفاءة  في  الرحم  التهابات  للمرة   حاالت 
 .ولياأل 

مؤشرات  تم   • الدم  األمراضاستخدام  في  ل  في  املناعي  الفعل  رد  املصابة   اإلبلتحديد 
 . بالتهابات الرحم ومن ثم استخدام تلك املؤشرات في التشخيص ومتابعه العالج 

كفاءة اإلبل  اإلبل وبالتالي املساهمة في رفعفي  لتهاب الرحمال تحديد املسببات البكتيريةتم  •
 . الغذائي األمناإلنتاجية وتحقيق 

STUDY OUTCOMES 
 

• The study used ceftiofur as effective treatments for uterine infections in camels 
for the first time. 

• The research used new disease indicators to determine the immune reaction in 
camels' endometritis, and consequently using those indicators for diagnosis and 
monitoring treatment response. 

• The study identified the bacterial causes of endometritis in camels that will aids in 
increasing camel's productivity and achieving food security. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

تحديد املسببات املرضية لحاالت  من خالل    2030تسهم هذه الدراسة في تحقيق رؤية اململكة  
  استحدثت كما    اإلبلبالغ في الحد من الكفاءة اإلنتاجية في    ثر أوالتي لها    اإلبلالتهاب الرحم في  

وتشخيص  حديثة    ومشخصات  عالجاتالدراسة   في  وبالتالي ومتابعة  عالج  تسهم  املشكلة 
 . الصحية واإلنتاجية  اإلبلفي رفع من كفاءة املساهمة 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care 
The study can benefit the Saudi vision 2030 by improving the general health condition 
and increasing production in camels. The study identified bacterial endometritis causes 
and used recent treatment protocols. Moreover, the study investigated the utility of new 
diagnostics that contribute to the diagnosis of endometritis and monitoring treatment 
response.  

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 العامةوالصحة  االستدامة البيئة والزراعيةمجال االرتباط: 

الدراسة    تسهم في  في تحقيق  هذه  التحكم  خالل  الوزارة من  في  رؤية  الرحم  التهاب    اإلبل حاالت 
لها   في    أثر والتي  اإلنتاجية  الكفاءة  من  الحد  في  استحداث    اإلبلبالغ  في  الدراسة  ساهمت  كما 

رفع من كفاءة  الوبالتالي املساهمة في  عليها    ةوالسيطر عالجات حديثة لعالج املشكلة  مشخصات و 
 . الغذائي األمناإلنتاجية وتحقيق  اإلبل

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Public Health and Environmental Sustainability and 
Agriculture 
The study can profit the Ministry vision by controlling a health problem that have an 
impact on camel's production. The study contributed to the development of treatments 
and advance new indicators that can be used to follow-up diseased cases. The study 
contributes to raising camels' productivity and achieving food security. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 والصحة  الزراعةمجال االرتباط: 

الحيوانية وبالتالي   األمراض   على خالل السيطرة    منالجامعة  اطا وثيقا برؤية  ترتبط الدراسة ارتب
الحيوانيت البروتين  تحقق    وفير  وضع    األمنبصورة  الي  الدراسة  هدفت  وقد  للمجتمع  الغذائي 

اإلنتاجية   الكفاءة  من  تحد  التي  املشكالت  اهم  الحد  حديثة   لإلبلحلول  عالجات  واستحداث 
 . اإلنتاجيةو الصحية  اإلبلرفع كفاءة في ه تساعد ومؤشرات تشخيصية فعال

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health and Agriculture 
The study is  related to the University vison by controlling animal diseases and providing 
animal protein  to achieve food security. Moreover, to develop solutions to one of the 
most important problems that limit camels' production and develop treatments that 
help In reducing the problem and improving camels' health and production. 

 االستفادة   أوجه 

 . الرحم خالل السيطرة على مشكالت التهاب اإلنتاجية لإلبل من زيادة الطاقة  •
   .زيادة الفعالية العالجية من خالل استحداث طرق عالجية حديثة •
ووضع   • املشكلة  بأهمية  حديثآالتوعية  خطط    ةليات  وضع  ثم  ومن  املسببات  لتحديد 

  .استراتيجية للحد منها

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Increasing the production capacity of camels by controlling the problems of 
uterine infections. 

• Increasing the therapeutic efficacy through the development of modern treatment 
methods. 

• Awareness of the importance of the problem and the development of modern 
mechanisms to identify the causes and then develop strategic plans to reduce it. 

 حمتملون   مستفيدون 

 وزاره البيئة واملياه والزراعة •
 . شركات اإلنتاج الحيواني •
 . األدويةشركات  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment, Water and Agriculture. 
• Animal production companies. 
• Pharmaceutical companies. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

  .سفتيوفور ال  مادة   إنتاج مضادات حيوية جديدة متخصصة لإلبل تحتوي على من املمكن   •
تلك   إنتاجيمكن   • من  املعزولة  البكتيريا  من  الرحم  بالتهاب  اإلصابة  لحاالت  مضاد  لقاح 

 املشكلة بشكل كبير. الحاالت وبالتالي الحد من تلك 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialized by production of new antibiotics specialized 
for camel containing ceftiofur.  

• This research can be commercialized by production of new camel Vaccine from 
the most isolated bacteria that cause endometritis and consequently controlling 
the problem. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Wael M. EL-Deeb, weldeeb@kfu.edu.sa, 00966509296154 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR55, FINANCE687 
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of some oxidative stress (OS), ceruloplasmin (Cp), and 
neopterin (NPT) as diagnostic biomarkers for dromedary camels endometritis as well as to explore the 
impact of ceftiofur treatment on endometritis. Camels were categorized into two groups; healthy control 
group (n = 20) and endometritis group (n = 60). She-camels with clinical signs of endometritis (CE) received 
6.6 mg/kg BW of ceftiofur (i/m). On days 7, and 14, she-camels were evaluated and clinical cure or failure 
to cure was determined. The comparison of the groups for OS demonstrated that endometritis caused an 
increase in serum malondialdehyde (sMDA), Cp, and NPT levels (P<0.05), but decreased serum levels of 
superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione (GSH) (P<0.05). The most prevalent 
pathogens involved in the etiology of CE are Arcanobacterium pyogenes, Streptococcus pyogenes, and 
Staphylococcus aureus. All examined biomarkers demonstrated a high degree of recognition between CE 
camel and healthy controls (the area under the curve (AUC) was 95.9 for NPT). A higher proportion of 
camels with CE that were treated with ceftiofur (90%, P<0.0001) showed clinical cure by the first dose, 
while 10% required a second dose. In conclusion, CE causes increased oxidative reactions and decreased 
antioxidant defense competence. Subsequently, the alteration in that balance that was represented by 
the biomarkers of OS could be beneficial for clinical practice and basic clinical research. Additionally, all 
trials demonstrated the efficacy of ceftiofur for the treatment of CE in she-camel.

Keywords: camel, ceftiofur, endometritis, neopterin, ceruloplasmin.

Introduction

The reproductive disorders of the dromedary camel have not been studied as thoroughly 
as they are in the bovine. The prevalence of pathological disorders among reproductive organs 
had differences, where the highest proportion was observed in the uterus (Belina et al., 2021). 
Endometritis is one of the most common disorders, causing decreased fertility and high 
economic losses (Wernerry and Kumar, 1994). A bacterial infection induces an inflammatory 
response as well as an increase in oxidative stress (OS). OS is defined as an imbalance between 
increased production of oxidant species and/or decreased efficacy of the antioxidant defense 
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Scholarly Outcome 35 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
الكبدية  تبايونول  الفعالة  النباتية  املادة   ثم إعادة  الدم  نقص  الناتجة عن  خفف من اإلصابة 
 . في الكبد سريانه

TITLE 
 

Paeonol, an active plant constituent, reduces hepatic injury caused by blood 
deficiency and its reperfusion into the liver. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2076-3921/11/9/1687 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

29/08 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Antioxidants 

 التصنيف 
 باملئة  10باملئة و  2بين ، Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1, between 2% and 10% 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
من أكثر أنواع إصابات زرع الكبد،    االت، كمثال في حنقص الدم ثم إعادة سريانه في الكبديعد  

شيوًعا.   تقليل  الكبد  فإن  نفسه،  الوقت  وااللتهابوفي  التأكسدي  في يكون    اتاإلجهاد  سببا 
يظهر البايونول، وهو مادة طبيعية مستخلصة   ،ومن ناحية أخرى التخفيف من هذه اإلصابة.  

تأث النبات،  الفعالة تكون  لاللتهابات.  و يرات كبيرة مضادة لألكسدة  من  املادة  وبالتالي فإن هذه 
للوقاية   الكبديةه  هذمن  مرشحة  والتي  اإلصابة  الحالية  الدراسة  أكدته  ما  وهذا  على  .  تمت 

نقص الدم ثم  الجرذان املعرضة لفي مجموعة  أكدت النتائج أن اإلصابة الكبدية  وقد  الجرذان.  
ارتفاع مستويات  كما هو واضح من  قد تفاقمت بشكل كبير  إعادة سريانه في الكبد والغير املعالجة  

وك  اإلنزيمات أن  الكبدية،  حين  في  األنسجة،  في  املرضية  التغيرات  خالل  من  املعالجة  ذلك 
أد البايونول  ب الت  تفي مجموعة أخرى من الجرذان   إلنزيماتل املرتفعة  ستويات  املل من  يقلإلى 

هذه املادة الفعالة في الوقاية وبدراسة آلية عمل . في األنسجة التغيرات املرضيةوكذلك الكبدية 
عن طريق بتثبيط اإلجهاد التأكسدي في أنسجة الكبد  قام  البايونول  وجد أن  من هذه اإلصابة  
كما ارتبط التأثير الوقائي للبايونول بتثبيط  . تنشيط مسار مضادات األكسدةعدة مسارات منها 
البايونول يمكن أن يحمي من من جميع ما سبق، أثبتت نتائجنا ألول مرة أ  .مسار االلتهابات ن 

الكبد  باإلصابة   في  سريانه  إعادة  ثم  الدم  تثبيط  نقص  طريق  من  عن  التأكسدي  كال  اإلجهاد 
 .وااللتهابات

ABSTRACT 
 

One of the most common types of liver injury is blood deficiency and its 
reperfusion in the liver, for example, in cases of liver transplantation. At the 
same time, decreasing oxidative stress and inflammation mitigates this injury. 
On the other hand, paeonol, a natural substance extracted from plants, shows 
great antioxidant and anti-inflammatory effects. As a result, paeonol is a 
candidate for preventing this liver injury. This is confirmed by the current study, 
which was done on rats. The results showed that the liver injury in the 
untreated rats exposed to blood deficiency and its reperfusion in the liver was 
significantly increased, as evident from the high levels of liver enzymes, as well 
as through pathological changes in liver tissues, while treatment with paeonol, 
in another group of rats, reduced the elevated levels of hepatic enzymes, as well 
as hepatic pathological changes. Paeonol inhibited hepatic oxidative stress 
through several tracks, including activation of the antioxidant pathway. The 
protective effect of paeonol has also been associated with inhibiting the 
inflammatory pathway. From all of the above, our results demonstrate for the 
first time that paeonol can protect against blood deficiency and its reperfusion-
induced liver injury by inhibiting oxidative stress and inflammation. 

 الدراسة   خمرجات 

نقص  الناتجة عن إلصابة الكبدية لعززت نتائج الدراسة الحالية فهمنا لألسباب الكامنة  •
 .الدم ثم إعادة سريانه في الكبد

الدراسة الحالية    قدمت • الكبدية  ا  للوقاية منعقاًرا مساعًدا  نتائج  الناتجة عن إلصابة 
 .الدم ثم إعادة سريانه في الكبدنقص 

 . لبايونول لأكدت نتائج الدراسة الحالية التأثيرات املضادة لألكسدة واملضادة لاللتهابات  •

STUDY OUTCOMES 
 

• The findings of the current study enhanced our understanding of the 
pathogenesis underlying hepatic blood deficiency and its reperfusion-induced 
liver injury. 

• The results of the present study found an adjuvant drug for protecting against 
hepatic blood deficiency and its reperfusion-induced liver injury. 

• The outcomes of the current study confirmed the antioxidant and anti-
inflammatory effects of paeonol. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

والتي تمثل عبء    ،غير املعدية  مثل إصابات الكبد   ،البحث الطبي في األمراض غير املعديةيعتبر  
اقتصادي،   العربية السعوديةصحي و للمملكة  . وبالتالي فإن من أهم األولويات اإلستراتيجية 

التي من بين أهدافها زيادة متوسط العمر و   2030ينسجم مع رؤية اململكة  هذا النوع من البحوث  
 حتى    74املتوقع للسعوديين من 

ً
   80عاما

ً
 .عاما

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care 
One of the most important strategic priorities of the KSA is the medical research in non-
communicable diseases such as liver injury, which is in line with Saudi Vision 2030, 
which has among its goals to increase the average life expectancy of the Saudi 
population from 74 years to 80 years. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

الكبدتعتبر   تمثل    ،غير املعدية  إصابات  املجاالت املهمة  من    ،األمراض غير املعديةإحدى  والتي 
وذلك   األولويات اإلستراتيجيةمن  التي تم تحديدها على أنها  و لبحوث الطبية والصحية املتقدمة  ل

ذلك، فإن الدراسة الحالية لها قيمة  على    وبناءململكة العربية السعودية.  با  وزارة الصحةمن جهة  
 مضافة عالية في هذا املجال من الصحة العامة.

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Health Care 
Non-communicable diseases, such as non-communicable liver injury, are one of the 
strategic priorities of the advanced medical and health research areas identified as 
important to the Ministry of Health of the Kingdom of Saudi Arabia. For that reason, the 
current study has high-added value to this area of public health. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الصحةمجال االرتباط: 

لتحقيقها هو األمن الغذائي. من ناحية أخرى،  جامعة امللك فيصل  من أهم األهداف التي تحتاج  
مجاالت األمن الغذائي  إحدى  ، تعد الصحة  وبالتالييشمل األمن الغذائي اإلدارة املثلى للغذاء.  

الحالية،  الدراسة  في  لذلك  املثلى.  اإلدارة  أجل  من  للنبات  استخدام  أقص ى  على  للحصول 
 شكلة صحية خطيرة. استخدمنا أحد املكونات النشطة للنباتات ملكافحة م

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health 
One of the most important goals the KFU needs to achieve is food security, which 
includes optimal food management. Health is one of the domains of food security to 
obtain maximal plant usage. So, we used one of the active constituents of the plants to 
combat a serious health problem. 

 االستفادة   أوجه 

تتمثل إحدى الفوائد املحتملة للدراسة الحالية في استخدام مكون طبيعي، والذي عادة   •
 املخلقة.ما يكون له آثار جانبية أقل من املواد الكيميائية 

البحث الحالي الطريق لجامعة امللك فيصل للحصول على اعتراف دولي   • يمهد  يمكن أن 
 مشتركة للحصول على التمويل. كمتعاون محتمل في التقدم ملقترحات بحثية 

في   • العاملي  التقدم  في  السعودية  العربية  اململكة  دور  إلى  جديد  اكتشاف عالج  سيضيف 
 البحث العلمي واالبتكار.

POTENTIAL BENEFITS 
 

• One potential benefit of the current study is using a natural constituent, which 
usually has fewer side effects than synthetic chemicals. 

• The current research can pave the way for King Faisal University to earn 
international recognition as a possible collaborator in applying for joint research 
proposals to acquire funding. 

• Discovering a new treatment will add to the Saudi Kingdom’s role in global 
progress in scientific research and innovation. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .وزارة الصحة •
 . شركات األدوية •
 .هيئة الغذاء والدواء السعودية •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Health. 
• Pharmaceutical Companies. 
• Saudi FDA. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

يمكن أن تكون نتائج الدراسة الحالية أساًسا لتقديم عالج وقائي جديد قائم على األدلة   •
 الدم ثم إعادة سريانه في الكبد.نقص الناتجة عن اإلصابة الكبدية ضد 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• The results of the current study can be the basis for providing evidence-based 
novel protective treatment against hepatic blood deficiency and its reperfusion-
induced liver injury. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Mohamed Morsy, momorsy@kfu.edu.sa, 00966549672245 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR18, FINANCE705 
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 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 . اختيار أفضل املبردات الصديقة للبيئة املناسبة للتكييف أجهزة القطاع والطاقة املتجددة

TITLE 
 

Selection of Best Suitable Eco-Friendly Refrigerants for HVAC Sector and 
Renewable Energy Devices. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/18/11663 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

16/09 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Sustainability 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
أحد املبردات األكثر استخداًما في السنوات األخيرة في محالت السوبر ماركت في   R-404Aأصبح  

جميع أنحاء العالم لتبريد األطعمة املبردة واملجمدة،  حيث تم استخدامه ألول مرة كبديل ملواد  
  R-404A .(R502 - R12)مثل    CFCsالتبريد املستنفذة لألوزون مثل مركبات الكلوروفلوروكربون  

ن رئيسيان: )أ( ال يحقق كفاءة الطاقة املثلى في العديد من التطبيقات، )ب( لديه إمكانية  له عيبا
(. ومن ثم تم إجراء دراسات التحسين الختيار املبردات GWPكبيرة في إحداث االحتباس الحراري )

الستبدال   املنخفضة  اإلمكانات  ذات  تضمنت    R-404Aالعاملية  ماركت.  السوبر  محالت  من 
املثالي   التشابه مع الحل  التفضيل عن طريق  ترتيب  تقنية  للتحقيق أوال  التقنيات املستخدمة 

(TOPSIS  ثانيا التقييم على أساس املسافة من ،)( الحل املتوسطEDAS ثالثا التحسين متعدد ،)
األهداف على أساس النسبة تحليل )مورا(. تضمنت معايير تقييم التحسين الخصائص الحرارية  
الفيزيائية ملواد التبريد،  الجانب البيئي لغازات التبريد، و الوضع االقتصادي ملواد التبريد. من 

من خالل التقنيات الثالثة، مثل    R290 (PROPANE)يار  مبرًدا تم اختياره للدراسة، تم اخت  27بين  
TOPSIS  وEDAS  وMOORA    على التوالي.    0.466و  0.6761,  0.6056بدرجة تقييم قدرهاR-41 

(FLUOROMETHANE)    بواسطة  
ً
تفضيال األقل  املبرد  التقييم    EDASهو  و  0.3967  -)درجة   )

MOORA    بينماR407c    بواسطة  
ً
تفضيال األقل  التقييم  )ق  TOPSISهو  كما  0.5123يمة    .)

الضوئية   والفولطية  الحرارية  التطبيقات  تحسين  حول  دراسات  البحث  هذه  في  استعرضنا 
 املختلفة.  MCDMوالصناعية املختلفة باستخدام طرق 

ABSTRACT 
 

This paper investigates the selection of the best suitable eco-friendly organic and in-
organic refrigerants for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) and renewable 
energy devices. Inorganic and organic refrigerants are used to cool renewable energy 
devices, such as solar cells, photovoltaics, and electronic devices. Owing to the 
renewable energy community’s importance, development in this area has rapidly 
improved over the past few years. R134a, R404, and R717 have become the most used 
refrigerants in the HVAC sector and supermarkets across the globe for both cooling and 
frozen food refrigeration. R134a and R404A have two significant drawbacks: they do 
not attain optimal energy efficiency in many applications, and they have a large global 
warming potential (GWP). Hence, optimization experiments were performed to select 
low global potential refrigerants for replacing R134a and R404A from the HVAC sector 
and supermarkets using multi-criteria making (MCDN) tools. The techniques used for 
investigation involved (i) the technique for order of preference by similarity to ideal 
solution (TOPSIS), (ii) evaluation based on distance from average solution (EDAS), and 
(iii) multi-objective optimization based on ratio analysis (MOORA). In conclusion, the 
suggested MCDM technique provides a practical tool and systematic way may be 
utilized to identify the ideal refrigerant. 

 الدراسة   خمرجات 

في   • الدراسة  هذه  مخرجات  احدى  تقنيات    إمكانيةتتمثل  و   TOPSISو    EDASاستخدام 
MOORA  نوًعا من املبردات املختارة 27بنجاح الختيار أفضل مبرد من بين. 

ا لتقنية   R41املخرج الثاني لهذه الدراسة يتمثل في استكشاف أن   •
ً
ليس املبرد الواعد وفق

EDAS    وMOORA    بينماR407C    لتقنية ا 
ً
وفق املفضل  املبرد  ملنهجية    TOPSISليس 

MCDM. 
، MOORAو    TOPSISو    EDASوجود عالقة قوية بين    املخرج الثالث لهذه الدراسة يتمثل في  •

 .أظهرت نتائج متطابقة في ترتيب البدائل املختارة نظًرا لحقيقة أنها

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is EDAS, TOPSIS, and MOORA techniques can be 
successfully employed for the selection of the best refrigerant out of 27 chosen 
refrigerants. 

• The second outcome of this study is R41 is not the promising refrigerant per the 
EDAS and MOORA technique while R407C is not the favourable refrigerant per 
the TOPSIS technique of MCDM methodology. 

• The third outcome of this study is developing a strong correlation between EDAS, 
TOPSIS, and MOORA, owing to the fact that they exhibited identical results in 
ranking the selected alternatives. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الطاقةمجال االرتباط: 

السعودية   العربية  اململكة  رؤية  البحث  يفيد هذا  أن  من خالل    2030يمكن  الطاقة  قطاع  في 
اختيار أفضل املبردات الصديقة للبيئة العضوية وغير العضوية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

ل لتبريد أجهزة الطاقة املتجددة ، مث  هذه املبرداتوأجهزة الطاقة املتجددة. ثم ، يتم استخدام  
 الخاليا الشمسية ، والخاليا الكهروضوئية ، واألجهزة اإللكترونية. 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Energy 
This research can benefit the Saudi vision 2030 in energy sector by selecting the best 
eco-friendly organic and in-organic refrigerants for heating, ventilation, air conditioning 
(HVAC) and renewable energy devices. Hence, inorganic, and organic refrigerants are 
used to cool renewable energy devices, such as solar cells, photovoltaics, and electronic 
devices. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الطاقة املتجددة مجال االرتباط: 

يعد استخدام التقنيات الجديدة الختيار أفضل املبردات لتقنيات التبريد في سوق املواد الغذائية 
ذ أنه مع زيادة السكان وتطور إباململكة      الوزارةخطوة واعدة ألنها تتماش ى بشكل وثيق مع رؤية  

ستبدال  ال دراسات التحسين ل  هميةأ ضافة الى  باإل   بشكل كبير يزداد الطلب على التبريد    العمران
 . محالت السوبر ماركتمن   املبردات ذات اإلمكانات املنخفضة

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Renewable Energy 
Using new techniques for selecting the best refrigerant for refrigeration techniques in 
the food market is a promising move as it closely aligns with Saudi Arabia Ministry 
vision as with the increase of population and development of urbanization, the demand 
for cooling increases significantly. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الطاقةمجال االرتباط: 

على  املستدامة  التنمية  أهداف  أهم  من  الغذائي  واألمن  الطاقة  تعتبر   ، الجامعة  لرؤية  وفقا 
أفضل املستوى العاملي. ومن ثم ، فإن دراسة إدارة الجودة في الصناعات الغذائية جعلت اختيار  
( الهواء  وتكييف  والتهوية  للتدفئة  للبيئة  الصديقة  العضوية  وغير  العضوية  (  HVACاملبردات 

 . أكثر أهمية باستخدام تقنيات جديدة ومتطورةالخ ,وأجهزة الطاقة املتجددة 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Energy 
According to the university's vision, Energy and food security are one of the most 
important sustainable development goals at the global level. Hence, Studying the 
quality management in food industries has rendered the selection of the best suitable 
eco-friendly organic and inorganic refrigerants more crucial by using new advanced 
techniques. 

 االستفادة   أوجه 

 . دراسة جميع خواص املبردات املختلفةتمت  •
   .معايير اتخاذ القرار الختيار املبردات املناسبةتم شرح  •
   .الثالجة املناسبةتمثيل تفاصيل الطريقة املستخدمة للحصول على  تم شرح و  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• The properties of different refrigerants have been presented in detail. 
• The decision-making criteria to select suitable refrigerants has been explained. 
• The details of the used method to obtain the suitable refrigerator has been shown 

in the paper. 

 حمتملون   مستفيدون 

 . مصانع األغذية واألسواق. •
 .الصحة العامة •
 . ون الباحثون الجامعي •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Food factories and Markets. 
• Public Health. 
• University researchers. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

، يمكن استخدام نتائج البحث من    ولكن.  وجد منتج يمكن تسويقهعددي. ال ي  هذا البحث  •
 أصحاب املصانع الغذائية. قبل الباحثين العلميين واملهندسين و 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• It is a numerical work; it cannot be commercialized. However, the results of the 
research can be used by scientific researchers, engineers, and the owners of food 
factories. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Basma Abdul Hamid Souayeh, bsouayeh@kfu.edu.sa, 00966538452738 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR49, FINANCE719 
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Abstract: This paper investigates the selection of the best suitable eco-friendly organic and in-or-
ganic refrigerants for heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) and renewable energy de-
vices. Inorganic and organic refrigerants are used to cool renewable energy devices, such as solar 
cells, photovoltaics, and electronic devices. Owing to the renewable energy community s im-
portance, development in this area has rapidly improved over the past few years. R134a, R404, and 
R717 have become the most used refrigerants in the HVAC sector and supermarkets across the globe 
for both cooling and frozen food refrigeration. R134a and R404A have two significant drawbacks: 
(a) they do not attain optimal energy efficiency in many applications, and (b) they have a large 
global warming potential (GWP). Hence, optimization experiments were performed to select low 
global potential refrigerants for replacing R134a and R404A from the HVAC sector and supermar-
kets using multi-criteria making (MCDN) tools. The techniques used for investigation involved (i)
the technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), (ii) evaluation based 
on distance from average solution (EDAS), and (iii) multi-objective optimization based on ratio 
analysis (MOORA). The assessment criteria of optimization involved (i) thermo physical properties 
of refrigerants, (ii) environmental aspects of refrigerants, and (iii) economic status of refrigerants. 
Out of 27 refrigerants chosen for the study, R290 (PROPANE) aced the selection by all the three 
techniques, i.e., TOPSIS, EDAS, and MOORA, with assessment scores of 0.6056, 0.6761, and 0.466, 
respectively. R41 (FLUOROMETHANE) is the least preferred refrigerant by EDAS (assessment 
score 0.3967) and MOORA, while R407C is the least preferred by TOPSIS (assessment value
0.5123). The likelihood of making a bad refrigerant decision may be reduced by the effective evalu-
ation of the MCDM analysis. In conclusion, the suggested MCDM technique provides a practical 
tool and systematic way for reducing the number of options and may be utilized to identify the 
ideal refrigerant.

Keywords: flexible cold storage; refrigeration; cooling; heating; renewable energy; nanofluid

1. Introduction
R404A is the most widely used refrigerant in supermarkets across the globe. It was 

first used as a substitute for ozone-depleting refrigerants such as CFCs (such as R12 and 
R502) in the mid-1990s, and more recently as a replacement for HCFCs (such as R22). It 
has become the most used refrigerant in supermarkets across the globe for both chilled 
and frozen food refrigeration. R404A has two major drawbacks: (a) it does not attain op-
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 37  عـلـمـي   مــخــرج 
 

Scholarly Outcome 37 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 . منهج التنظيم العشوائي البايزي لنظام إمداد السلسلة الغذائية الجزئي مع تأثيرات ألي

TITLE 
 

A Stochastic Bayesian Regularization Approach for the Fractional Food Chain 
Supply System with Allee Effects. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2504-3110/6/10/553/htm 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

29/09 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Fractal and Fractional 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
الدافع من البحث الحالي هو توفير منصة عشوائية تعتمد على الشبكات العصبية االصطناعية  

(ANN( جنًبا إلى جنب مع نهج التنظيم البايزي لنظام اإلمداد الجزئي لسلسلة الغذاء )FFSCS  )
اقع  .  Alleeمع تأثيرات   منذ قرن مض ى ، لها أهمية    Allee، التي حددها    Allee (AE)تأثيرات  في الو

  AEالتطور لتقليل النسبة املتزايدة مع مبلغ املؤجر العام. تمتلك    AE. تعين  FCSSكبيرة في عملية  
يتم تطبيق التحقيقات    تطبيقات وفيرة في النباتات والفقاريات ومصايد األسماك والالفقاريات.

الديناميكي   FFSCS. ينقسم  FFSCSالقائمة على املشتقات الجزئية لتحقيق نتائج دقيقة ودقيقة لـ  
 Rائس  ، وديناميات أعداد الفر   Q (η)، والفئة املفترسة العليا    P (η)إلى فئة املفترس الخاصة  

(η)  يتم توفير األداء العددي للحوسبة لثالثة أشكال مختلفة من .FFSCS   الديناميكي باستخدام
  FFSCS. تم اختيار اختيار البيانات لبرنامج  Bayesianجنًبا إلى جنب مع نهج تنظيم    ANNشبكات  

افقة على 11٪ و 78الديناميكي للتدريب بنسبة   دقة شبكات   ٪ لكل من االختبار والتأييد. تمت املو
ANN    تسوية طريقة  مع  جنب  إلى  جنًبا  أجل    Bayesianاملقترحة  من  املقارنة.  أداء  باستخدام 

تتم املصادقة عليها باستخدام إجراء الشبكات العصبية    ،القدرة واملوثوقية والدقةالعقالنية،  
املعزز  اال   ةاالصطناعية  وقيم   ، االنحدار  مقاييس  خالل  من  البايزي  التنظيم  ،  بطريقة  رتباط 

الحالة أداء  وانتقال   ، الخطأ  بالتفصيل    .ومخططات  يتم شرحها   النظريات سوف  هذه  كل 
 والجداول. اتبالبحث عن طريق الرسوم

ABSTRACT 
 

This motive of current research is to provide a stochastic platform based on the artificial 
neural networks (ANNs) along with the Bayesian regularization approach for the 
fractional food chain supply system (FFSCS) with Allee effects. Actually, the Allee effects 
(AE), defined a century ago by Allee, have a huge importance in the process of FCSS. The 
AE assign the evolution to lessen the growing ratio with lessor public amount. 
Investigations based on the fractional derivatives are applied to achieve the accurate 
and precise results of FFSCS. The dynamical FFSCS is divided into special predator 
category P(η), top-predator class Q(η), and prey population dynamics R(η). The 
computing numerical performances for the three different variations of the dynamical 
FFSCS are provided by using the ANNs along with the Bayesian regularization approach. 
The data selection for the dynamical FFSCS is selected for train as 78% and 11% for both 
test and endorsement. The accuracy of the proposed ANNs along with the Bayesian 
regularization method is approved using the comparison performances. For the 
rationality, ability, reliability, and exactness are authenticated by using the ANNs 
procedure enhanced by the Bayesian regularization method through the regression 
measures, correlation values, error histograms, and transition of state performances. 

 

 الدراسة   خمرجات 

( ، وأداء انتقال الحالة  EHاالرتباط ، ومخططات الخطأ ) تم توفير مقاييس االنحدار ، وقيم   •
(STs باستخدام )FFSCS-AE .الديناميكي . 

يتم اإلبالغ عن مقاييس الخطأ املطلق في األداء الجيد ، والتي تظهر دقة وقدرة إجراءات  •
 .مخطط التسوية. Bayesianجنًبا إلى جنب مع  ANNحوسبة شبكات 

يتم توفير دقة إجراءات حوسبة الشبكات العصبية االصطناعية جنًبا إلى جنب مع مخطط   •
 .ا تم تحقيقه و النتائج املرجعيتسوية بايز بناًء على املقاييس املقارنة مل

STUDY OUTCOMES 
 

• The regression measures, correlation values, error histograms (EHs), and state 
transition (STs) performances have been provided using the dynamical FFSCS-AE.. 

• The absolute error measures in good performances are reported, which show the 
exactness and capability of the ANNs computing procedures along with the 
Bayesian regularization scheme. 

• The precision of the ANNs computing procedures along with the Bayesian 
regularization scheme is provided based on the comparative measures of the 
achieved and reference results. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

في بناء أنظمة صنع القرار اآللي   2030يمكن أن يفيد هذا البحث رؤية اململكة العربية السعودية 
امل لتقييم املنتجات بسبب الحاجة  في الصناعات  املرنة والقوية  تزايدة إلدارة الجودة الشاملة 

الغذائية. ومن ثم ، فإن الشبكات العصبية االصطناعية هي خوارزميات فعالة لحل املشكالت  
اقبة جودة املنتجات الغذائية  . تنطبق على عدة أنواع من مر

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care 
This research can benefit the Saudi vision 2030 in the construction of flexible and robust 
automated decision-making systems for product evaluation due to the growing need 
for total quality management in food industries. Hence, artificial neural networks are 
problem solving algorithms applicable to several types of food products quality control. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الرعاية الصحية: مجال االرتباط

األنسان، فضال عن  سالسل اإلمداد الغذائي اآلمنة والصحية تعد ضرورية لضمان سبل معيشة  
ذ أن القدرة على توفير الغذاء اآلمن يعتبر تحديا. وبالتالي ، فإن  إاملحلية والعاملية.    االقتصادات

بحثنا يتعلق برؤية الوزارة من خالل توفير األداء العددي للنوع الكسري لنموذج اإلمداد الغذائي  
اقعية باستخدام الشبكات العصبية   . للحصول على حلول دقيقة وو

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Health Care 
Safe, healthy, and resilient food supply chains are essential to ensure the livelihood and 
well-being of humans and societies. Thus, our research relates to the ministry vision by 
providing the numerical performances of the fractional kind of food supply model to 
get accurate and realistic solutions by using neural networks. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الصحةمجال االرتباط: 

حسب رؤية الجامعة فإن األمن الغذائي من أهم أهداف التنمية املستدامة على املستوى العاملي  
الصناعات الغذائية جعلت بناء أنظمة والوطني. ومن ثم ، فإن دراسة إدارة الجودة في مختلف  

 وذلك بدال  
ً

ا وفعاال
ً
صنع القرار اآللي مرنة وقوية لتقييم املنتج باستخدام الشبكات العصبية ممكن

 . من نهج التقييم الغذائي اليدوية املعقدة والبطيئة

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Health 
According to the university's vision, food security is one of the most important 
sustainable development goals at the global level. Hence, Studying the quality 
management in food industries has rendered the construction of flexible and robust 
automated decision-making systems for product evaluation by using the neural 
networks possible and efficient. 

 االستفادة   أوجه 

الديناميكي باستخدام    FFSCSتم توفير األداء العددي الحسابي لثالثة أشكال مختلفة من  •
 . Bayesianجنًبا إلى جنب مع تقنية تسوية  ANNشبكات 

٪ لكل من 11٪ و  78الديناميكي للتدريب بنسبة    FFSCSتم اختيار اختيار البيانات لبرنامج   •
  .االختبار والتأييد. 

افقة على دقة شبكات   •   Bayesianاملصممة جنًبا إلى جنب مع نهج التنظيم   ANNتمت املو
  .ام املقارنة بين الحلول التي تم الحصول عليها واملرجعية. باستخد

POTENTIAL BENEFITS 
 

• The computing numerical performances for three different variations of the 
dynamical FFSCS have been provided by using the ANNs along with the Bayesian 
regularization technique. 

• The data selection for the dynamical FFSCS is selected for train as 78% and 11% 
for both test and endorsement. 

• The accuracy of the designed ANNs along with the Bayesian regularization 
approach has been approved by using the comparison of obtained and reference 
solutions. 

 حمتملون   مستفيدون 

 مصانع األغذية واألسواق. •
 الصحة العامة. •
 . الباحثون الجامعيون  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Food factories and Markets. 
• Public Health. 
• University Researchers. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

هذا البحث عددي. ال يوجد منتج يمكن تسويقه. ولكن ، يمكن استخدام نتائج البحث من   •
 . قبل الباحثين العلميين واملهندسين واملتخصصين الصحيين

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• It is a numerical work; it cannot be commercialized. However, the results of the 
research can be used by scientific researchers, engineers and health specialists. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Basma Souayeh, bsouayeh@kfu.edu.sa, 00966538452738 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR71, FINANCE766 
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Scholarly Outcome 38 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
توقع إنتاجية املحاصيل  الزراعية لتعزيز األمن الغذائي في اململكة العربية السعودية باستخدام  

 . الذكاء االصطناعي

TITLE 
 

Artificial Intelligence Framework for Modelling and Predicting Crop Yield to 
Enhance Food Security in Saudi Arabia. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://peerj.com/articles/cs-1104/ 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

30/09 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

PeerJ Computer Science 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
أبحاث  و الزراعي  اإلنتاج  تحسين  في  حاسمة  قضية  املحاصيل  بغالت  التنبؤ  يعد 
للظروف الطبيعية و املوقع  قبل   الدقيقة  التكثيف. يمكن أن يكون لالستبصارات 

قرارات   على  كبير  تأثير  واحد  تعتبر عام   . املحاصيل  باختيار  يتعلق  فيما  اإلدارة 
االستدامة من أهم جوانب الزراعة الدقيقة.  حداثة هذه الدراسة في إثبات فاعلية 
املستدامة   الزراعة  تأثير  في  األمطار  هطول  وموسم  واملبيدات  الحرارة  درجة  عوامل 

دية. عالوة على  والكفاءة االقتصادية على مستوى الزراعة في اململكة العربية السعو 
العربية   اململكة  في  الرئيسية  املحاصيل  إلنتاج  املستقبلية  بالقيم  التنبؤ   ، ذلك 

( لتقدير تأثير  AIالسعودية. تم في هذه الدراسة فحص استخدام الذكاء االصطناعي )
الغالت.   ولتوقع  الزراعية  املحاصيل  غلة  على  الزراعية  واملعايير  البيئية  العوامل 

الشبكا )باستخدام  االصطناعية  العصبية  متعدد  (ANNsت  نموذج  بناء  تم   ،
( الفعالية  عالي  بدقة  MLPالطبقات  للتنبؤ  الحرارة   نتاجيةإ (  ودرجة  املحاصيل 

مجموعة   جمع  تم  البيئية.  البيانات  على  بناًء  األمطار  وهطول  الحشرية  واملبيدات 
منذ عام   العربية السعودية  اململكة  في  مختلفة  مناطق  من  إلى عام    1994البيانات 

محاصيل  على   ، بما في ذلك درجة الحرارة واملبيدات الحشرية وهطول األمطار    2016
الرفيعة والقمح.  الب ،بناًء على    و طاطس واألرز والذرة  اتضح أن كل فئة من    النتائج 

، مبيدات اآلفات ، هطول    فئات العوامل تم اعتبارها )درجة الحرارة  التي  الزراعية 
 األمطار( لها مساهمة مماثلة في زيادة وجودة  املحصول املتوقع. 

ABSTRACT 
 

Predicting crop yields is a critical issue in agricultural production optimization and intensification 
research. Accurate foresights of natural circumstances a year in advance can have a considerable 
impact on management decisions regarding crop selection, rotational location in crop rotations, 
agrotechnical methods employed, and long-term land use planning. One of the most important 
aspects of precision farming is sustainability. The novelty of this study is to evidence  the effective  
of the temperature, pesticides, and rainfall environment parameters in  the  influence sustainable 
agriculture and economic efficiency at the farm level in Saudi Arabia. Furthermore,  predicting the 
future values of main crop yield in Saudi Arabia. The use of artificial intelligence (AI) to estimate 
the impact of environment factors and agrotechnical parameters on agricultural crop yields and 
to anticipate yields  is  examined in this study. Using artificial neural networks (ANNs), a highly 
effective multilayer perceptron (MLP) model was built to accurately predict the crop yield, 
temperature, insecticides, and rainfall based on environmental data. The dataset is collected from 
different Saudi Arabia regions from 1994 to 2016, including the temperature, insecticides, rainfall, 
and crop yields for potatoes, rice, sorghum, and wheat. For this study, we relied on five different 
statistical evaluation metrics. Based on these findings, it appeared that each of the parameter 
categories that are considered (temperature, pesticides, and rainfall) had a similar contribution to 
the accuracy of anticipated yield projection. 

 الدراسة   خمرجات 

احدث    باستخدام    املحاصيل الزراعية في اململكة العربية السعودية  إنتاجتحسين زيادة   •
 .أساليب التكنولوجيا  

 .الذكاء الصناعي في مجال الزراعةتوظيف  •

 .السعوديةتحسين  القطاع الزراعي في اململكة العربية  •

STUDY OUTCOMES 
 

• Improving and  increase in the production of agricultural crops in the Kingdom of 
Saudi Arabia Using modern technology methods. 

• Employing artificial intelligence models  in the field of agriculture 
• Improving  the agriculture sector in kingdom Saudi Arabia. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 االستزراع املائيمجال االرتباط: 

في اململكة    جل بنا قطاع زراعي مستدامأالبحث سوف  يساعد على التنمية املستدامة  من   •
 ة. باستخدام الطرق الذكي  العربية السعودية

الغذائية    يعزز     البحث • للنظم  الداعمة  وتحسين وتطو القطاعات  الزراعية  النظم  ير  
 . اإلنتاج 

يدعم  • السعودية  ةرؤي   البحث  العربية  زراعي   2030  اململكة  قطاع  بناء  مستدام   في 
 . ذكاء االصطناعيال باستخدام 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Aquaculture 
• Research helps to sustainable development in order to build a sustainable 

agricultural sector in Saudi Arabia using smart methods. 
• Research strengthening sectors that support food security  systems, developing 

agricultural systems and improving production. 
• The research supports the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2020-2030 in 

building a sustainable agricultural sector using artificial intelligence. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 والزراعية االستدامة البيئة مجال االرتباط: 

ستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي  بائة واملياه والزراعة السعودية  هذا البحث  يساعد وزارة البي
 . لتحسين اإلنتاجية الزراعية

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category:  Environmental Sustainability and Agriculture 
This research helps the Saudi Ministry of Environment, Water and Agriculture to use 
artificial intelligence techniques in agricultural projects, to improve agricultural 
productivity. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةمجال االرتباط: 

الدراسة هويه الجامعة من خالل تحسين القطاع الزراعي  لتعزيز األمن  من املتوقع أن تدعم هذه  
 . الغذائي في اململكة العربية السعودية.

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Agriculture 
This study is expected to support the university's identity by improving the agricultural 
sector to enhance food security in the Kingdom of Saudi Arabia. 
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 االستفادة   أوجه 

الزراعي،   • باإلنتاج  املرتبطة  الزراعية  املشاريع  في  االصطناعي  الذكاء  من  االستفادة  يتم 
اقبة املحاصيل وعالج آفات النباتات.  ومر

 إنتاج  من اجل  زيادة     الحديثة  نولوجياعلى استخدام التك  السعوديين    املزارعينتساعد   •
  .املحاصيل الزراعية 

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Artificial intelligence is utilized in agricultural projects related to agricultural 
production, crop control and plant pest treatment… 

• Helping Saudi farmers to use modern technology in order to increase the 
production of agricultural crops. 

 حمتملون   مستفيدون 

 وزارة البيئة واملياه والزراعة. •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment, Water and Agriculture. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 . استخدام  الذكاء االصطناعي  في تحسين القطاع الزراعي •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• The use of artificial intelligence to improve the agricultural sector. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Theyazn Hassn Hadi, taldhyani@kfu.edu.sa, 00966504937970 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR66, FINANCE785 
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Scholarly Outcome 39 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 . من جذور نبات اللوتس وخصائصه الحيوية Klebsiella oxytocaعزل وتوصيف 

TITLE 
 

Isolation and characterization of Klebsiella oxytoca from the rhizosphere of 
Lotus corniculatus and its biostimulating features. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.scielo.br/j/bjb/a/KdMswZYp4CLKtLK4DdYPWLs/?lang=en 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

09/10 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Brazilian journal of Biology 

 التصنيف 
 Q3كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q3 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
هناك نقص كبير في املوارد الغذائية في جميع أنحاء العالم. تمثل البكتيريا الجذرية 

( النبات  لنمو  للبيئة  PGPRاملعززة  ا 
ً

صديق نهًجا  إنتاجية  (  و التربة  خصوبة  لزيادة 
للك النبات.   ا 

ً
مخزن التربة  تتفاعلتعتبر  التي  املتنوعة  الدقيقة  الحية  داخل    ائنات 

مجتمعاتها ومع الكائنات الحية األخرى املرتبطة بها. تكون جذور النباتات على اتصال  
كل مباشر مباشر بالتربة والكائنات الدقيقة، وتتأثر منطقة التربة في منطقة الجذور بش

استكشفت الدراسة الحالية سمات التحفيز .  بالجذور وتؤثر على النشاط امليكروبي
ألحساء. تم الحصول على عزلة ابنمو  ذي يمن جذور نبات اللوتس ال  PGPRالحيوي لـ  
( بواسطة  LCK121بكتيرية  تحديدها  وتم   ، الظاهري  النمط  عن  تمييزها  وتم   ،  )

لى ذلك ، تم التحقيق في آثاره املحفزة للنمو على  . باإلضافة إ16S rRNAتسلسل الجين  
مع    16S rDNAالشعير. تم تأكيد هوية الساللة من خالل التحليل املقارن لتسلسل  

Klebsiella oxytoca    تشابه أظهر    99.3)مستوى   .)٪LCK121    امليزات من  العديد 
ميكروغرام مل    16.34)  (IAA)أسيتيك  -3-ذلك إنتاج إندول    ومن  النبات،املعززة لنمو  

-1  ، )-1-أمينوسيكلوبروبان  -1(  الكربوكسيل  )ACCحمض  ديميناز  نشاط   )1.35    ±
ألفا  0.02 −-ميكرولتر  ملغ(  وتثبيت 1ساعة    1كيتوبوتيرات   ، الفوسفات  إذابة   ،  )

  LCK121باستخدام    الشعير في املختبر نبات  النيتروجين. عالوة على ذلك ، أدى تلقيح  
على   الضوء  النتائج  تسلط  كبير.  بشكل  والبراعم  للجذور  الجاف  الوزن  زيادة  إلى 

 .لتطوير األسمدة الخضراء للزراعة املستدامة LCK121إمكانات 

ABSTRACT 
Significant food resource shortages are occurring worldwide. Plant growth-promoting 
rhizobacteria (PGPR) represent an eco-friendly and efficient approach for increasing soil fertility 
and plant productivity. Soil is considered a storehouse of extremely diverse microorganisms that 
establish various relationships within their own communities and with other associated living 
organisms. Plant roots are in direct contact with the soil and microorganisms, and the rhizosphere 
soil zone is directly influenced by roots and affects microbial activity. The current study explored 
biostimulating traits of PGPR from the rhizosphere of Lotus corniculatus growing in the Al-Ahsa 
region. A bacterial isolate (LCK121) was obtained, characterized for phenotypic (colony 
morphology and biochemical traits), and identified by 16S rRNA gene sequencing. In addition, its 
growth-stimulating effects on barley were investigated. The strain identity was also confirmed via 
comparative analysis of the 16S rDNA sequences with Klebsiella oxytoca (99.3% similarity level). 
LCK121 exhibited multiple plant growth-promoting features, including indole-3-acetic acid (IAA) 
production (16.34 µg mL-1), 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) deaminase activity 
(1.35±0.02 µmol α-ketobutyrate mg−1 h−1), phosphate solubilization, and nitrogen fixation. 
Furthermore, in vitro inoculation of barley with LCK121 significantly increased the root and shoot 
dry weights. The results highlight the potential of LCK121 for developing green fertilizers for 
sustainable agriculture. 

 الدراسة   خمرجات 

هو  أ • الدراسة  هذه  مخرجات  البري احد  اللوتس  نبات  من    لألصول كمصدر    الستفادة 
 . البيولوجية

مع الظروف املناخية   متأقلمةللبيئة  صديقة    نافعةريا  يبكت  على الحصول  ثاني مخرج هو   •
 . نبات الشعير نمو تزيد من  اءباألحس

هو    مخرج  حيويةثالث  مخصبات  على  عاليةلها    الحصول  الزراعية    ةلالستدام   كفاءة 
 الغذائي بالسعودية.  واألمن

STUDY OUTCOMES 
 

• One outcome of this study is exploiting the wild Lotus plant as a biological 
resource. 

• Second outcome is obtaining beneficial bacteria that are effective eco-friendly and 
well adapted with the Al-Ahsa climatic conditions bacteria to increase Barely 
growth. 

• Third outcome is developing such bacteria to obtain efficient biofertilizers for 
sustainable agriculture and food security in Saudi Arabia. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 استدامة املوارد الحيويةمجال االرتباط: 

ألنه تم  )استدامة املوارد(    2030وثيق برؤية اململكة العربية السعودية    ارتبطت الدراسة بشكل
وتتبع البكتيريا املعززة لنمو  كمورد حيوي. نبات اللوتس البري من  البكتيريا الصديقة للبيئة عزل 

تستطيع    الشعير   باتا بما  إمداد حيث  مثل    هيحتاج  النبات  ضرورية  غذائية  عناصر  من 
النافعة البكتيريا  هذه  استثمار  ويمكن  التربة   النيتروجين،  خصوبة  لتحسين  حيوي  كسماد 

إنتاجية النبات  .  و

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category:  Resources Sustainability 
This research is relevant to the Saudi Vision 2030 (Resources Sustainability) because 
eco-friendly bacteria were isolated from the wild plant Lotus as natural resources. Such 
plant growth promoting bacteria were able to provide barely plant with essential 
nutrients such as nitrogen.  They can be exploited as biofertilizers to improve soil fertility 
and plant productivity. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

االستدامة البيئية والزراعة( حيث تم الحصول على برؤية الوزارة )  قبشكل وثي  هذا البحث  ارتبط
أن هذه البكتيريا تعزز نمو نبات الشعير بطريقة    إثبات. وقد تم من التربةالبكتيريا النافعة للنبات 

الهرمونات النباتية.  وهذا سيحد بطريقة فعالة من استخدام   إنتاجصديقة للبيئة عن طريق  
 بيئية كبيرة.  أضرارااألسمدة الكيميائية التي لها 

 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
This research is relevant to the Ministry Vision (Environmental sustainability and 
Agriculture) as plant beneficial bacteria were obtained from non-agricultural soils. Such 
bacteria were proven to stimulate growth of okra plants eco-friendly via different 
mechanisms including phytohormones production, thereby reducing the application of 
chemical fertilizers, which have potential environmental hazards.   
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 الزراعةمجال االرتباط: 

بهوية الجامعة في مجال الزراعة واالستدامة البيئية حيث تم    الدراسة بشكل وثيق  هذه  ارتبطت
صديقة   ، وان هذه البكتيرياالشعير    تعزيز نمو ، استطاعت  حساءباأل نبات اللوتس    عزل بكتيريا من

  ستخدام يمكن او   البيئية العظيمة  األضرار وتحد من استخدام املخصبات الكيميائية ذات    للبيئة
إنتاجية النبات. كسماد حيوي لهذه البكتيريا   تحسين خصوبة التربة و

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Agriculture 
This research has a direct connection with the University Identity because eco-friendly 
bacteria were isolated from Lotus, Al-Ahsa. Such bacteria significantly enhanced the 
growth of barely plants and reduced the use of chemical fertilizers that have potential 
environmental consequences. They can be developed as biofertilizers to improve soil 
fertility and plant productivity. 

 االستفادة   أوجه 

بكتيريا صديقة للبيئة من نبات  الحصول على  الوجه األول لالستفادة من هذا البحث هو   •
 .األحساءاللوتس البري الذي ينمو بتربة 

  إنتاجية الشعير. لزيادة هذه البكتيريا  تطبيقاالستفادة الثانية هي  •
   .تقليل استخدام املخصبات الصناعيةو  تحسين خصوبة التربةاالستفادة الثالثة هي  •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• One potential benefit of this research is to obtain eco-friendly bacteria from the 
wild lotus plants in Al-Ahsa soil. 

• Second benefit is apply such bacteria to improve Barely plant growth. 
• Third benefit is to apply such bacteria to enhance soil fertility and decrease 

application of synthetic fertilizers. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .وزارة الزراعة •
 .املزارعون  •
 . شركات القطاع الزراعي •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Agriculture. 
• Farmers. 
• Companies of agricultural sector. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

على مطورة من هذه البكتيريا    مخصبات حيوية    إنتاجيمكن تتجير هذا البحث عن طريق   •
 نطاق تجاري. 

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This research can be commercialised by production of biofertilizers developed 
from such bacteria, in a commercial scale. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Ashraf Khalifa, akhalifa@kfu.edu.sa, 00966547539615 

  داخلية   مرجعية   أرقام 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR45, FINANCE832 
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 النوع 
 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
هيئة   أعضاء  آراء  الغذائي:  األمن  استدامة  تعزيز  في  السعودية  العربية  اململكة  جامعات  دور 

 . التدريس

TITLE 
 

KSA Universities’ Role in Promoting the Sustainability of Food Security: Faculty 
Opinions. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/16/10257 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

18/08/2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Sustainability 

 التصنيف 
 Q2كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q2 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
يمكن للجامعات أن تحقق مكاسب كبيرة على مستويين مهمين للغاية: األمن الغذائي واالستدامة 
واألنشطة  للسياسات  يمكن  حيث   ، نفسها  تلقاء  من  تأتي  ال  النتائج  فإن   ، ذلك  ومع  البيئية. 
التعليمية والتعليمية أن تساهم في هذه املكاسب. هدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف دور  

لنهج  الجام العلمية  األسس  لوضع  ضروري  أمر  وهو   ، الغذائي  األمن  استدامة  تعزيز  في  عات 
من أعضاء هيئة التدريس    272الجامعات في خدمة التنمية. استندت الدراسة الحالية إلى آراء  

وتحليلها  مطور  استبيان  باستخدام  البيانات  جمع  تم  العامة.  السعودية  الجامعات  من 
 في  باستخدام اإلحصائيات ا

ً
لوصفية. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى دور الجامعة كان عاليا

تعزيز استدامة األمن الغذائي في مجاالت التعليم والتعلم والسياسات واللوائح. كما بينت عدم 
وجود فروق في تقديرات عينة الدراسة لهذا الدور حسب الجنس. إضافة إلى ذلك ، كانت هناك 

دور  مستويات  في  مع    اختالفات   ، الكليات  بين  املستدام  الغذائي  األمن  تحقيق  في  الجامعات 
تفضيل العلوم اإلنسانية لهذا الدور. وتوص ي هذه الدراسة بأن تتبنى الجامعات سياسة تعليمية  
تتضمن إجراءات محددة تدعم استدامة األمن الغذائي وترتبط بالخطط العامة للدولة في هذا  

 .نشطة التي تقدمها للطالباملجال وتنعكس في الدورات واأل

ABSTRACT 
 

Universities can make significant gains on two very important levels: food 
security and environmental sustainability. However, the results do not come 
by themselves, as policies and educational and learning activities can 
contribute to these gains. The current study aimed to explore the role of 
universities in enhancing the sustainability of food security, which is neces-
sary to lay the scientific foundations for universities’ approaches in the service 
of development. The current study was based on the opinions of 272 faculty 
members from Saudi public universi-ties. Data were collected using a 
developed questionnaire and analyzed using descriptive statis-tics. The results 
of the study showed that the level of a university’s role was high in promoting 
the sustainability of food security in the fields of education and learning, and 
policies and regu-lations. It also showed that there were no differences in the 
study sample’s estimations of this role according to gender. In addition, there 
were differences in the levels of the role of universities in achieving sustainable 
food security between faculties, with the humanities in favor of this role. This 
study recommends that universities adopt an educational policy that includes 
specific measures that support the sustainability of food security and are linked 
to the state’s general plans in this field as well as being reflected in the courses 
and activities they provide to students.. 

 الدراسة   خمرجات 

 .الغذائي األمنتوصيات لتحقيق  •
 .الغذائي األمناستراتيجيات ألعضاء هيئة التدريس لتحقيق  •
 . توظيف التعليم لخدمة املجتمع •

STUDY OUTCOMES 
 

• Recommendations for achieving food security. 
• Strategies for faculty members to achieve food security. 
• Employing education to serve the community. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 جودة الحياةمجال االرتباط: 

 . 2030نتائج الدراسة تربط مباشرة برؤية اململكة 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Quality of Life 
The results of the study link directly to the Kingdom's Vision 2030. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

 .الغذائي من خالل التعليم الجامعي األمنتحقيق 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
Achieving food security through university education. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 البيئة مجال االرتباط: 

 .الغذائي األمنتربط مباشرة بهوية الجامعة تحقيق 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Environment 
It is directly linked to the university's identity to achieve food security. 

 االستفادة   أوجه 

 .الغذائي األمنتدريب أعضاء هيئة التدريس على استراتيجيات تحقيق  •
• .  
• .  

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Training faculty members on strategies to achieve food security. 
• . 
• . 

https://www.mdpi.com/2071-1050/14/16/10257
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 حمتملون   مستفيدون 

 . الجامعات السعودية •
 . وزارة التعليم •
 . وزارة التنمية البشرية •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Saudi universities. 
• Ministry of education. 
• Ministry of Human Development. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 . برنامج تدريبي يسوق للجامعات •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• University training program. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Rommel AlAli, ralali@kfu.edu.sa, 00962785339660, 00966540350884 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

FINANCE507, CHAIR122 
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Scholarly Outcome 41 
 النوع 

 ورقة علمية

TYPE 
  

Research Article 

 العنوان 
 جودة املياه الجوفية باستخدام خوارزمية الذكاء االصطناعي 

TITLE 
 

Groundwater Quality: The Application of Artificial Intelligence 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.hindawi.com/journals/jeph/2022/8425798 / 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

24/08 /2022 

 اجمللة 
 

JOURNAL 
 

Journal of Environmental and Public Health 

 التصنيف 
 Q1كالريفيت، 

 

INDEXING 
 

Web of Science (Clarivate), Q1 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
ألنها مورد أساس ي   النظيفة،الوصول إلى املياه طريقة والكائنات الحية األخرى على  ر البش يعتمد

إن تطوير نموذج يمكنه التنبؤ بظروف جودة املياه في املستقبل سيكون له قيمة ا فلذال غنى عنه.  
اقتصادية كبيرة.   و العصبية    الدراسة،في هذه  اجتماعية  للشبكة  متطور  نموذج  استخدام  تم 

. تهدف هذه الدراسة إلى تطوير نموذج هجين للتجانس  للتنبؤ بجودة املياه  (ANNية )االصطناع
( ( ونظام استدالل  BiLSTM( مع ذاكرة قصيرة ثنائية االتجاه طويلة املدى )SESاألس ي الفردي 

( متكيف  غامض  بجودة  ANFISعصبي  للتنبؤ  في  لااملياه  (  املختلفة  في   الباحةمنطقة  جوفية 
معالجة مسبقة لضبط  كطريقة SESتم استخدام وفي هذه الدراسة  العربية السعودية.اململكة  

مجموعة   نماذج    SES  مخرجاتمعالجة    ثم  البياناتوزن  و  ANFISو  BiLSTMباستخدام  تم  . 
إلى   البيانات بشكل عشوائي  )  :مرحلتينتقسيم  استخدام و ٪(.  30٪( واالختبار )70التدريب  تم 

أكدت النتائج أن  SES-ANFIS .و SES-BilSTM لنماذجاإلحصائيات الفعالة لتقييم قدرات التنبؤ 
نماذج   املماثلة لجودة   األبحاثأن تستفيد    وينبغيدقيقة.    SES-ANFISو  SES-BilSTMتنبؤات 

نماذج   من  الجوفية  نماذج    أكدت  كمااملقترحة.    SES-ANFISو  SES-BilSTMاملياه  أن  النتائج 
SES-BilSTM    وSES-ANFIS    مفيدة أدوات  هي  الجوفية   فيماللتنبؤ  املقترحة  املياه  كانت  إذا 

 اسبة ألغراض الشرب أو الري.من

ABSTRACT 
 

Humans and other living objects depend on having access to clean water, as it is an 
indispensable essential resource. Therefore, the development of a model that can 
predict water quality conditions in the future will have substantial societal and 
economic value. In this study, a sophisticated artificial neural network (ANN) model 
was employed. This study intends to develop a hybrid model of single exponential 
smoothing (SES) with bidirectional long-term short memory (BiLSTM) and an adaptive 
neural fuzzy inference system (ANFIS) to predict water quality (WQ) of different 
groundwater in the Al-Baha region of Saudi Arabia. Single exponential smoothing (SES) 
was employed as a pre-processing method to adjust the weight of the dataset, and the 
output from SES was processed using the BiLSTM and ANFIS models to predict water 
quality. The data were randomly divided into two phases, training (70%) and testing 
(30%). Efficient statistics were used to evaluate the SES-BilSTM and SES-ANFIS models’ 
prediction abilities. The results confirmed that the SES-BilSTM and SES-ANFIS models’ 
forecasts are accurate and both seasons’ performances are consistent. Similar 
investigations of groundwater quality for drinking purposes should benefit from the 
proposed SES-BilSTM and SES-ANFIS models. Consequently, the results demonstrate 
that the proposed SES-BilSTM and SES-ANFIS models are useful tools for predicting 
whether the groundwater is suitable for drinking or irrigation purposes. 

 الدراسة   خرجات م

• ( الذكاء االصطناعي  نماذج  استخدام  في ظروف  AIيمكن  املياه  بجودة  )التنبؤ(  لتقييم   )
اقع   . وبالتالي يمكن تنفيذ استراتيجيات إدارة مختلفة مختلفة،ومو

املياه   • كمية  اقبة  مر تشمل  والتي  املياه  موارد  إدارة  في  يساعد  أن  املقترح  للنظام  يمكن 
جودة املياه من وإدارتها. يمكن أن تساعد نماذج الذكاء االصطناعي أيًضا في التنبؤ بآثار  

 .خالل استراتيجيات وممارسات بديلة إلدارة األراض ي واملياه

اقبة أنظمة جودة املياه وتقديم معلومات  • يمكن أن تساعد نماذج الذكاء االصطناعي في مر
اقبة التقليدية بنفس التكلفة اإلجمالية  . أفضل من املر

STUDY OUTCOMES 
 

• Artificial intelligence (AI) modelling can be used to assess (predict) water quality 
at different conditions and locations and thus different management strategies 
can be implemented.  

• The proposed system can assist in water resource management which includes 
water intake monitoring and management. AI models can also help in predicting 
water quality impacts through alternative land and water management strategies 
and practices. 

• AI models can help monitor water quality systems and provide better information 
than traditional monitoring at the same total cost. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 املوارد الحيوية واستدامة االستزراع املائيمجال االرتباط: 

رؤيةالبحث   • العربية    يدعم  بجودة    2030السعودية  اململكة  الشرب  للتنبؤ    والري مياه 
 .الذكاء االصطناعي باستخدام تقنيات

افق بشكل مباشر مع رؤية اململكة العربية السعودية   هذا البحث فإن نطاق   • يخدم ويتو
 . ( لالستدامة الرقمية2030)

 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability and Aquaculture 
• The research supports the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 through 

the prediction of the quality of drinking and irrigating water using artificial 
intelligence techniques. 

• The scope of this research serves and is directly aligned with the Kingdom of Saudi 
Arabia's vision (2030) for digital sustainability. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 وإدارة املياه وإنتاجة والزراعية ي االستدامة البيئمجال االرتباط: 

يساعد  • واملياه    البحث  البيئة  بتطوير وزارة  لقطاع    والزراعة  موحد  مرجعي  املياه  إطار 
 استراتيجية شاملة للحفاظ على املياه الجوفية  يتضمن

 . الجوفية  على املياهالحفاظ  الذكية من اجل استخدام الحوكمة  إلى البحث يهدفهذا  •
 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category:  Environmental and agricultural sustainability, and water 
production and management 
• This research helps the Ministry of Environment, Water and Agriculture 

developing a unified frame of reference for the water sector that includes a 
comprehensive strategy to conserve groundwater . 

• This research aims to use a smart governance to conserve groundwater. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 واالستدامة البيئية املياه مجال االرتباط: 

افق بشكل مباشر مع    البحث هذا   • في الحفاظ على    امللك فيصل  هوية جامعةيخدم ويتو
 الشرب واالستدامة البيئية. جودة مياه 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Water and environmental sustainability 
• This research serves and corresponds directly with the identity of King Faisal 

University in maintaining the quality of drinking water and environmental 
sustainability. 

 االستفادة   أوجه 

في الحاالت العادية وفي حاالت    النقيةضمان الوصول املستمّر إلى كميات كافية من املياه   •
 الطوارئ. 

   .تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموِفرة للكلفة لضمان أسعار مقبولة  •
البيئة املحلية ملا فيه  • املحافظة على موارد املياه وتحسين استخدامها مع املحافظة على 

  .مصلحة املجتمع السعودي حاليا ومستقبال

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Ensure continuous access to adequate safe water in normal and emergency 
conditions. 

• Providing high-quality and cost-effective water and sanitation services to ensure 
acceptable prices. 

• Preserving water resources and improving their use while preserving the local 
environment for the benefit of Saudi society now and in the future. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .وزارة البيئة واملياه والزراعة •
 . محافظة الباحة •
 .األحساءمحافظة  •
 بلديات املحافظات  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Environment, Water and Agriculture 
• Al-Baha Governorate 
• Al Ahsa Governorate. 
• Municipalities. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 . للتنبؤ بجودة املياه في اململكة العربية السعودية نظام ذكيتطوير  •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Developing a smart system to predict  water quality  in  Saudi Arabia. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Theyazn Hassn Hadi, taldhyani@kfu.edu.sa, 00966504937970 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR40, FINANCE551 
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Scholarly Outcome 42 
 النوع 

 فصل في كتاب

TYPE 
  

Book Chapter 

 العنوان 
 . معالجة مياه الصرف فياستخدام الطحالب 

TITLE 
 

Algae use in wastewater treatment. 

 الناشر 
 

PUBLISHER 
 

Springer 

 ـخـص ل ـ م 
حالة  وتحسين  والنيتروجين  للفوسفور  البيولوجية  اإلزالة  في  الدقيقة  الطحالب  استخدام  إن 

بغرض معالجة مياه الصرف الصحي ليس فقط نهًجا اقتصادًيا ولكنه أيًضا صديق    األوكسجين
عالية على   بقدرة  تتمتع  ألنها  الثقيلة  املعادن  إزالة  بالقدرة على  أيًضا  الطحالب  تتمتع  للبيئة. 

اقع ، في برك األكسدة ، تنمو الطحالب بشكل كبير ، مما  امتص اص املعادن غير العضوية. في الو
التمثيل  أثناء  عددها  ويزيد  الثقيلة  املعادن  وكذلك  والنيتروجين  الفوسفور  إزالة  إلى  يؤدي 

ذاتية التغذية هذا األكسجين في  الضوئي وتطلق األكسجين. وفي التزامن ، تستخدم البكتيريا غير 
تنفس وتزيد في العدد بينما تتحلل املادة العضوية بيولوجًيا وبالتالي يتم تنقية مياه الصرف  ال

أكثر. ثم يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون املنطلق من تنفس الكائنات الحية املوجودة في أحواض  
على    وعالوة  األكسدة بواسطة الطحالب أثناء عملية التمثيل الضوئي ، وبالتالي تتحسن البيئة.

ذلك ، يمكن استخدام الكتلة الحيوية الطحلبية املتراكمة في العديد من التطبيقات بما في ذلك  
والزراعة استخدامها    .الصناعة  يمكن  الوقود    إنتاجو    الحيوي الوقود    إنتاج  في حيث  خلية 

  األغراض   في استخدامها    إعادة مياه الصرف املعالجة يمكن    أن كما   الكهرباء    إلنتاجامليكروبية  
ة و الطحالب تستخدم الفوسفور و  املختلفة بعد نزع العناصر الثقيلة منها باملعالجة امليكروبي

زالتها النيتروجين لناء كتلتها الحيوية و تتعامل بالعديد من االستراتيجيات مع العناصر الثقيلة إل 
 و التخلص من سميته 

ABSTRACT 
The use of microalgae for the biological removal of phosphorus and nitrogen and 
improving the oxygenated status of wastewater treatment is not only economic 
approach but also an eco-friendly one.  Algae also have the capacity to remove heavy 
metals as they have a high capacity for inorganic metal uptake.  Indeed, in oxidation 
ponds, algae grow massively, removing Phosphorus and nitrogen as well as heavy 
metals and increase in number while photosynthesizing and releasing oxygen.  In 
Synchrony, heterotrophic bacteria use up this oxygen in respiration and increase in 
number while biodegrading organic matter thereby purifying waste water further. The 
carbon dioxide released from respiration of organisms found in oxidation ponds is 
being captured by algae while photosynthesis, hence improving the environment.  
Moreover, the algal biomass accumulating can be used for several applications 
including industry and agriculture  where it can be used in biofuel generation and the 
production of microbial fuel cell. Concomitantly, the treated wastewater can be reused 
in multiple purposes after removal of heavy metals by microbial treatment. Algae use 
phosphorous and nitrogen to build their biomass and developed many strategies to 
remove heavy metals and detoxify them. 

 الدراسة   خمرجات 

 . للمعالجة الحيوية ملياه الصرفالطحالب  يمكن استخدامه •
 . الحيوي الوقود  إلنتاجكتلة الطحالب  يمكن استخدام •
 . املعالجة الحيوية ملياه الصرف اقتصادية و صديقة للبيئة جعل  •

STUDY OUTCOMES 
 

• Algae can be used for biological treatment of wastewater. 
• The algal biomass can be used in biofuel generation. 
• The biological treatment of wastewater is economic and eco-friendly and reduces 

global warming. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 جودة الحياة و استدامة املوارد الحيوية مجال االرتباط: 

 ، من حيث: 2030يمكن لهذا البحث أن يفيد رؤية اململكة العربية السعودية 
و الكتلة الحيوية    األكسجين  إلنتاجملياه الصرف لتنمية الطحالب    االقتصادي االستخدام   •

 لتحقيق االستدامة البيئية 
الفوسفات و النيتروجين من   إزالة  في للطحالب    البيئيتسلط الدراسة الضوء على الدور   •

 مياه الصرف 
الدراسة   • الطحالب    االقتصادي  اإلنتاجتظهر  لتخفيف   الحيوي لوقود  الكربون  متعادل 

 . الضوئيالبناء    في الكربون الذى تستخدمه الطحالب    أكيد  ثاني   إزالةاالحتباس الحرارى و  

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Resources Sustainability and  Quality of Life 
This research can benefit the kingdom 2030 vision in: 
• The economic use of sewage water for growing algae for production of oxygen 

and biomass to maintain environmental sustainability 
• The study highlights the ecological role played by algae in removing phosphorus 

and nitrogen from sewage water 
• The study highlights that economic production of algal biofuel which is carbon 

neutral that mitigates global warming and removes carbon dioxide used by algae 
in photosynthesis. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 وإدارة املياهاالستدامة البيئة والزراعية و إنتاج  مجال االرتباط: 

 الوزارة من حيث:  أولوياتيفيد  أنالبحث يمكن 
  إعادة االستخدام للمعالجة الحيوية لتنقية مياه الصرف حيث تنتج ماء اقل تلوثا يمكن   •

 .املائياستخدامه لتحقيق االقتصاد 
استخدام الطريقة الصديقة للبيئة و املجانية لالنتفاع من مياه الصرف و الكتلة الحيوية   •

 .الحيوي الوقود  إلنتاجللطحالب 
 . الفوسفور و النيتروجين بطريقة خالية من الكيماويات إزالة •

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture and Water 
Production and Management 
The research is relevant to the Ministry priorities in that: 
• The biological treatment of sewage water generates less polluted water that can 

be reused to achieve water economy 
• The eco-friendly cost-free approach for benefiting from both sewage water and 

algal biomass for biofuel production 
• The ease and chemical-free removal of phosphorus and nitrogen. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 املياه  و الزراعة  و البيئة مجال االرتباط: 

 يفيد هوية الجامعة من حيث:  أنهذا البحث يمكن 
لتحسين جودة مياه   الضوئياستخدام سالالت طحلبية متجددة النمو قادرة على البناء   •

 . الصرف لتحقيق االستدامة البيئية
الوقود   • مياه الصرف إلنتاج  الدراسة الضوء على جدوى استزراع الطحالب على  تسلط 

 . الحيوي 
أظهرت الدراسة االستخدامات املتعددة للبكتيريا و الطحالب فى تنقية مياه الصرف من  •

 العناصر الثقيلة. 

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:  Water, Agriculture and Environment 
This research benefits the University identity in that: 
• The elucidation of the possibility of sustainable culture of photosynthetic algae on 

sewage water to achieve environmental sustainability 
• The study highlights the feasibility of the cultured algae for biofuel production  
• The study highlighted the multiple uses of bacteria and algae in clarifying sewage 

water from heavy metals. 
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 االستفادة   أوجه 

اختيار   • تم  طاملا  ممكنة  الصرف  ملياه  الطحالب  باستخدام  الحيوية  السالالت املعالجة 
 . املناسبة

  .يمكن التخفيف من االحتباس الحراري باستخدام الطحالب املستزرعة على مياه الصرف •
   .زالة امللوثات مثل العناصر القيلة ممكن باستخدام الطحالبإ •

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Biological wastewater treatment with algae is feasible once the right strains are 
used. 

• The mitigation of global warming using algae grown on sewage. 
• The removal of pollutants like heavy metals is done by using algae. 

 حمتملون   مستفيدون 

 .وزارة الزراعة و املياه و البيئة •
 . محطات معالجة مياه الصرف •
 .الخاصة بالري محطات املياه املعالجة  •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• Ministry of Agriculture, Water and Environment. 
• wastewater treatment plants. 
• Reused water irrigation authority. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 استخدام سالالت الطحالب ملعالجة مياه الصرف •
 من الطحالب املستزرعة على مياه الصرف الحيوي الوقود  إنتاج •
 .للري استخدام املياه املعالجة  إعادة •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• The use of algal strains for waste water treatment 
• The production of algal biofuel from algae grown on sewage 
• The reuse of treated water for irrigation. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Nermin Adel Hussein El Semary, nelsemary@kfu.edu.sa, 00966580960807, 00966541853155 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR107, FINANCE641 
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 1  ريــــــــــــــادي   مــخــرج 
 

Pioneering Outcome 1 
 النوع 

 براءة اختراع 

TYPE 
  

Patent 

 العنوان 
 الفطرية باستخدام دابيجاتران اتكسيالت  األمراضعالج 

TITLE 
 

Treatment of Fungal Infections Using Dabigatran Etexilate 

 الرباءة   مكتب 
 براءات االختراع األمريكيمكتب 

PATENT OFFICE 
 

United States Patent and Trademark Office 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 

 اإلنسانالفطرية في    األمراضيتضمن االختراع استخدام مادة الدابيجاتران اتيكسيالت لعالج  

وتؤدي   الحيوان  وصحة  العامة  الصحة  على  تؤثر  والتي  بالفطريات  املصابة  لى إوالحيوانات 

خسائر اقتصادية كبيرة لتأثيرها على إنتاجية وتكاثر الحيوان. ويشمل تطبيق الدواء في اإلصابات  

الدابيجاتراناملوضعية والجهازية بالفطريات.   اتيكسيالت هي مادة معترف بها من هيئة   ومادة 

في عالج    األمريكية لغذاء والدواءا باستخدامها  التصريح  في    أمراضوتم  . اإلنسانالدم والقلب 

بحوث    أثناءواستطاع الفريق البحثي اكتشاف تأثير مادة الدابيجاتران اتيكسيالت علي الفطريات  

نوع من الفطريات كما تم  31 علىبمختبرات الجامعة. وتم تجربة العقار معمليا  األدويةاكتشاف 

الجسمية الجهازية  واإلصاباتتجربته في الحيوانات املصابة بااللتهاب الفطري املهبلي املوضعي 

، تم   الفاديمثيليز-14انزيم   بعد حملة حسابية استهدفت  .بفطريات الكانديدا واالسبيراجيالس

من   األوليةتم تأكيد النتائج  ، و   األنزيمبهذا    لقدرته على االرتباط يجاتران اتيكسيالتداب اقتراح

الديناميتجارب  خالل   في املختبر وفي كيمحاكاة  للفطريات  في االختبارات املضادة   ، ات الجزيئية 

الحي العدوى   اتيكسيالت  دابيجاتران كان  .الجسم  الفئران   املوضعيةقادًرا على عالج  مهبل  في 

ا على العقار القياس ي املعروف املضاد للفطريات .املطثية البيضاءب
ً
تم   .كان هذا اإلجراء متفوق

في أنسجة  A. fumigatus و C. albicans عالج آفات أعضاء الجسم بعد العدوى الجهازية بالفطر

 .الكبد والرئة والكلى والقلب

ABSTRACT 
 

The invention involves using dabigatran etexylate to treat fungal infections in 
humans and animals infected with fungus, which harm public and animal 
health and cause large economic losses due to the influence on animal 
productivity and reproduction. It encompasses the use of the medication in 
both local and systemic fungal infections. Dabigatran etexilate is a drug that 
has been licensed by the Food and Drug Administration for the treatment of 
blood and heart problems in humans. During drug discovery research in 
university laboratories, the study team discovered the effect of dabigatran 
etexilate on fungus. The medicine has been tested on 31 different species of 
fungi, as well as in animals infected with localized vaginal yeast infection and 
systemic Candida and Aspergillus infections. Following a computational 
campaign targeting C. albicans 14α-demethylase, dabigatran etexilate was 
suggested for its binding potency, which was confirmed by molecular 
dynamics simulation, and in vitro and in vivo antifungal assays. Dabigatran 
etexilate was able to cure the local infection in mice vagina with C. albicans. 
This action was superior to the known standard antifungal drug. The lesions of 
body organs after systemic infection with C. albicans and A. fumigatus were 
cured in liver, lung, kidney and heart tissues. 

 الدراسة   خمرجات 
 : مخرجات الدراسة تشمل

 .دابيجاتران اتكسيالت هو مضاد للفطريات واسع الطيف •
 في عالج داء املبيضات املهبلي  تأثيرااظهر دابيجاتران اتكسيالت  •

ً
 فعاال

 في عالج داء املبيضات الجهازي وداء الرشاشيات   تأثيرااظهر دابيجاتران اتكسيالت   •
ً
فعاال

 الجهازي 

STUDY OUTCOMES 
 

The outcomes of this study are: 
• Dabigatran etexilate is a broad-spectrum antifungal. 
• Dabigatran etexilate was effective in treating vaginal candidiasis. 
• Dabigatran etexilate was effective in treating systemic candidiasis and 

aspergillosis. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 جودة الحياةو  الرعاية الصحيةمجال االرتباط: 

 : من خالل 2030 السعودية رؤية يفيد أن البحث لهذا يمكن
 .الحياة  ونوعية  اإلنسان  صحة  سيحسن  لدابيجاتران  للفطريات  املضاد  النشاط   اكتشاف •
 .الصحي الغذاء إنتاج زيادة خالل من  السعودية العربية اململكة في  الغذائي األمن دعم •
على  الصيدالنية  املستحضرات  تصنيع   خالل  من  الوطني  االقتصاد  دعم •  املحتوية 

 . دابيجاتران

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Health Care and Quality of Life 
This research can benefit the Saudi Vision 2030, in that: 
• The Discovery of the antifungal activity of dabigatran will improve human health 

and the quality of life. 
• Increasing food security in Saudi Arabia by increasing the production of healthy 

food.  
• Supporting the national economy by the manufacture of pharmaceutical 

preparations of dabigatran. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 الصحة العامةو  والزراعيةاالستدامة البيئة مجال االرتباط: 

 االتي: يمكن لهذا البحث أن يفيد رؤية الوزارة في 
 يتضمن االختراع استخدام دابيجاتران كمضاد جديد للفطريات.  •
إلى   • تنتقل  أن  ويمكن  الحيوان  وصحة  الحيواني  اإلنتاج  على  الفطرية  األمراض  تؤثر 

 اإلنسان من خالل املنتجات الحيوانية. 
سيعمل الدواء الجديد على تحسين صحة اإلنسان بشكل مباشر عن طريق عالج األمراض  •

 ي وآمن.الفطرية أو بشكل غير مباشر عن طريق عالج الحيوانات املصابة وإنتاج غذاء صح

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture and Public 
Health 
This research can benefit the Ministry Vision, in that: 
• The patent describes the application of dabigatran as a new antifungal agent.  
• Fungal diseases affect animal production and health and can be transferred to 

humans through animal products.  

• The drug will improve human health directly by treating fungal diseases or 
indirectly by treating animal diseases and production of safe food. 
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 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 التقنية و  الصحة، الزراعةمجال االرتباط: 

 االتي:في  الجامعةيمكن لهذا البحث أن يفيد رؤية 
آمنة  الغذائي:    األمن • حيوانية  منتجات  وإنتاج  الحيوانية  الفطرية  األمراض  عالج 

 )الزراعة( بناًء على تجارب إعادة توظيف األدوية )التكنولوجيا( 
مراض الفطرية التي تصيب يمكن استخدام دابيجاتران لعالج األ   :صحة اإلنسانتحسين   •

 .اإلنسان
و  • املطهرات   ، املراهم  لتصنيع  الوطنية  األدوية  صناعة  على  دعم  تحتوي  التي  األقراص 

 . مضاد الفطريات دابيجاتران

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category: Agriculture, Health and Technology 
This research can benefit the university Vision, in that: 
• Food security: treatment animal fungal diseases and production of safe animal 

products and by-products  (Agriculture) based on drug repurposing experiments 
(technology) 

• Dabigatran can be used to treat human fungal diseases (Human health) 

•  Support of the national pharmaceutical industry of manufacturing ointments, 
lotions and tablets containing dabigatran antifungal. 

 االستفادة   أوجه 
 : أوجه االستفادة من الدراسة تشمل

هو    األولىاالستفادة   • الدراسة  املوضعيةمن  الفطرية  االلتهابات  باستخدام   عالج 
 . دابيجاتران اتيكسيالت

  االلتهابات الفطرية الجهازية في الرئتين والقلب والكلى والكبد عالج  هي    ى خر أو استفادة   •
 . دابيجاتران اتيكسيالتباستخدام 

أقراص مضادة للفطرياتوأيضا يمكن   • دابيجاتران باستخدام    تصنيع مراهم وغسول و
 . اتيكسيالت 

POTENTIAL BENEFITS 
 

The benefits of this invention comprise: 
• One benefit of this study is treating local fungal infections using dabigatran 

etexilate. 
• Treating systemic fungal infection in lungs, heart, kidney and liver using 

dabigatran etexilate. 
• In addition, we can manufacture antifungal ointment, lotions and tablets using 

dabigatran etexilate. 

 حمتملون   مستفيدون 
 املستفيدون املحتملون يشمل

 . األدويةشركات  •
 .وزارتي الصحة والزراعة •
 . شركات تسويق املواد البيولوجية •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

Potential beneficiaries include: 
• Pharmaceutical companies. 
• Ministries of health and agriculture. 
• Biologicals and kits commercialization firms. 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

 .مستحضرات صيدالنية لعالج املضاد للفطريات •

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• Pharmaceutical preparations for antifungal therapy. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Mahmoud Khandeel Elsayed, mkandeel@kfu.edu.sa, 00966568918734 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR11, FINANCE201 
 

 

 





 1 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1: 2022) 

 
 

 ( 2022: )العدد األول  كرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية السعودية
 

 

 

 2  ادي ـــــــــــ ري   مــخــرج 
 

Pioneering Outcome 2 
 النوع 

 بروتوتيب 

TYPE 
  

Prototype  

 الربوتوتيب   اسم 
 مستشعر غاز

NAME OF THE PROTOTYPE 
 

Gas sensor. 

 الربوتوتيب   صورة 
 في الصفحة التالية. 

PICTURE OF THE PROTOTYPE 
 

In the following page. 

 الربوتوتيب   طبيعة 
 .جهاز

NATURE OF THE PROTOTYPE 
 

Device. 

 الربوتوتيب   وصف 
يمكن    .من قطع إلكترونية مختلفة  ةمكون  مبتكرة النموذج األولى هو عبارة عن دائرة إلكترونية

املراد   الغاز  بمستشعر  إيصالها  خالل  من  إلكترونيا  مختلفة  غازات  تستشعر  أن  الدائرة  لهذا 
رصده   يتم  الذي  للغاز  املختلفة  التركيزات  أو  التغييرات  تظهر  تبين   LCDشاشة    علىرصده. 

ملستشعر   األولى  النموذج  هذ  إيصال  يمكن  املستشعر.  من  الناتجة  املختلفة  غاز  القراءات 
اقبةالغازات املستخدمة في إنتاج   وهيأو ثاني أكسيد الكربون أو اإليثانول    ليناإليثي  األغذية.    ومر

DESCRIPTION OF THE PROTOTYPE 
 

The prototype is an electronic circuit composed of various electronic parts. This 
circuit can sense different gases electronically by connecting them to the gas 
sensor for the target gas. The different changes or concentrations of the gas 
being monitored appear on the LCD screen showing the different readings 
generated by the sensor. This first model of this prototype can be used for the 
LPG, ethylene, carbon dioxide, or ethanol gases, which are gases used in food 
production and control. 

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 جودة الحياةمجال االرتباط: 

الصناعييرتبط   االبتكاري  املخرج  يخص   للبروتوتيب  هذا  فيما  الحياة  جودة  في  اململكة    برؤية 
اقبة الغازات  اقبة البيئة من خالل مر اقبةسواء مر اقبة  جودة إنتاج وصناعة األغذية مر و مر

املنازل  كالغازات داخل  اقبة    . ويعد البيئة  الهواء مر البيئيةمن    جودة   والصحية  أحد القضايا 
لذا فان الدراسة الحالية تستهدف تطوير تكنولوجيا استشعار الغازات الستخدامها في    .هامةال

 األغذية الزراعية واملصنعة. تطبيقات متعددة وأهمها 

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category: Quality of life 
The first model of the Prototype is related to the Kingdom's vision of the quality of life 
in terms of environmental control through gas control, whether monitoring the quality 
of food production and industry and monitoring the environment, such as gases inside 
homes. Air quality control is an important environmental and health issue. Therefore, 
the current study aims to develop gas sensing technology for use in multiple 
applications, the most important of which is agricultural and processed food. 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 االستدامة البيئة والزراعية مجال االرتباط: 

البيئية والزراعة. يستهدف صناعة  الوزارة لالستدامة  برؤية  املبتكر  النموذج األولي  يرتبط هذا 
اقبة األغذية. والتي يمكن استخدامها في مختلف م الغاز،تكنولوجيا استشعار  جاالت إنتاج ومر

هذه كما   خالل  من  مباشر  غير  بشكل  الزراعة  في  لألسمدة  املفرط  االستخدام  رصد  يمكن 
 التكنولوجيا. 

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category: Environmental Sustainability and Agriculture 
This innovative prototype is linked to the ministry's vision of environmental 
sustainability and agriculture. It targets the industry of gas sensing technology, which 
can be used in various food production and monitoring fields.  The excessive use of 
fertilizers in agriculture can be indirectly monitored through this technology. 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 البيئة : مجال االرتباط

املبتكر   األولي  النموذج  هذا  الدراسة  يرتبط  تهتم  حيث  فيصل،  امللك  جامعة  هوية  بهوية 
اقبة جودة الهواء أو    بالبيئة سواء بمر

ً
 وثيقا

ً
بتكنولوجيا استشعار الغازات، والتي ترتبط ارتباطا

اقبة الغازات الناتجة من املنتجات الزراعية من األغذية املختلفة. كذلك فان الدراسة تهتم   مر
اقبة البيئة بطريقة غير مباشر  اقبة بمر  . الضارة الغازاتة عن طريق مر

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:   
This innovative prototype is linked to the identity of King Faisal University, where the 
study is concerned with gas sensing technology, which is closely related to the 
environment, whether by monitoring air quality or monitoring gases resulting from 
agricultural products. The study is also concerned with monitoring the environment 
indirectly by monitoring the harmful gases. 

 االستفادة   أوجه 

اقبة النموذج األولي يمكن أن يفيد هذا  •  الزراعة. جودة بعض املنتجاتفي مر
اقبة  النموذج األولي  يمكن أن يفيد هذا   • كثير من الغازات املستخدمة في الزراعة أو  في مر

 . إنتاج األغذية
اقبة في النموذج األولي يمكن أن يفيد هذا  • اقبة البيئية من مر  الغازات الضارة. خالل مر

POTENTIAL BENEFITS 
 

• This prototype can be useful in controlling the quality of some agricultural 
products. 

• This prototype can be useful in monitoring many of the gases used in agriculture 
or food production. 

• This prototype can be useful in environmental monitoring by monitoring harmful 
gases. 

 حمتملون   مستفيدون 

من   • االستفادة  السعودية  العربية  اململكة  في  والزراعة  واملياه  البيئة  لوزارة  هذا يمكن 
اقبة بيئة النظم البيئية. النموذج األولي في   مر

إنتاج   • زيادة  في  األولي  النموذج  هذا  من  االستفادة  البالستكية  البيوت  ملزارع  يمكن 
 املحاصيل الزراعية. 

اقبة منطقة  النموذج األولي في هذا من  اتيمكن أن تستفيد شركة إنتاج الغاز  •  عمل.المر

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

• The Ministry of Environment, Water and Agriculture in the Kingdom of 
Saudi Arabia can benefit from this prototype in monitoring the 
environment of ecosystems. 

• Greenhouse farmers can use the advantage of this prototype in increasing 
the production of agricultural crops. 

• A gas production company can benefit from this prototype in monitoring 
the work area environment. 
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 حمتملة   للتتجي   قابلة   منتجات 

هذا   • تسويق  األولي  يمكن  مختلفة،  النموذج  لغازات   
ً
إلكترونيا الغازات  استشعار  كجهاز 

أن نضع  و نسعى .داخل هذا النموذج حسب الغاز املستهدفحيث يمكننا تغيير املستشعر 
 هذا النموذج كمنتج نهائي.  

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
 

• This prototype can be commercialised as an electronic gas sensor for different 
gases, where we can change the sensor within this prototype according to the 
target gas. We seek to put this prototype model as a final product. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr. Nagih Shaalan, nmohammed@kfu.edu.sa, 00966582203265 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR19, FINANCE498 
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 3  ريـــــــــــادي   مــخــرج 
 

Pioneering Outcome 3 
 النوع 

 منتج قابل للتتجير 

TYPE 
  

Product with Commercial Potential 

 املنتج   اسم 
 حيوي نابينا كمخصب  جاروز املحتوية على طحلب ال لفات ال غم

NAME OF THE PRODUCT 
 

Agarose coatings of Anabaena alga as biofertilizer 

 املنتج   صورة 
 . في الصفحة التالية

PICTURE OF THE PRODUCT 
 

In the following page. 

 املنتج   طبيعة 
 . غذائية ةماد

NATURE OF THE PRODUCT 
 

Type of food. 

 املنتج   وصف 
مزرق  املغلفات اخضر  طحلب  على  االنابينا(  )  تحتوى  بالبناء  طحلب  تثبيت    الضوئييقوم  و 

الذى يمثل    ي الهواء الجو   النيتروجين     األمونيا  يصنع منهو    ي خماس حجم الهواء الجو أربع  أو 
احد،  )النشادر( لالز ال  الغذائيةاملواد    وهى  و  ا  تغذيةمة  كما يتم  لنبات  منها  البروتين  صناعة 

و نمائه و    إنتاجهعلى الهورمونات املنشطة للنمو من الطحلب حيث يزيد    أيضايحصل النبات  
كما يعمل على تحسين   امللحي اإلجهادالطحلب مقاوم للملوحة و يحسن نمو النبات تحت ظروف 

التربة فهو   ذاتيالطحلب  و    .قوام  الشمس  ىلإ   نمائهإل يحتاج    التغذية  العناصر    ضوء  بعض  و 
بل يمثل مصدرا    إلنمائهفليس هناك تكلفه تذكر    بالتاليو    الضوئييقوم بالبناء      ألنه  البسيطة

التجدد   دائم  مستدام  مصدر  هو  و  النبات  لنمو  املنشطة  للمواد  يمكن  ,مجانيا  من   أنو  يقلل 
 . البيئية امةاالستدو  الغذائي األمن أهدافمما يخدم استخدام املخصبات الكيميائية الضارة 

DESCRIPTION OF THE PRODUCT 
 

The coatings contain a blue-green alga (Anabaena sp.) that performs photosynthesis, 
fixes atmospheric nitrogen which represents four fifth of the volume of air and 
manufactures ammonia which is one of the nutrients necessary for the plant nutrition 
as protein is made from it.  The plant also obtains growth-stimulating hormones from 
the alga, which increase its production and growth.  It also enhances plant growth under 
conditions of salt stress and works to improve the texture of the soil.  The Alga is 
autotrophic and needs sunlight and some simple elements for its growth as it performs 
photosynthesis. Therefore, there is no significant cost needed for its growth. Rather, it 
represents a free source for stimulating materials for plant growth, and it is a sustainable 
source of biostimulators for plant growth and it is of renewable growth and can reduce 
the use of harmful chemical fertilizers  thereby serving the objectives of food security 
and environmental sustainability  

 اململكة   برؤية   ارتباطه 
 مجال االرتباط: 

 من حيث:  اململكةيخدم رؤية  الحالياملنتج 

املزرقة   • الخضراء  الطحالب  مثل  الحيوية  املخصبات  النيتروجين  التياستخدام  و    تثبت 
افقة   مع البيئة املحلية  املتو

النافعة • العناصر  لتتيح  للبيئة  صديقة  بكائنات  و  والهورمونات    االستعانة   التي للنبات 
الزراعية املنتجات  الى    تحسن  الحاجة  و    األسمدةلتقليل  النمو    هورموناتالكيمائية 

 الصناعية 
  املحليةبيئة النباتات  في البيئيالعمل على تحسين التوازن  •

ITS CONNECTION WITH THE SAUDI VISION 
 

The Relevant Category:  
The current product serves the Saudi vision in terms of: 
• Using bio-fertilizers such as blue-green algae that fix nitrogen and are compatible 

with the local environment 
• Using environmentally friendly organisms to provide the beneficial elements and 

hormones for plants that improve agricultural products  in order to reduce the 
need for chemical fertilizers and synthetic growth hormones.  

• Work to improve the ecological balance in the environment of local plants 

 الوزارة   برؤية   ارتباطه 
 مجال االرتباط: 

 يخدم رؤية الوزارة من حيث: الحالياملنتج 

للمخصبات   • االتجاه  و  للبيئة  امللوثة  الكيماوية  للمخصبات  االلتجاء  تقليل  على  العمل 
 الحيوية الصديقة للبيئة 

 املناطق املختلفة فيصورة ثابتة تسهل استخدامها  فينشر املخصبات الحيوية  •
 الزراعية  األراض يو  النباتي اإلنتاجتحسين  •

ITS CONNECTION WITH THE MINISTRY VISION 
 

The Relevant Category:  
The current product serves the Ministry's vision in terms of: 
• Working to reduce the use of chemical fertilizers that pollute the environment and 

to use bio-fertilizers that are environmentally friendly 
• Spreading biofertilizers in a fixed form that facilitates their use in different areas 
• Improving plant production and agricultural land 

 اجلامعة   بهوية   ارتباطه 
 مجال االرتباط: 

 يخدم رؤية الجامعة من حيث:  الحالياملنتج 

موارد • الهواء    بيئيةاستخدام  نيتروجين  مثل  مستغلة  طريق    الجوي غير    الطحلب عن 
و   الغذائي  لألمنالنباتات مما يخدم رؤية الجامعة    إنتاجاملزرق لغرض تحسين    األخضر 

 االستدامة البيئية 
 و التربة الزراعية   الزراعي اإلنتاجتحسين  •
 . صورة قابلة لالستخدام  في العاديالبحثية للمواطن  املنتجات إتاحة •

ITS CONNECTION WITH THE UNIVERSITY IDENTITY 
 

The Relevant Category:   
The current product serves the University's vision in terms of: 
• Using untapped  environmental resources such as atmospheric nitrogen through 

blue-green algae for the purpose of improving plant production, which serves the 
university’s vision of food security and environmental sustainability. 

• Improving agricultural production and agricultural soil 
• Making research products available to the ordinary citizen in a usable form 

 حمتملة   للتتجي   قابلة   تجات من 
مزرعة   يمكن أن يوفر هذا البحث بعض املنتجات التي ُيقترح أن تكون قابلة للتسويق بما في ذلك

حرارة  lاملزرق  األخضر الطحلب   درجات  في  بها  االحتفاظ  يتم  العاديةلتي  مع   الجو  افقة  ومتو
 . الظروف البيئية السعودية

POTENTIAL COMMERCIALISED PRODUCTS 
This research can provide some products that are suggested to be marketable including 
blue-Green algal culture that is kept at ambient temperatures and is compatible with 
Saudi environmental conditions. 
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 حمتملون   تفيدون مس 
 املهتمين بالزراعة و البيئة و يتضمن ذلك:  األفراديفيد هذا البحث العديد من الهيئات و    أنيمكن  
 .وزارة الزراعة •
 . املزارعين •
 . الشركات الزراعية •

POTENTIAL BENEFICIARIES 
 

This research can benefit many authorities that are interested in agriculture and the 
environment including: 
• Ministry of Agriculture. 
• Farmers.  
• Agricultural companies. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Nermin Adel Hussein El Semary, nelsemary@kfu.edu.sa, 00966580960807, 00966541853155 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR44, FINANCE491 
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 1  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 1 
 النوع 

 تعاون دولي

TYPE 
  

International Collaboration 

 اجلهة   اسم 
 

NAME OF THE ENTITY 
 

Universiti Teknologi Malaysia 

  QS  لـ   وفقا   اجلهة   تصنيف 

RANKING ACCORDING TO QS 
 

203 

 التعاون   مدة
 .أشهر 6

DURATION OF COLLABORATION 
 

6 months. 

 التعاون   من   أدلة 
 في الصفحات التالية

EVIDENCE OF THIS COLLABORATION 
  

In the following pages 

 االستفادة   أوجه 

التعاون من أجل استخدام خدمات الجهة األخرى، من معامل وتسهيالت وتحليل عينات  •
 وبيانات. 

 . استخدام املوارد البشرية في الجهة األخرى. التعاون من أجل  •
التعاون مع منسوبي الجهة األخرى من أجل تقديم محاضرات وورش عمل ودورات تدريبية  •

 متبادلة. 
   .التعاون مع منسوبي الجهة األخرى من أجل عمل دراسات بينية. •
 التعاون مع منسوبي الجهة األخرى من أجل مشاركة املحاضرات الدراسية.  •

واالجتماعات  التعاو  • السمينارات  في  املشاركة  أجل  من  األخرى  الجهة  منسوبي  مع  ن 
 العلمية. 

POTENTIAL BENEFITS 
 

• Collaboration for the purpose of using the other entity's facilities, labs, sample 
analysis, data analysis etc.  

• Collaboration for the purpose of using the other entity's human resources.  
• Collaboration for the purpose of giving workshops and training sessions for one 

another  
• Collaboration for the purpose of conducting interdisciplinary research  
• Collaboration for the purpose of sharing classes  
• Collaboration for the purpose of participating in seminars and scholarly meetings  

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Waqas Alam Mir, wmir@kfu.edu.sa, 00966598852781 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR38, FINANCE487 
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 2  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 2 
 النوع 

 ين صحفي ينمقالمقابلة تلفزيونية و 

TYPE 
  

TV Interview and Two News Pitches 

 العنوان 
 .فريق بحثي سعودي يكشف عن تركيبة عالجية ملرض ى السكري 

TITLE 
 

A Saudi research team reveals a therapeutic formula for diabetes patients. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://twitter.com/alekhbariyatv/status/1554099634427027457 
https://www.alriyadh.com/1964161 

https://www.alyaum.com/a/6415130 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

01/08/2022 
31/06/2022 
16/08/2022 

 النشر   وعاء 
 قناة اإلخبارية. 
 . جريدة الرياض

 .جريدة اليوم )صفحة الغالف(

 

VENUE 
 

Alekhbariya TV. 
Alriyadh Newspaper. 
Alyaum Newspaper. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
بحثي   فريق  في كشف  واملتمثل  باألحساء،  فيصل  امللك  بجامعة  اإلكلينيكية  الصيدلة  كلية  من 

عن   السويدي،  هبه  والدكتورة  املصطفى،  مرفت  والدكتورة  شحاته،  تامر  الدكتور  األستاذ 
الوصول إلى تركيبة عالجية جديدة يمكن تعاطيها عن طريق الفم وتحتوي على خالصة النباتات  

م خفض  عنها  املعروف  "النانوتيكنولجي"  الطبيعية  تقنيات  باستخدام  الدم  في  السكر  ستوي 
الصيدلة  كلية  وكيل  بحسب  الدراسة  وقامت  العالجية.  الفعالية  زيادة  على  للعمل  وذلك 
لقاء مع "الرياض"،   في  باألحساء الدكتورة مرفت املصطفى،  اإلكلينيكية بجامعة امللك فيصل 

بزيت للحبة السوداء من  -من النوع الثاني مستخدم ملرض ى السكري -بدمج عقار البيوجليتازون 
أن   الدكتورة مرفت،  الدم. وأكدت  في  لنسبة السكر  البيوجليتازون كمخفض  تعزيز عمل  أجل 
الفريق البحثي قام بإجراء تجارب أولية على حيوانات التجارب وذلك للتأكد من فعالية التركيبة 

نسبة السكر لدى فئران التجارب بعد  الصيدلية الجديدة، أثمرت نتائج البحث عن انخفاض في  
تعاطيها هذا العالج بصورة جيدة، مشيرة إلى أنه تم نشر نتائج الدراسة في مجلة علمية دولية ذات  
ممثلة  فيصل  امللك  لجامعة  البحثي  الفريق  بالنيابة عن  مقدمة شكرها  مرتفع،  التأثير  معامل 

وذلك لدعمهما هذه الدراسة العلمية   بعمادة البحث العلمي وكرس ي بنك البالد لألمن الغذائي
. وأوضحت 

ً
وما أثمرت عنه من نتائج تسهم في تغيير نمط وأساليب معيشة مرض ى السكر إيجابا

وكيلة كلية الصيدلة اإلكلينيكية بجامعة امللك فيصل، أن مرض ى السكر يعانون من اضطرابات  
ر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز  أيضية استقالبية ُمزمنة حيث يعانون من ارتفاع في مستويات سك

 الحد الطبيعي.

ABSTRACT 
 

A research team from the College of Clinical Pharmacy at King Faisal University 
in Al-Ahsa, represented by Prof. Tamer Shehata, Dr. Mervat Al-Mustafa, and Dr. 
Heba Al-Suwaidi, has revealed that a new therapeutic formula can be taken 
orally and contains an extract of natural plants known to lower blood sugar 
levels. Using "nanotechnology" techniques in order to increase the therapeutic 
efficacy. The study, according to the Vice Dean of the College of Clinical 
Pharmacy at King Faisal University in Al-Ahsa, Dr. Mervat Al-Mustafa, in an 
interview with "Al-Riyadh", combined the drug pioglitazone - used for patients 
with type 2 diabetes - with black seed oil in order to enhance the action of 
pioglitazone as a lowering blood sugar. Dr. Mervat confirmed that the research 
team conducted preliminary experiments on experimental animals in order to 
ensure the effectiveness of the new pharmaceutical formula. The results of the 
research resulted in a decrease in sugar levels in experimental rats after taking 
this treatment, noting that the results of the study were published in a scientific 
journal with a high impact factor, thanking on behalf of the research team of 
King Faisal University represented by the Deanship of Scientific Research and 
the Chair of Bank Albilad for Food Security for their support of this scientific 
study and the results it yielded that contribute to positively changing the 
lifestyle and ways of living of diabetics. The Vice Dean of the College of Clinical 
Pharmacy at King Faisal University explained that diabetics suffer from chronic 
metabolic disorders, where they suffer from high levels of glucose in the blood 
that exceed the normal limit. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Tamer Shehata, tshehata@kfu.edu.sa, 00966564787190 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR47, FINANCE467 
 

 
 

  

https://www.alriyadh.com/1964161


 2 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1: 2022) 

 
 

 ( 2022: )العدد األول  كرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية السعودية
 

 

 

 

 
  



 3 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1: 2022) 

 
 

 ( 2022: )العدد األول  كرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية السعودية
 

 

 

 

 
 

 
 

 



23 17959 2022 16 1444 18

E-PAPER

.% 40

^

08

05

% 25

3

564

1019247
.%75

07

09

12

04

03
13

:^

02

4

05

60

5
06

2005

1-1 2017

1-216 10



17959 2022 16 1444 18

0303

3
15

911
999

996

.2030

2030

162

8

100.742.298

2875
6

62.223.629

11

47639
995

14
162

36
28

3

fataw alifta.gov.
sa

talak alifta.

gov.sa

385

812

385

385

2027 2023

2030

2027 - 2023 5

5

2030

36
1444

28.8
17

.% 94

15 21

% 99 % 6
% 1

%% 9494

•
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

65

  %11

%

%

%

%



 1 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1: 01-06/2022) 

 
 

 (2022/ 06-01: )العدد األول  السعوديةكرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية 
 

 

 

 3  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 3 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 تفعيل الشراكة املجتمعية بين الجامعات السعودية واملؤسسات الخاصة 

TITLE 
 

Activating the community engagement between Saudi universities and 
private institutions 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://albiladdaily.com/2022/07/18/%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-

%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%aa/ 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

18/07/2022 

 النشر   وعاء 
 صحيفة البالد 

 

VENUE 
 

Albilad Newspaper 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
املجتمعية   الشراكة  على  تعد  تقوم  أساسية  املؤسســات    مبدئمسؤولية  بيـن  املشترك  الفهم 

واملجتمع ستؤدي إلى التعليميــة وبيــن منظمــات املجتمــع، هذه الشراكة التكاملية بين الجامعة  
املجتمع  هإيجابي  نتائجتحقيق   الباحث على  دور  تفعيل  يقوم على  األساس ي  الشراكة  مبدأ  إن   .
الذي يعتبر ركيزة أساسية  والبحث     تالعلمي 

ً
 أمام الباحفتح آفاقا

ً
 جديدة

ً
ث مما يمكنه معرفية

تطوير   حيث    هاراتاملمن  ونموه    إنالبحثية.  املجتمع  تطوير  في  يسهم  العلمي  البحث  تطوير 
 مما ينعكس على نمط  

ً
اقتصاديا  و

ً
. أدركت الجامعات    وأساليباجتماعيا

ً
معيشة األفراد إيجابا

اململك الفي  أهمية  السعودية  العربية  الجامعة  شراكةة  توجهــات    بين  واستحدثت  واملجتمع 
التجــارب   العلمــي، والتعــرف علــى  البحــث  فــي مجــال  لتعزيز الشراكة املجتمعيــة  جديــدة تهدف 
. هذه التوجهات تأتي اســتجابة لتطلعــات اململكــة فــي خططهــا التنمويــة 

ً
 ودوليــا

ً
الرائــدة إقليميــا

رؤ  ضمنهــا  ومــن  حيث  2030يــة  املســتدامة  املجتمــع،  تنمية  في  واالقتصتسهم  ولتحقيــق    .اد، 
مع   شراكةال املجتمعيــة  الشــراكة  علــى  التركيــز  مــن  بــد  فــال  املحــاور  هــذه  بيــن  والتنســيق 

 إلـى هـذا الـدور املهـم للشراكة املجتمعية قامت مؤسسـات التعليـم  
ً
املؤسسات التعليــمية. ونظـرا

الـي واملراكـز البحثيـة التابعـة لهـا بتفعيل الشراكة املجتمعية مع بعض مؤسسات املجتمع،  الع
في   فيصل  امللك  جامعة  شهدت  املثال  سبيل  بعض    األحساءعلى  من  مجتمعية  شراكات  عدة 

األمن  تحقيق  في  تسهم  التي  املؤسسية  الجامعة  هوية  مع  تتماش ى  التي  الخاصة  املؤسسات 
واالستدام اململكة  الغذائي  رؤية  تستهدفها  التي  التنموية  التطلعات  وتحقيق  البيئية،  .  2030ة 

ملنسوبي   البحثي  اإلنتاج  واستثمار  لتحفيز  البحثية  الكراس ي  منظومة  الجامعة  فعلت  حيث 
مؤسسات   مع  املجتمعية  الشراكة  تطوير  نحو  والتطلع  الوطنية،  التنمية  يخدم  بما  الجامعة 

البحث الداعمة لتشجيع  بين جامعة امللك فيصل   املجتمع  التعاون املشترك  إطار  العلمي. وفي 
وبنك البالد ممثال في الكرس ي العلمي لألمن الغذائي. فقد تم تمويل البحث العلمي الخاص بي  
الكوليسترول  مستوي  خفض  علي  تعمل  جديدة  عالجية  تركيبات  باستحداث  يختص  والذي 

ب البحث  فريق  ويتقدم  الجسم.  في  الضارة  فيصل  والدهون  امللك  جامعة  إلى  الشكر  خالص 
وذلك   الغذائي  لألمن  العلمي  الكرس ي  في  ممثال  البالد  وبنك  العلمي  البحث  بعمادة  ممثلة 

معيشة    وأساليبهذه الدراسة العلمية وما أثمرت عنه من نتائج تسهم في تغيير نمط    ا لدعمهم
 
ً
 .األفراد إيجابا

ABSTRACT 
 

The community partnership is a basic responsibility based on the principles of a 
common understanding between educational institutions and community 
organizations. This integrative partnership between the university and the community 
will lead to a positive impact on the community in general. The basic principle of 
partnership is based on activating the role of the researcher and scientific research, 
which is a basic pillar to open new horizons of knowledge for the researcher, enabling 
them to develop the critical thought and research skills. As the development of 
scientific research contributes to the development of society and its social and 
economic growth, which is reflected positively on the lifestyle and ways of living of 
individuals. Universities in the Kingdom of Saudi Arabia have realized the importance 
of integration between the university and society and have developed new directions 
aimed at strengthening societal partnership in the field of scientific research, and 
identifying pioneering experiences regionally and internationally. These trends come 
in response to the Kingdom's aspirations for its sustainable development plans, 
including Vision 2030, as it contributes to the development of a vibrant society, a 
thriving economy, and an ambitious country, and to achieving integration and 
coordination between these axes. In view of this important role of community 
partnership, higher education institutions and their research centres activate 
community partnership with some community institutions, for example, King Faisal 
University in Al-Ahsa witnessed several community partnerships from some private 
institutions that are in line with the university’s institutional identity that contributes 
to achieving security Food and environmental sustainability, and achieving the 
development aspirations targeted by the Kingdom’s Vision 2030. The university has 
implemented a system of research chairs to stimulate and invest the research 
production of university employees in a way that serves national development, and 
aspiration towards developing community partnership with community institutions 
that support the encouragement of scientific research. Within the framework of joint 
cooperation between King Faisal University and Bank Albilad represented in the 
Scientific Chair for Food Security. Our scientific research deals with the development 
of new therapeutic compounds that reduce the level of cholesterol and harmful fats in 
the body. The research team extends its sincere thanks to King Faisal University, 
represented by the Deanship of Scientific Research, and Bank Albilad, represented by 
the Scientific Chair for Food Security, for their support of this scientific study and its 
results that contribute to positively changing the pattern and ways of living of 
individuals. 
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RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Heba Elsewedy, helsewedy@kfu.edu.sa, 00966546488892 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR54, FINANCE428 
 

 

 



 2 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1: 01-06/2022) 

 
 

 (2022/ 06-01: )العدد األول  السعوديةكرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 



 1 

 
 

 

 
 

 
 

Al Bilad Bank Scholarly Chair for Food Security in Saudi Arabia 
(Issue 1: 01-06/2022) 

 
 

 (2022/ 06-01: )العدد األول  كرسي بنك البالد لألمن الغذائي باململكة العربية السعودية
 

 

 

 4  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 4 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 التطورات الحديثة في تكنولوجيا االستشعار البيولوجي لألمن الغذائي واستدامته 

TITLE 
 

Recent Advancements in Biosensor Technology for Food Security and Its 
Sustainability 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://ritzherald.com/recent-advancements-in-biosensor-technology-for-food-security-and-its-sustainability-by-dr-mir-waqas-alam / 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

18/06/2022 

 النشر   وعاء 
The Ritz Herald 

 

VENUE 
 

The Ritz Herald 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
السكان ، والحفاظ على املوارد النظيفة وجودة الغذاء ، وحماية املناخ يشكل التوسع في عدد  

اإلقليمي   الغذائي  األمن  هدف  لتحقيق  الحالي.  الغذائي  اإلنتاج  أمام  كبيرة  تحديات   ، والبيئة 
وعالمات   الجودة  وضمان  األغذية  لتجهيز  األساسية  املبادئ  هو  التقني  التقدم  فإن   ، والعاملي 

والتشخيص والوقاية. االستدامة الغذائية هي عمل تعاوني ، بما في ذلك    تعريف إدارة الكوارث
الصعوبات   ملعالجة  محاوالت  عدة  بذلت  الخاص.  والقطاع  الحكومية  التكنولوجيا  تطوير 
افع في إنتاج الغذاء. يتم البحث عن تقنيات متقدمة محمولة في الوقت الحقيقي   وتحسين الدو

يز معيشة املستهلك واستخدام املوارد. نتيجة لذلك ، هناك ومنخفضة التكلفة في الزراعة لتعز 
طلب متزايد على تكنولوجيا االستشعار البيولوجي في استدامة الغذاء. تستخدم املستشعرات  
الحيوية في التحليل السريري والبيئي والزراعي والغذائي ، من بين املجاالت البيولوجية األخرى. 

جي والقدرة على تحمل التكاليف وحساسيته وقابليته للتكرار  استقرار جهاز االستشعار البيولو 
كلها عوامل حاسمة في أدائه. تعتبر املواد النانوية ، بتقنية االستشعار البيولوجي الخاصة بها ،  
األداة الواعدة ملعالجة التحديات الصحية والطاقة والبيئية التي تؤثر على سكان العالم. ومن ثم  

دور  الدراسة  هذه  واألمن    تلخص   ، الغذاء  إنتاج  و  ، األغذية  معالجة  في  البيولوجي  االستشعار 
 الغذائي ، ومعالجة نفايات الطعام ، وتغليف املواد الغذائية ، وهندسة األغذية.

ABSTRACT 
 

The expanding human population, preserving clean resources and food 
quality, and protecting the climate and environment all pose significant 
challenges to current food production. To attain the goal of regional and global 
food security, technical progress is the essential principles of processing food, 
quality assurance, disaster management identification tags, diagnosis, and 
prevention are highly required. Food sustainability is collaborative work, 
including government and private sector technology development. Several 
attempts have been made to address difficulties and improve drivers in food 
production. Advanced portable, real-time, low-cost technologies are sought in 
agriculture to enhance consumer livelihood and resource utilization. As a 
result, there is an increasing demand for biosensing technology in food 
sustainability. Biosensors are used in clinical, environmental, agricultural, and 
food analysis, among other biological domains. A biosensor's stability, 
affordability, sensitivity, and repeatability are all critical factors in its 
performance. Nanomaterials, with their biosensing technology, are regarded 
as the most promising instrument for addressing health, energy, and 
environmental challenges affecting global populations. Hence this study 
would summarize the role of biosensing in food processing, food production, 
food security, food waste processing, food packaging, and food engineering. 
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 5  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 5 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 . ندرة املياه وأهمية معالجة املياه العادمة

TITLE 
 

Water scarcity and the importance of wastewater treatment. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://www.alyaum.com/articles/6405510/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-

%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

27/06/2022 

 النشر   وعاء 
 . جريدة اليوم

 

VENUE 
 

Alyaum Newspaper. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
على   املياه  أهمية  تناول  يتم  املقال  هذا  بداية  املياه في  ندرة  ساعة  على  والتعرف  كوكبنا 

(https://worldwater.io/ ندر ترصد  التي  املياه(  أنحاء    في  ة  و جميع  التي    توضحالعالم  املناطق 
تدخل في حيز الفقر املائي أو ندرة املياه. حيث يمكن حساب متوسط إتاحة املياه لكل شخص في 

املنطقة   فإن  ولألسف  العالم.  حول  املختلفة  لوفرة  املناطق  املستويات  أقل  في  تكون  العربية 
عديد من األسباب. أولها سبب النقص املادي )نقص املياه نفسها(، االفتقار  الاملياه. ولندرة املياه  

إلى البنية التحتية الكافية لضمان األمداد املنتظم، حتى في األماكن التي تكون فيها املياه وفيرة  
وك االقتصادية",  املياه  "ندرة  الزيادة   استخدامو  نمذلك  وتسمى  معدل  من ضعف  بأكثر  املياه 

اقية والتي تستهلك كمية أكبر من     ، املياهالسكانية على مستوى العالم بسبب انتشار املناطق الر
املناخ. يصل    وتأثير ،  الرقعة الزراعية لسد احتياج األنسان من الغذاء وإنشاء املصانع  في  التوسعو 

بليون شخص    2.4من يعانون من ندرة املياه علي كوكب األرض إلى وقت كتابة هذا املقال حوالي  
مرتفعوهم   مائي  إجهاد  من  ييعانون  الي  .  يصل  حتى  الزيادة  في  العدد  بحلول    2.7ستمر  بليون 
  املاء    يقع  وأين  ية،األرض في الكرة    اءخريطة توزيع املثم يتناول املقال  م.  2030

ً
من املياه    وكمعموما

تدويرها للحد من انتشار    وإعادة  الصالحة للشرب. ثم يتناول املقال أهمية معالجة املياه العادمة
ياه  تسرب امل  إلىالناتج منها. حيث يخش ى أن يصيب هذا التلوث بسبب الصرف الخاطئ    تلوثال

 . والجوفيةالسطحية  امللوث إلى جسم املياه

ABSTRACT 
 

At the beginning of this article, the importance of water on our planet and the 
Water Scarcity Clock (https://worldwater.io/) that monitors water scarcity 
around the world and shows areas that fall into water poverty or water scarcity 
is addressed. The average water availability per person in different regions 
around the world can be estimated through this Clock. Unfortunately, the Arab 
region is at the lowest levels of water abundance. Water scarcity has many 
reasons, 1) physical shortages (lack of water itself), 2) the lack of adequate 
infrastructure to ensure regular supply called “economic water scarcity”, 3) the 
growth of water use at more than twice the rate of population due to the spread 
of urban regions, 4) the expansion of the agricultural area to meet the human 
need for food, 5) the establishment of factories, and 6)  the impact of the 
climate. At the time of writing this article, about 2.4 billion people on Earth are 
suffering from high water stress. The number continues to increase until it 
reaches 2.7 billion by 2030 AD. Also, this article deals with a map of the 
distribution of water in the globe, and where the water is in general and how 
much water is freshwater on the earth. The article then addresses the 
importance of wastewater treatment and recycling it to reduce the spread of 
pollution resulting from it, avoiding the extend of wastewater pollution into 
the surface and ground water bodies. 
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 6  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 6 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 .الغذائي األمندور البكتيريا املعززة لنمو النبات في تحقيق 

TITLE 
 

The role of plant growth promoting bacteria in food security. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://makkahnewspaper.com/article/1566367/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2%D8%A9-

%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

22/06/2022 

 النشر   وعاء 
 . جريدة مكة 

 

VENUE 
 

Makkah Newspaper. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
لجنة األمن الغذائي العاملي التابعة لألمم   تناولت هذه املقالة تعريف األمن الغذائي كما جاء في 

، بما  البشر إلى غذاء كاٍف الحتياجاتهم، بجودة عاليةول جميع  فاألمن الغذائي هو وحصاملتحدة.  
ان يهددان صحة اإلنسان  ر هما خط  إن ندرة الغذاء وانعدام امنهيضمن لهم حياة صحية نشطة.  

الذين يعانون من األمراض الناجمة عن سوء   اقتصادات العالم. وذلك ألن عدد األشخاص  و
،  التغذية أو األمراض التي تنقلها األغذية قد وصل إلى أكثر من مليار شخص على مستوى العالم

،    املعززة البكتيريا  تلعب  وملواجهة هذا،    .  األطفالمنهم الكثير من    يموت
ً
 محوريا

ً
لنمو النبات دورا

تعمل  حيث    .  بها  من خالل اإلمكانات الهائلة التي أنعم عليها هللا تعالى  ،في تحقيق األمن الغذائي
ة منها على سبيل  متنوعهذه املجموعة املفيدة من البكتيريا على تعزيز نمو النبات من خالل آليات  

ضرورية لنمو  وهي عناصر ، ثل النيتروجين والفوسفور والحديدتوفير العناصر األساسية م املثال
، فضال عن تحسين خصوبة التربة.  عالوة على ذلك، فان هذه  إنتاجه، وزيادة  بشكل صحي  تالنبا

ب  البكتيريا النبات تقوم  األمراض  مسببات  تقتل  التي  الحيوية  املضادات  والهرمونات    ،يةإفراز 
الحيوية  التجارية  األسمدة  إلى  املقال  تطرق  كما  كبير.  بشكل  النبات  نمو  تدعم  التي  النباتية 

أعرب املؤلف عن خالص    ، ة في بيئة األحساء الجافة.  وفي نهاية املقالوالحاجة املاسة لها خاص 
مللك فيصل )كرس ي  جامعة ا  العلمي،عمادة البحث    الغذائي،شكره وامتنانه لكرس ي أبحاث األمن  

85 .) 

 
 

ABSTRACT 
 

The article dealt with the definition of food security as recognized by the United 
Nations Committee on World Food Security. Food security is the access of all human 
beings to sufficient food for their needs, of high quality, in a way that guarantees them 
an active healthy life. Food scarcity and unsafety are two threats to human health and 
the economies of the world. This is because the number of people suffering from 
diseases caused by malnutrition or food-borne diseases has reached more than one 
billion people globally. The role of bacteria that promote plant growth in 
achieving food security through the tremendous capabilities that God Almighty 
has blessed them. This beneficial group of bacteria enhance plant growth via 
diverse mechanisms including providing essential elements such as nitrogen, 
phosphorus and iron, which are necessary for their healthy growth and 
production.  They also could secret antibiotics that kill plant phytopathogens, 
and phytohormones that substantially sustain plant growth. The article also 
referred to the vital commercial fertilizers and the urgent need for them, 
especially in the arid Al-Ahsa environment. Collectively, the author expressed 
his sincere thanks and gratitude to the Food Security Research Chair, Deanship 
of Scientific Research, King Faisal University, (Chair85). 
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 7  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 7 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 . دراسة الشبكات العصبية املوجية لحل نموذج السلسلة الغذائية

TITLE 
 

Wavelet neural networks study to solve the food chain model. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://ritzherald.com/basma-souayeh-wavelet-neural-networks-study-to-solve-the-food-chain-model/ 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

04/08/2022 

 النشر   وعاء 
Ritz Herald . 

 

VENUE 
 

Ritz Herald. 

 مـلـخـص 
العلمية. هناك العديد من النماذج الديناميكية  تعتبر النماذج الديناميكية مهمة جًدا باألبحاث 

التي اكتسبت منها النماذج البيولوجية أهمية كبيرة. بعض النماذج البيولوجية املهمة هي نموذج  
 Meyer)    فإن استخدام الشبكة العصبية املويجة غيرالخطي،وبالتالي سلسلة اإلمداد الغذائي

wavelet)  األمثل األداء  مع  جنب  إلى  لتقديم   جنًبا  أداة  والعاملية هو  املحلية  البحث  ملخططات 
الغذائي اإلمداد  لنظام  العددية  الخطأ  . التمثيالت  إلى  املستندة  التكلفة  دالة  تطوير  يتم 

باستخدام كل ديناميكيات نموذج سلسلة التوريد الغذائي وشروطها األولية / الحدودية. سيتم  
حث العاملية واملحلية. لم يتم استخدام الشبكة  تحسين وظيفة التكلفة هذه من خالل طريقة الب 

العصبية املويجة ماير في األبحاث السابقة. وبالتالي ، يعد الخيار األفضل للباحثين لتصميم مثل 
هذه الشبكة العصبية التي يمكن بناؤها باستخدام مزيج من مويجات ماير وتهجين مخططات  

العاملية  / املحلية  املهم . البحث  الخاصيات  هيمن  العشوائية  للخوارزمية  اإلجراء  ة  تصميم 
القائم على الشبكات العصبية املوجية   للمرة األولى لحل نموذج    (Meyer wavelet)العشوائي 

وتقديم الحلول العددية لنموذج السلسلة الغذائية     .السلسلة الغذائية لألنواع الثالثة عددًيا
املو  العصبية  الشبكات  باستخدام  الثالثة  باستخدام   (Meyer wavelet)يجة  لألنواع  املقترحة 

التحسين على  القائمة  العشوائية  السلسلة   .اإلجراءات  لنموذج  ومطابقة  أصيلة  وتمثيالت 
الغذائية من ثالثة أنواع يمثل أداء املخطط العشوائي القائم على الشبكات العصبية املويجة  

(Meyer wavelet)  الت على  القائمة  العشوائية  اإلجراءات  األسلوب مع  صحة  ومالحظة  حسين 
 .العشوائي املصمم من خالل أداء الخطأ املطلق

 

ABSTRACT 
 

The dynamical models are considered very important for the research 
community. There are various dynamical models out of which the biological 
models have a huge significance. Some of the important biological models are 
nonlinear food supply chain model, dynamics of nervous stomach nonlinear 
model, biological nonlinear Leptospirosis system, nonlinear corneal system of 
eye surgery using the capability of Morlet wavelet artificial neural networks, 
novel prevention category in the HIV system, nonlinear influenza disease 
model, waste plastic management in the ocean, underlying immune-
chemotherapeutic treatment for breast cancer using the neural networks, 
nonlinear prey-predator system, vaccination and Wolbachia on dengue 
transmission dynamics in the nonlinear model, SIDARTHE COVID-19 
pandemic differential model. The interface of the predator–prey model is 
known as the basic interspecies relationships in the ecology and biology as well 
as it represents the basic block based on the complex food chain, biochemical 
network, and food web networks. Thus, using the Meyer wavelet neural 
network along with the optimization performances of the local and global 
search schemes is a tool to present the numerical representations of the food 
supply system. An error-based cost function is developed by using each 
dynamic of the food supply chain model and its initial/boundary conditions. 
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 8  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 8 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 دور تقنية النانو في صناعة األغذية

TITLE 
 

Role of Nanotechnology in Food Industry 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://makkahnewspaper.com/article/1564882/english-opinion/role-of-nanotechnology-in-food-industry 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

29/04/2022 

 النشر   وعاء 
 صحيفة مكة 

 

VENUE 
 

Makkah Newspaper 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير املكمالت الغذائية لثالثة من مضادات األكسدة الطبيعية 
األنزيمية،   وغير  األنزيمية  األكسدة  مضادات  وأنظمة  الجنسية،  الهرمونات  مستويات  على 

. . تم توزيع Oreochromis niloticusوالتغيرات النسيجية في خص ي ذكور اسماك البلطي النيلي،  
  3.67ذكور من البلطي النيلي على سبعة معامالت )ثالثة مكررات لكل منها( بوزن أولي قدره    210

( تجريبية  عالئق  على  األسماك  تغذية  تم  سمكة.  لكل  مكمالت  32جم  بدون  خام(  بروتين   ٪
( الجينسنغ  بمستخلص  تدعيمها  أو  ضابطه  و  أمعلف    كج   GEجم    0.4و    0.2؛    GEكمجموعة 

  6و    3؛    DPPGوحبوب لقاح النخيل )  أو جم     1.2و    0.6؛    TTلص تريبولوس تيريستريس )مستخ
ملدة    DPPGجم   الغذائي(  النظام  من  علف  في   84كجم  معنوية  زيادة  النتائج  أظهرت  يوًما(. 

اللوتيني مع مكمالت   الهرمون  بنسبة    GEو    DPPGو    TTمستوى  ٪ و  22.9كما زادت املستويات 
و   GE0.4و  TT1.2التوالي. كما زاد مستوى التستوستيرون بشكل ملحوظ مع   ٪ على17.6٪ و 18.5

TT0.6    وDPPG6     و  86.23بنسبة و  ٪64.49  و  ٪57.40  حالة ٪24.62  أظهرت  التوالي.  على   ٪
لحمض   املتفاعلة  املواد  مستوى  في  كبيًرا  انخفاًضا  الخصية  نسيج  في  األكسدة  مضادات 

استخدام   محتوى    فاتاإلضاالثيوباربيتوريك عند  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة  مختلفة.  الغذائية 
الناقل ، الجلوتاثيون بيروكسيديز ، الكاتالز قد زاد بشكل كبير مع    -Sالجلوتاثيون ، الجلوتاثيون  

الصفات  الهستولوجي  التقييم  أظهر  الجرعة.  تعتمد على  بطريقة  املختلفة  الغذائية  املكمالت 
ج في  للخصيتين  الطبيعية  في  النسيجية   )٪( النشطة  املنوية  األنابيب  زيادة  مع  العالجات  ميع 

املكملة   املكمالت    DPPGو    TTو    GEاملجموعات   ، الختام  في  األعلى.  املستويات  مع   
ً
خاصة  ،

عززت مستوى الهرمونات الجنسية ، وحالة األكسدة واالختزال    DPPG، و    GE   ،TTالغذائية من  
 التناسلي للذكور للبلطي النيلي.، ونسيج الخصية ويمكن أن تحسن األداء 

ABSTRACT 
 

Nanotechnology is considered the backbone of modern technology, and it has 
emerging areas of interest with several new possibilities for the fast-growing 
food industry. Nanotechnology has several applications in the development of 
the food industry, including improving the limitation of plastic materials, 
advanced and eco-friendly packing, sensing, and monitoring of several health 
standards. In addition, nanoparticles were highly used for antibacterial and 
antioxidant properties of food items which help to prevent the spread of 
bacteria and fungi in food items and hence improve the life and quality of food. 
In this article, we aim to highlight the fundamental importance of 
nanotechnology in the food industry. The critical application of 
nanotechnology includes the packing of food items and food products which 
have nanosized ingredients—bacteria identification and biosensing for food 
quality monitoring. Intelligent and active food packaging are a few essential 
applications of nanotechnology in the food industry. Our research group 
recently published an article in the Polymers journal in which, using a novel, 
low-cost, and eco-friendly approach, we synthesized Manganese-Doped Zinc 
Nanoparticles Using Carica papaya Leaves and studied its Catalytic, 
Antibacterial, and Antioxidant Activities. The results show that the bimetal 
oxide Mn-Zn NPs exhibited promising dye degradation activity in wastewater 
treatment and have substantial antibacterial and antioxidant properties. 
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 9  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 9 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 . ستيك الحيوي كبديل آمنل لبالستيك الدقيق ومخاطره والب

TITLE 
 

Microplatics hazards and bioplastic as safe alternative. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://makkahnewspaper.com/article/1564230/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8
A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A-
%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%86 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

24/05/2022 

 النشر   وعاء 
 . جريدة مكة 

 

VENUE 
 

Makkah Newspaper. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
هو   بلستيكال بضعة    الدقيق  بين  قطرها  يتراوح  التي  الجسيمات  من  متجانس  غير  خليط 

   األرض كل مكان على سطح  في و قد تم العثور عليها  أشكالها فيو تتباين  ميكرونات وعدة مليمترات
و املحيطات وفى    األنهار البحار و  فيمتواجدة على نطاق عاملي من القطبين إلى خط االستواء و    فهي

وتتنوع مصادر البلستيك   األراض   فيالرواسب البحرية و    في و    الشواطئو   ائنات الحيةغالبية الك 
حيث تتكون اللدائن الدقيقة عندما يتكسر البلستيك املهمل إلى قطع أصغر وأصغر ال  الحيوي 

البيئية وعلى   النظم  الدقيقة على  اللدائن  تأثيرات  بعد فهم  يتم  لم  أو احتوائها.  تنظيفها  يمكن 
نات الحية ، لكن تركيزاتها املتزايدة في املياه في جميع أنحاء العالم دفعت العلماء إلى تكثيف الكائ

على الخليج العربي و تواجد البلستيك الدقيق فيه تبين    2019عام    أجريتوفى دراسة  .أبحاثهم
ألكثر  تم العثور على اللدائن الدقيقة في جميع محطات أخذ العينات و كانت األلياف هي الشكل ا

٪ من اللدائن الدقيقة التي تم    76انتشاًرا للجسيمات البلستيكية الدقيقة و كان ما يقرب من  
أكدت الدراسة انتشار اللدائن الدقيقة في الخليج    و تحليلها عبارة عن بولي إيثيلين وبولي بروبيلين.

با ونوص ى  الخطر   ناقوس  ندق  هنا  ومن  آثارها  في  للتحقيق  ملحة  حاجة  وجود  و  ستخدام ، 
بكثرة    البحرية  الطحالب املتواجدة  للتحلل  الحيوي البلستيك    إنتاج   فيو  كبديل    القابل 
 .الغير قابل للتحلل الكيميائي للبلستيك

 

ABSTRACT 
 

Microplastics are a heterogeneous mixture of particles ranging in diameter 
from a few microns to several millimeters and varying in shapes and have been 
found everywhere on the surface of the earth, they are present on a global scale 
from the poles to the equator and in seas, rivers and oceans and in most 
organisms The sources of bioplastics vary, as microplastics form when the 
discarded plastic breaks into smaller and smaller pieces that cannot be cleaned 
or contained. The effects of microplastics on ecosystems and on living 
organisms are not yet understood, but their increasing concentrations in water 
around the world have prompted scientists to intensify their research. In a 
2019 study conducted on the Arabian Gulf and the presence of microplastics 
in it, it was found that microplastics were found in all parts of the world. 
Sampling stations with Fiber being the most prevalent form of microplastics 
and nearly 76% of the microplastics analyzed were polyethylene and 
polypropylene. Here we sound the alarm and recommend the use of marine 
algae, which are abundant in the production of biodegradable bioplastics, as 
an alternative to non-degradable chemical plastics. 
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Social Outcome 10 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 . املعززات الحيوية في حليب االبل و خصائها املضادة للبكتيريا

TITLE 
 

Dromedary camel milk probiotics and their antimicrobial properties. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://makkahnewspaper.com/article/1569552/english-opinion/dromedary-camel-milk-probiotics-and-their-antimicrobial-properties 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

09/08/2022 

 النشر   وعاء 
 . جريدة مكة 

 

VENUE 
 

Makkah Newspaper. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
( العربي  الجمل  من Camelus dromedariusيعتبر  العديدة  حياة  أنماط  من  مهًما  جزًءا   )

املجتمعات، ال سيما في املناطق الجافة في الشرق األوسط بما في ذلك السعودية. يمثل حليب 
جزًءا   الخام  خصائص   أساسيااإلبل  له  اإلبل  فحليب  بالسعودية.  البدوي  الغذائي  النظام  في 

يوانات األخرى، منها: النشاط املضاد للميكروبات املسببة  فريدة تميزه عن غيره من حليب الح 
للعديد من األمراض مثل داء السكري والتهاب الكبد وقرحة املعدة، واحتوائه على تركيزات عالية 

املعدنية، ومضادات األكسدة، وغيرها من املواد النشطة حيويا ولها    واألمالحمن الفيتامينات  
صحة   على  إيجابي  منها  اإلنسانتأثير  مختلفة،  ميكروبية  مجموعات  اإلبل  حليب  في  تعيش   .

البكتيريا املفيدة. في دراسة حديثة قام بها مجمعتنا البحثية جامعة امللك فيصل، سلطنا الضوء 
على وجود معززات حيوية )ميكروبيوتا( جديدة توصف ألول مرة، في حليب اإلبل املخمر واملبستر  

، حيث أظهرت النتائج انخفاض مستوى الكوليسترول الكلي    Akkermansiaو    Allobaculumمنها  
في لبن اإلبل املخمر في مجموعة الفئران مقارنة بمجموعات الحليب األخرى. كما أظهرت دراسة 
املعززة  بالبكتيريا  واملدعم  اإلبل  حليب  من  املشتق  الزبادي  يلعبه  الذي  الحيوي  الدور  أخرى، 

بتخفيف  اإلنسانلصحة   املصابة،  مر   أعراض، وذلك  التجارب  فئران  القولون على  التهاب  ض 
دور   معمليا  وثيت  املدعم.  بالزبادي  املعاملة  الفئران  في  معنويا  االلتهاب  مؤشرات  قلت  حيث 
املعززات الحيوية املوجودة في حليب االبل في تثبيط نمو البكتيريا املمرضة منها مثل الساملونيال 

 واإليكوالي وغيرها.

ABSTRACT 
 

Dromedary camel or Arabian camel (Camelus dromedarius) is an important part of 
many communities' lifestyles, particularly in dry areas of the Middle East including 
Saudi Arabia. Raw dromedary camel milk is an integral part of the nomadic diet due to 
its antimicrobial properties in relation to many diseases and its high concentration of 
vitamins, minerals, antimicrobial factors and antioxidants when compared to other 
animal species. It has anti-diabetic, anti-hepatitis and bactericidal properties. Various 
microbial groups including beneficial bacteria inhabit camel's milk. In our recent 
metagenomics study, we have highlighted the existence of beneficial microbiota such 
as Allobaculum and Akkermansia from fermented and pasteurized camel milk (Sheikh 
et al., 2022). Additionally, the total cholesterol level was decreased in the fermented 
camel milk given mice group than in the other milk groups. There are many kinds of 
research that state the camel milk’s potential against several diseases such as diabetes, 
allergy, gastrointestinal ulcers, liver disorders etc. One of our recent study (Khalifa et al., 
2022) mentioned probiotic enriched camel milk attenuated Colitis disease in mice 
model. In the present study, we analyzed the camel milk for its potential probiotics and 
its effectiveness against microbial pathogens such as Salmonella, E. coli and others. 
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 11  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 11 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 . انتقال البالستيك الدقيق عبر السلسلة الغذائية البرية

TITLE 
 

Transfer of microplastics through terrestrial food chain. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://makkahnewspaper.com/article/1566138/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-

%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

19/06/2022 

 النشر   وعاء 
 . جريدة مكة 

 

VENUE 
 

Makkah Newspaper. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 

عبر   الدقيق  البالستيك  انتقال  طرق  املقالة  و  تتناول  البرية  الغذائية  على   تأثير السلسلة  ذلك 
  تشير التقديرات إلى أن النظام البيئي األرض ي يحتوي على عدة  و.  و الحيوانات  اإلنسانالنباتات و  

البالستيك    أنواع بالذكر    .الحيوي من  الصفات   أنوجدير  تغيير  يمكنه  الدقيق  البالستيك 
الخاليا   تربة والكثافة وسعة االحتفاظ باملاءتربة وعلى رأسها طريقة تجمع حبيبات الللالفيزيقية  

تحلل   وقد البيئية األرضية و معدل  النظم  العديد من  تربة  في  الدقيقة  اللدائن  العثور على  تم 
اللدائن الدقيقة في التربة غير معروف حالًيا، واالفتراض هو أن هذه املادة ثابتة، وبالتالي سوف  

تشمل املصادر الرئيسية للبالستيك الدقيق في التربة طبقة املهاد أو التغطية، وإضافة  .و تتراكم
. يمكن أن يؤدي التلوث من والحمأة، والتسميد، والري ، إطارات السيارات ، والترسب الجوي.  

  يمكن أن تعمل و املصادر املحددة إلى جلب املواد البالستيكية الدقيقة إلى النظام البيئي للتربة..  
البالستيكية   للمواد  طويلة  ملسافات  النقل  في  وتساعد  كحامالت  أيًضا  املهاجرة  الحيوانات 

الصحي،    و الدقيقة.   الصرف  مياه  معالجة  محطات  هو  الدقيق  للبالستيك  الرئيس ي  املصدر 
أفالم التغطية الزراعية. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن   واستخدام حمأة مياه الصرف الصحي و

لتربة أيًضا في هجرة وتوزيع الجسيمات البالستيكية الدقيقة في التربة عن طريق  تساهم كائنات ا
تحويل املواد البالستيكية األكبر حجًما إلى جزيئات بالستيكية ثانوية ثم نقلها إلى الجزء الداخلي 

 .ات للحد من تلك الظاهرة الخطيرةسويلزم وضع سيا من التربة

ABSTRACT 
 

The article discusses the ways microplastics are transported through the wild 
food chain and their impact on plants, humans and animals. It is estimated that 
the terrestrial ecosystem contains several types of bioplastics. It is worth noting 
that microplastics can change the physical characteristics of the soil, especially 
the method of collecting Soil grain, density, and water-holding capacity Cells 
Microplastics have been found in the soil of many terrestrial ecosystems. The 
rate of decomposition of microplastics in soils is currently unknown, and the 
assumption is that this material is persistent, and therefore will accumulate 
and. Major sources of microplastics in soil include mulching or mulching, 
sludge addition, fertilization, irrigation, car tires, and atmospheric deposition. 
And the. Pollution from selected sources can bring microplastics into the soil 
ecosystem. Migratory animals can also act as carriers and assist in the long-
distance transportation of microplastics. The main source of microplastics is 
sewage treatment plants, the use of sewage sludge and agricultural covering 
films. In addition, soil organisms can also contribute to the migration and 
distribution of microplastic particles in the soil by converting larger plastics into 
secondary plastic particles and then transporting them to the interior of the 
soil. 
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 12  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 12 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 . اآلفاق املستقبلية في تحويل محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى منشآت الستعادة املوارد

TITLE 
 

Future prospects in converting wastewater treatment plants into resource 
recovery facilities. 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://makkahnewspaper.com/article/1566368/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-
%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-
%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF 

 النشر   خ تاري 
 

PUBLICATION DATE 
 

22/06/2022 

 النشر   وعاء 
 . جريدة مكة 

 

VENUE 
 

Makkah Newspaper. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
  والكيميائية خواصها الفيزيائية  وتغير يتناول هذا املقال الخواص املختلفة ملياه الصرف الصحي 

من   استخدامها  أو  بسبب  الزراعة  أو  املدنية  الحياة  في  سواء  البشر  الحيوانات قبل  مزارع 
 وال يمكن استخدامه في هذا الشكل وكذلك ال يمكن    .  واملصانع

ً
وبذلك نقول إن املياه أصبح ملوثا

سواء املياه السطحية كاألنهار   ،صرفه بشكل خاطئ وإال يتسبب في تلوث املياه الصالحة األخرى 
الجوفية.   أو  التي  والبحيرات  البحيرات  على  األمثلة  بعض  املقال  املياه ويعرض  تسرب  تسبب 

زيادة و ياه  املاستهالك  تلوثها. ويعرض املقال زيادة    إلىإلى تدمير الحياة املائية فيها وأدي    ةالعادم
 أصل املياه  منها  تلوث  ال  إنتاج

ً
أكثر. فالتلوث ً ال يصيب فقط املياه املستخدمة، بل يصيب أيضا

الذي يعرضها املقال  الخيارات املثلي  ككل عن طريق تسرب املياه امللوث إلى جسم املياه. لذا من  
تحويل   إلى  باإلضافة  وتدويرها  املياه  معالجة  محطات  إلى  الصحي  الصرف  محطات  تحويل  هي 

النموذجي هو تحويل  ب  هذايسمى    إلى منشآت الستعادة املوارد.املياه  محطات معالجة   التحول 
مجرد   كونها  من  التقليدية  الصحي  الصرف  مياه  معالجة  إلى محطات  التلوث  إلزالة  افق  مر

املوارد املقال  .  منها  منشآت الستعادة  يعرض  الحالية  التقنياتثم  املوارد   املعملية  استعادة  في 
  التي   املوارد املستردة وتوزيعها وتطبيقاتهابالقضايا املرتبطة  . ثم يتناول املقال  التجريبية   ومراحلها

املستمرة.   الدراسات  قيد  تزال  املوارد  املقال    ويتناول ال  استعادة  تقنيات  في  االبتكارات  بعض 
نشآت مل  ومالحظات ختامية   يةفاق املستقبلاآل   يوصف املقال  وأخيرا.  والجدوى االقتصادية لها

 . استعادة املوارد
 

ABSTRACT 
 

This article deals with the change in properties of wastewater and the change 
in its physical and chemical properties due to the use of humans, whether in 
civil life, agriculture, animal farms or factories. Thus, we say that the water has 
become polluted and cannot be used in this way, as well as it cannot be drained 
incorrectly, otherwise it will cause pollution to other freshwater, whether 
surface water such as rivers, lakes, or groundwater. The article presents some 
examples of lakes that the wastewater caused a destroy of aquatic life and lead 
to water pollution. The article presents an increase in water consumption and 
an increase in pollution production more and more by the human. Pollution 
affects not only the water used, but also the origin of the water through the 
infiltration of polluted wastewater into the body of water. Therefore, one of the 
ideal options presented by the article is to convert sewage plants into resource 
recovery facilities. This is called a paradigm shift to transform conventional 
wastewater treatment plants from being mere decontamination facilities to 
being resource recovery facilities (RRF). The article then presents current 
laboratory techniques in resource recovery and their experimental stages. The 
article then addresses issues related to recovered resources, their distribution 
and their applications that are still under ongoing studies. The article discusses 
some innovations in resource recovery techniques and their economic 
feasibility. Finally, the article describes the future prospects and concluding 
remarks of RRF. 
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 13  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 13 
 النوع 

 مقال صحفي

TYPE 
  

News Pitch 

 العنوان 
 استخدام الشبكات العصبية في نماذج اإلمداد الغذائي

TITLE 
 

The Use of Neural Networks in Food Supply Models 

 الرابط 
 

LINK 
 

https://makkahnewspaper.com/article/1565840/english-opinion/the-use-of-neural-networks-in-food-supply-models 

 النشر   تاريخ 
 

PUBLICATION DATE 
 

15/06/2022 

 النشر   وعاء 
 صحيفة مكة 

 

VENUE 
 

Makkah Newspaper 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
في املقالة الصحفية التي تم نشرها، تم تقديم النماذج الرياضية التي أصبحت أحد االهتمامات 

للباحثين.   جديدة  إاألساسية  إمكانات  مع  ناش ئ  اهتمام  مجال  تمثل  الرياضية  النماذج  أن  ذ 
  ، في تعديالت مختلفة  الغذائية  نماذج السلسلة  تنشأ  الغذاء.  توريد سلسلة  نماذج  في  مختلفة 

اقب البيئية للتشعبات مثل ا لنماذج البيئية التي تؤدي الى حالة توريد السلسلة الغذائية ، والعو
العاملية في بعض نماذج السلسلة الغذائية ، وطول السلسلة الغذائية ونماذج السلسلة الغذائية 

البسيطة املتكافئة  في املائية  السلسلة  خصائص  وكذلك  الغذائية  اإلنتاجية  ضوابط   ،
ت امليكروبية ، والتنبؤ بسلوك السلسلة الغذائية األرضية لألجانب الحيوية ، والتسرب  املجتمعا

النفطي  ونموذج تفاعل السلسلة الغذائية للمياه الساحلية ، وما إلى ذلك من نماذج أخرى. تم 
الغذائية  باستخدام عبوات املواد  القائمة على األدوات الصناعية  التحقيقات الشاملة  إجراء 

ل التلوث الكيميائي بسبب توزيع الغذاء وتخزينه وامليكروبات املعدية والظروف البيئية الستغال
املجاالت   من  الطعام  عبوات  وسلسلة  تخزين  يعتبر  والرطوبة.  والضوء  والغبار  للغاز  املعادية 
املعقدة في صناعة األغذية التي يجب معالجتها بدقة للتأكد من سالمة األغذية وكذلك تحسين 

لإلالعمر   بهذه  االفتراض ي  الجهل  بسبب  األيام  هذه  في  السيئة  الصحية  املشاكل  تزداد  نسان. 
التي تم تحديدها في    ”Allee effects“لى  إالعوامل املشار إليها. كما تم التطرق باملقال الصحفي  

الشهير    1930عام   العالم  قبل  من  تسميتها  تم  نماذج  ،  Alleeوالتي  في  حيوًيا  دوًرا  تلعب  والتي 
 .لسلسلة الغذائيةا

 

ABSTRACT 
 

In the Press article, the mathematical models which become one of the core 
attentions for the researchers have been introduced. They are performing an 
emerging field of interest with various new potentials in food chain supply 
models. The food chain models arise in various modifications, like as 
environmental models performs the status of food chain-supply, ecological 
consequences of global bifurcations in some food chain models, food chain 
length on trophic efficiencies in simple stoichiometric aquatic food chain 
models, productivity controls food-chain properties in microbial communities, 
predicting terrestrial food chain behaviour of xenobiotics, oil spill–food chain 
interaction model for coastal waters, etc. Extensive investigations based on 
industrial implementations using the food packaging has been performed to 
exploit the chemical pollution because of the food distribution and its storage, 
infective microbes and antagonistic environmental circumstances gas, dust, 
light, and wetness. The supply storage and chain of food packages is considered 
complex areas in the industry of the food that is required to be addressed 
precisely to confirm the food safety as well as enhance the shelf-life. Low cost 
of the production, easy disposal, inertness, and material based on the 
polymeric reusability are the main targets in the industry of the food.  
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 14  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 14 
 النوع 

 عرض تقديمي في مؤتمر 

TYPE 
  

Conference Presentation 

 املؤمتر   عنوان 
 

CONFERENCE TITLE 
 

International Union of Microbiological Societies Congress 

 للمؤمتر   املنظمة   اجلهة 
 

THE ORGANISING AUTHORITY OF THE CONFERENCE 
 

International Union of Microbiological Societies 

 للمؤمتر   اإللكرتوني   املوقع 
 

CONFERENCE WEBSITE 
 

https://iums2022.com/ 

 املؤمتر   تاريخ 
 

CONFERENCE DATE 
 

20/07 /2022 

 املوقع 
 هولندا. 

 

LOCATION 
 

The Netherlands. 

 التقدميي   العرض   عنوان 
التهاب   أعراضمن  Bacillus amyloliquefaciensيقلل زبادي حليب االبل املدعم باملعزز الحيوي 

 .القولون 

 

PRESENTATION TITLE 
 

Bacillus Amyloliquefaciens Enriched Camel Milk Attenuated Colitis Symptoms 
In Mice Model. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
لألطعمة املخمرة العديد من الفوائد الصحية لإلنسان والثدييات. تشير اإلحصاءات أن نسبة  

٪ من مرض ى املنطقة الوسطى من اململكة العربية    56اإلصابة بمتالزمة التهاب القولون قد بلغت  
له   الحيوية  املضادات  استخدام  كان  وملا  األوسط.  والشرق  ظهور    أضرار السعودية  منها  كبيرة 

لزبادي  سال اإليجابي  التأثير  تحديد  إلى  الحالية  الدراسة  هدفت  فقد  لها،  مقاومة  بكتيرية  الت 
( نوع  من  البروبيوتيك  النافعة  بالبكتيريا  واملدعم  اإلبل  (  Bacillus amyloliquefaciensحليب 

أعراض   تم فحص  الفئران.  نموذج  باستخدام  القولون،  التهاب  امن ضد مرض  كبديل حيوي 
والنت أظهرت املرض  املدعم.   بالزبادي  بـ  املعالجة  للفئران  االلتهابية  والعالمات  املرضية  يجة 

التي يسببها املرض وتحسين وزن الجسم  الفئران  في  املناعية الضارة  النتائج خفض االستجابة 
وكذلك صحة القولون لدى الفئران املرضية. وفي الوقت نفسه، فقد ساهم الزبادي املدعم، على  

مؤشرات   عن  خفض  املسئولة  البروتينات  وكذا  والجيني  الكيموحيوي  املستوى  على  املرض 
  أعراض الزبادي املدعم يلعب دوره في تخفيف    أنااللتهاب قلت بشكل ملحوظ.  أظهرت النتائج  

يلعبان دورا حيويا في   PCNAو  microRNA217املرض عن طريق تأثيره العكس ي على مركبين هما  
املصابة بهذا لهذا املرض في الختام، من املحتمل أن يتحكم    األنسجةي  تنظيم االستجابة املناعية ف

استخدامه هذا   ويمكن  العالجي.  النهج  من خالل  القولون  التهاب  أعراض  في  املدعم،  الزبادي 
الزبادي املدعم في النظام الغذائي القائم على املعززات الحيوية لصحة األمعاء املضيفة والتحكم 

 االلتهابية في الثدييات. في متالزمة األمعاء 

ABSTRACT 
 

Fermented foods has given various health benefits to humans and mammals. 
Bowel disease syndrome reached 56% of the patients from the central region 
of Saudi Arabia and Middle East. This research study aimed to analyze the 
effect of beneficial bacteria-Probiotic (Bacillus amyloliquefaciens) enriched 
camel milk (BEY) on inflammatory bowel disease using mice model.  The 
disease symptoms, pathological score and inflammatory markers of BEY-
treated mice were investigated. BEY reduced the adverse immune response in 
disease induced mice and improve the body weight as well as colon health of 
disease mice. Meanwhile, BEY balanced the disease markers and attenuated 
the mRNA and protein markers responsible for disease symptoms in disease 
mice. The colon health was gradually increased and colon leakage was reduced 
by BEY treatment.  The cell proliferation marker (PCNA) and its miRNA target 
(microRNA217) were evaluated in BEY treated disease mice and results 
demonstrated that BEY treatment decreased the PCNA proliferation marker via 
increased the epigenetic miRNA 217 in damaged colon tissue. In conclusion, 
the BEY potentially control the colitis symptoms by curative approach. In the 
future, it could be used to formulate a probiotic-based diet for the host gut 
health and control the inflammatory bowel syndrome in mammals. 
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Social Outcome 15 
 النوع 

 عرض تقديمي في مؤتمر 

TYPE 
  

Conference Presentation 

 املؤمتر   عنوان 
 

CONFERENCE TITLE 
 

The 7th Conference for Young Scientists in Basic and Applied Sciences 

 للمؤمتر   املنظمة   اجلهة 
 

THE ORGANISING AUTHORITY OF THE CONFERENCE 
 

Assiut University 

 للمؤمتر   اإللكرتوني   املوقع 
 

CONFERENCE WEBSITE 
 

http://www.aunjmsr.com/ 

 املؤمتر   تاريخ 
 

CONFERENCE DATE 
 

10/05 /2022 

 املوقع 
 . مصر

 

LOCATION 
 

Egypt. 

 التقدميي   العرض   عنوان 

ب الطعام  تلف  متعددة   مستشعراستخدام  مراقبة  الكربونية  األنابيب  من  مصنوع  غاز 
 . الطبقات

 

PRESENTATION TITLE 
 

Monitoring food spoilage based on defect-induced MWCNTs sensor at room 
temperature. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
نعرض   التقديمي  العرض  إلكترونًيافي هذا  ا 

ً
   أنف

ً
النانوية    مطورا األنابيب  على  الكربونية يعتمد 

اقبة تلف الطعام.  استشعار مل  كجهاز  ذات   األنابيب النانوية الكربونيةهذه  تم استخدام  فقد  ر
الفاكهة  تنتجه ثمار  هو غاز  اإليثيلين  . غاز  تصنيع جهاز استشعار لغاز اإليثيلينالعيوب البلورية في  

درجة حرارة الغرفة.   استشعار الغاز الناتج من فاكهة املوز عند. فقد تمت القياسات  ملوز فاكهة اك
أظهر املستشعر أداًء جيًدا في اكتشاف الغاز املنتج. تم استخدام إشارة استشعار الغاز كمؤشر  

نع هدر الطعام. تم عرض منحنى املعايرة الستجابات املستشعر  الفاكهة، ذلك ملمبكر على تلف  
  اإليثيلين مناسبة لغاز    أيام. أظهر املستشعر استجابة  5نضج على مدار  التي تم تقييمها في أيام ال 

إلى  الناتج من الفاكهة الطازجة بسبب    الثالثبحلول اليوم  نسبة اإليثيلين    في اليوم األول وزاد 
الفاكهة نضج  في  انخفض  ،زيادة  اإليثيلين  ثم     تركيز 

ً
وتدهور    تدريجيا الفاكهة  تلف  بدء  بسبب 

الفيزيائية   تلف  لهاالخواص  عن  للكشف  مناسًبا  املستشعر  هذا  يعتبر  ُيظهر    الفاكهة.  ألنه 
اقبة  استجابة استشعار جيدة ملستوى منخفض من الغاز املنتج من موزة واحدة.   من خالل مر

تظهر  تلف  الحالة   تطبيقللفاكهة  املستشعر    إمكانية  الطعام.  هذا  جودة  أن لضمان  رغم 
الغرفة، حرارة  درجة  عند  تمت  هذا    القياسات  يعتبر  جيد.  أداء  يظهر  املستشعر    األنف فان 

اقبة نضج الثمار  و متابعة تلفها.   اإللكتروني واعد في مر

ABSTRACT 
 

In this presentation, we showed a developed electronic nose based on carbon 
nanotubes as a sensor to monitor food spoilage. These defective carbon 
nanotubes were used to fabricate an ethylene gas sensor. Ethylene gas is a gas 
produced by fruits such as bananas, apples, etc. The measurements were made 
to sense the gas produced by the banana fruit at room temperature. The sensor 
showed good performance in detecting the produced gas. The gas sensing 
signal was used as an early indicator of fruit spoilage, to prevent food waste. A 
calibration curve is shown for sensor responses assessed on days for 5 days. 
The sensor showed an appropriate response to ethylene gas produced from the 
fresh fruit on the first day. The sensor response was increased with increasing 
the ethylene by the third day due to an increase in fruit ripening, then the 
ethylene concentration gradually decreased due to the initiation of fruit 
spoilage and deterioration of its physical properties. This sensor is suitable for 
fruit spoilage detection because it shows a good sensing response to a low level 
of gas produced from a single banana. By monitoring the spoilage status of the 
fruit, it appears that this sensor can be applied to ensure the food quality. 
Although the measurements were made at room temperature, the sensor 
showed good performance. This electronic nose is considered promising in 
monitoring the ripening of fruits and following up on their spoilage. 
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Social Outcome 16 
 النوع 

 عرض تقديمي في مؤتمر 

TYPE 
  

Conference Presentation 

 املؤمتر   عنوان 
 

CONFERENCE TITLE 
 

The 2022 Spring Meeting of the European Materials Research Society 

 للمؤمتر   املنظمة   اجلهة 
 

THE ORGANISING AUTHORITY OF THE CONFERENCE 
 

European Materials Research Society 

 للمؤمتر   اإللكرتوني   املوقع 
 

CONFERENCE WEBSITE 
 

https://www.european-mrs.com/meetings/2022-spring-meeting-0 

 املؤمتر   تاريخ 
 

CONFERENCE DATE 
 

30/05 /2022 

 املوقع 
 . فرنسا

 

LOCATION 
 

France. 

 التقدميي   العرض   عنوان 
 .( من املساحيق النانوية ألشباه املوصالتSHGالتوليد التوافقي الثاني )

 

PRESENTATION TITLE 
 

 Second harmonic generation (SHG) from semiconductors nanopowders: a 
polarization and an intensity profile studies. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 

املوصالت    حظيت أشباه  على  القائمة  الضوئية  االهتمام  باملحفزات  من  الكثير 
بسبب استخدامها املحتمل كمحفزات ضوئية لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء أو  

يعتبر  املواد،  هذه  بين  من  يمتلك   TiO2 وقود.  ألنه  الواعدة  املعادن  هذه  أحد 
العالية أو االستقرار طويل  خصائص فيزيائية وكيميائية ممتازة مثل قوة األكسدة  

يحتوي  واسعة   TiO2 األمد.  نطاق  فجوة  املادة  بحيث  على  هذه  على  تضفي 
على   عالوة  البنفسجي.  فوق  الضوء  منطقة  على  يقتصر  تميل    ذلك،استخداًما 

 .TiO2 أزواج ثقوب اإللكترون املثارة ضوئًيا إلى إعادة االتحاد بسهولة نسبًيا في
م التخفيف  أجل  املمن  هذه  املنشطات شاكلن  تعاطي  أن  إثبات  تم   ، TiO2 

. من  طريقة فعال Au أو  Pd أو Ag أو Pt بالجسيمات النانوية املعدنية النبيلة مثل
  تممنا ، أمع الضوء على املقياس النانوي  TiO2 أجل مزيد من التدقيق في تفاعل

 مساحيقتم إجراؤها في انعكاس رجعي من   (SH) دراسة مجهرية ثانية متناسقة
TiO2  و ZnO  .  من  تم أخرى  أنواع  على  املاض ي  في  الطريقة  هذه  مثل  تنفيذ 

الليثيوم بلورات  ُتظهر مالمح كثافة  niobate املساحيق مثل مساحيق  النانوية. 
 زيادة في  

ً
بسبب دخول تركيز الحزمة إلى املسحوق متبوًعا   الضوء   قوة العمق أوال

يوضح تحليل االستقطاب الذي    ذلك،بانخفاض بسبب التشتت املتعدد. إلى جانب  
تم إجراؤه على أعماق مختارة وجود منافسة بين الفوتونات الباليستية والفوتونات  

تم تطوير نموذج السترداد املعلمات الرئيسية    ذلك،املتناثرة املضاعفة. في موازاة  
الحزمة   SH لشكل   نهج  باستخدام  أيًضا  الضبابيةهذه  تم  الطول   العمل.  على 
من أجل توفير مزيد من األفكار حول دور تعزيز الرنين بسبب   SH ي إلشارات املوج

 بلورة واحدة أيًضا دراسة مجهر  تم  إثارة االنتقال بين النطاق وامتصاص الضوء.  
SH  قوة من أجل الفهم الكامل ألصل SH وخصائصها الرئيسية. 

ABSTRACT 
 

Semiconductor-based photocatalysts have attracted a lot of attention owing to 
their potential use as photocatalysts to convert sunlight into electricity or fuels. 
Among these materials, TiO2 is considered to be one such promising metal 
oxide because it possesses excellent physical and chemical properties such as 
a high oxidative power or a long-term stability. TiO2 has a rather wide band 
gap lending to this material a use limited to the ultraviolet light region. 
Furthermore, photoexcited electron–hole pairs tend to recombine relatively 
easily in TiO2. In order to alleviate these problems, doping TiO2 with noble 
metal nanoparticles such as Pt, Ag, Pd or Au has been demonstrated to be an 
effective approach. In order to scrutinize further the interaction of TiO2 with 
light at the nanoscale, we report a second harmonic (SH) intensity microscopy 
study performed in retro-reflection from TiO2 and ZnO nanocrystals powders. 
Such a method has been performed in the past on other type of powders like 
lithium niobate nanocrystals powders. Depth intensity profiles exhibit first an 
intensity increase due to the beam focus entering the powder followed by a 
decrease due to multiple scattering. Besides, the polarization analysis 
performed at selected depths demonstrates a competition between ballistic 
and multiply scattered photons. In parallel, a model has been developed to 
retrieve the main parameters for these SH profiles using a Gaussian beam 
approach. Wavelength dependence of the SH signals is also reported in order 
to provide further insights into the role of the resonance enhancement due to 
the interband transition excitation and light absorption. Single crystals SH 
microscopy is also studied in order to understand fully the origin of the SH 
intensity and its principal characteristics. 
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Social Outcome 17 
 النوع 
 بوستر 

TYPE 
  

Poster 

 املؤمتر   عنوان 
 

CONFERENCE TITLE 
 

International Conference on Materials and Nanomaterials (MNs-22) 

 للمؤمتر   املنظمة   اجلهة 
 

THE ORGANISING AUTHORITY OF THE CONFERENCE 
 

The University of Rome 

 للمؤمتر   اإللكرتوني   املوقع 
 

CONFERENCE WEBSITE 
 

https://nanomaterials-europe.eu/ 

 املؤمتر   تاريخ 
 

CONFERENCE DATE 
 

25/07 /2022 

 املوقع 
 . إيطاليا

 

LOCATION 
 

Italy. 

 البوسرت   عنوان 
 . للبيئة لتخزين الطعام في محالت السوبر ماركت.اختيار أفضل املبردات العضوية الصديقة  

 

POSTER TITLE 
 

 Selection of Best Suitable Eco-Friendly Organic And In-Organic Refrigerants 
For Food Storage In Supermarkets. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
في السنوات األخيرة في محالت السوبر ماركت في جميع أنحاء    R-404Aأصبح   أحد املبردات األكثر استخداًما 

العالم لتبريد األطعمة املبردة واملجمدة،  حيث تم استخدامه ألول مرة كبديل ملواد التبريد املستنفذة لألوزون مثل  
الكلوروفلوروكربون   )  CFCsمركبات  عيبا  R502 - R12  .)R-404Aمثل  رئيسيانله  كفاءة    :ن  يحقق  ال  )أ( 

(. ومن ثم  GWPالطاقة املثلى في العديد من التطبيقات، )ب( لديه إمكانية كبيرة في إحداث االحتباس الحراري )
من محالت    R-404Aتم إجراء دراسات التحسين الختيار املبردات العاملية ذات اإلمكانات املنخفضة الستبدال  

تضمنت التقنيات املستخدمة للتحقيق أوال تقنية ترتيب التفضيل عن طريق التشابه مع الحل    .السوبر ماركت 
( املتوسط  TOPSISاملثالي  الحل  من  املسافة  أساس  على  التقييم  ثانيا   ،)(EDAS  متعدد التحسين  ثالثا   ،)

رية الفيزيائية ملواد األهداف على أساس النسبة تحليل )مورا(. تضمنت معايير تقييم التحسين الخصائص الحرا
مبرًدا تم اختياره للدراسة،   27من بين  التبريد،  الجانب البيئي لغازات التبريد، و الوضع االقتصادي ملواد التبريد.

التقنيات الثالثة، مثل    R290 (PROPANE)تم اختيار   بدرجة    MOORAو  EDASو  TOPSISمن خالل 
    R-41 (FLUOROMETHANE)ي.  على التوال  0.466و  0.6761,  0.6056تقييم قدرها  

ً
هو املبرد األقل تفضيال

 بواسطة    R407cبينما    MOORA( و  0.3967  -)درجة التقييم    EDASبواسطة  
ً
  TOPSISهو األقل تفضيال

دراسات حول تحسين التطبيقات الحرارية والفولطية    كما استعرضنا في هذه البحث    (.0.5123)قيمة التقييم  
 . املختلفة MCDMة باستخدام طرق الضوئية والصناعية املختلف

 

ABSTRACT 
R-404A has become one of the most extensively utilized refrigerants in the last 
10 to 15 years. It has become the most used refrigerant in supermarkets across 
globe for both chilled and frozen food refrigeration. R-404A has two major 
drawbacks: (a) it does not attain optimal energy efficiency in many 
applications, and (b) it has a large global warming potential (GWP). Hence the 
optimization studies were performed for selecting low global potential 
refrigerants for replacing R-404A from supermarkets by using multi-criteria 
making (MCDN) tools. The techniques used for investigation involved (i) the 
technique for order of preference by similarity to ideal solution (TOPSIS), (ii) 
the evaluation based on distance from average solution (EDAS), and (iii) multi-
objective optimization based on ratio analysis (MOORA). The assessment 
criteria of optimization involved (i) thermo-physical properties of refrigerants, 
(ii) environmental aspect of refrigerants, and (iii) economic status of 
refrigerants. Out of 27 refrigerants chosen for the study, R290 (PROPANE) ace 
the selection by all the three techniques i.e. TOPSIS, EDAS, and MOORA with 
assessment score of 0.6056, 0.6761, 0.466, respectively. R-41 
(FLUOROMETHANE) is the least preferred refrigerant by EDAS (assessment 
score - 0.3967) and MOORA while R407c is the least preferred by TOPSIS 
(assessment value-0.5123).  
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Social Outcome 18 
 النوع 
 بوستر 

TYPE 
  

Poster 

 املؤمتر   عنوان 
 

CONFERENCE TITLE 
 

International Union of Microbiological Societies Congress 

 للمؤمتر   املنظمة   اجلهة 
 

THE ORGANISING AUTHORITY OF THE CONFERENCE 
 

International Union of Microbiological Societies 

 للمؤمتر   اإللكرتوني   املوقع 
 

CONFERENCE WEBSITE 
 

https://iums2022.com/ 

 املؤمتر   تاريخ 
 

CONFERENCE DATE 
 

20/07 /2022 

 املوقع 
 هولندا. 

 

LOCATION 
 

The Netherlands. 

 البوسرت   عنوان 
 . تقود األمن الغذائيالكائنات الدقيقة املفيدة 

 

POSTER TITLE 
 

 Beneficial Microorganisms Drives Food Security. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
ترجع الفجوة الهائلة بين الطلب العاملي على  .  رة ملحة للعالم بأسرهإن األمن الغذائي هو ضرو 

الغذاء وإنتاج الغذاء بشكل أساس ي إلى الزيادة السكانية وعدم كفاية األراض ي املزروعة. لسد  
 األخذ، مع يميل املزارعون إلى استخدام األسمدة الكيماوية لزيادة إنتاجية النبات الفجوة،هذه 

لز   أضرارا  في االعتبار  البديل  بيئية عظيمة. فكان  الباحثين محاولة إيجاد    لذلك.   األمناما على 
الكائنات الحية الدقيقة املفيدة من مجموعات ميكروبية متنوعة بما في ذلك البكتيريا املعززة  
للبيئة   وصديقة  واعدة  استراتيجية  البكتيريا  من  املجموعة  هذه  استغالل  يعد  النبات.  لنمو 

لل مخصصة  وفعالة  التكلفة  حيث  من  الغذائي.  وفعالة  واألمن  املستدامة  هذه  زراعة  هدفت 
فزة لنمو النبات من التربة والتربة املالصقة لجذور نبات  عزل وتوصيف البكتيريا املح  الدراسة الى

املزروع الحجازي  السع  البرسيم  العربية  باململكة  األحساء  منطقة  تأثير في  دراسة  تم  كما  ودية. 
الفاصوليا، الفول    ثالثة محاصيل ذات أهمية اقتصاديةبالسالالت البكتيرية على نمو    املعاملة
والتربة املحيطة بجذور نبات  من التربة  عزلة بكتيرية 45. ولهذه الغاية، تم الحصول على والبازالء

الحجازي  املحفزة    البرسيم  الصفات  العزالت وفحصها ملعرفة  تم توصيف  األحساء.  منطقة  في 
أظ فقط  عزلة  اثنتا عشرة  النبات.  الزيادة  لنمو  من  يتضح  كما  لنمو  كبيرة  معززة  تأثيرات  هرت 

ال في طول الجذر وطول  القول املعنوية  ، يمكن تطوير مثل هذه  ساق وأوزانها الجافة. وخالصة 
وإنتاجية   التربة  خصوبة  زيادة  خالل  من  املستدامة  للزراعة  فعالة  حيوية  كأسمدة  السالالت 

 . النبات

 

ABSTRACT 
 

Food security is a major concern worldwide. The huge gap between global food 
demand and food production is mainly due to the overpopulation and 
insufficient cultivated lands. To bridge this gap, farmers tend to use chemical 
fertilizers to increase plant productivity. Beneficial microorganisms comprise 
diverse microbial groups including plant growth promoting bacteria. 
Exploitation of this group of bacteria is a promising, eco-friendly, cost effective 
and efficient strategy dedicated for sustainable agriculture and food security. 
The aim of this study was to isolate and characterize plant growth promoting 
bacteria from different ecological niches in Al Ahsa region, Kingdom of Saudi 
Arabia. Furthermore, the effects of inoculation with the bacterial strains on 
growth of three economically important crops were also investigated.  To this 
end, 45 bacterial isolates were obtained from soil and plant Medicago sative 
rhizosphere in Al-Ahsa region. The isolates were characterized and screened for their 
plant growth promoting traits. Only 12 isolates exhibited substantial enhancing effects 
of growth of Vicia faba, Phaseolus vulgaris and Pisum sativum as evidenced by the 
significant increase in root length, shoot length and their dry weights.  Collectively, such 
strains could be developed as efficient biofertilizers for sustainable agriculture via 
increasing soil fertility and plant productivity. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr Ashraf Khalifa, akhalifa@kfu.edu.sa, 00966547539615 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR46, FINANCE476 
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 19  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 19 
 النوع 
 بوستر 

TYPE 
  

Poster 

 املؤمتر   عنوان 
 

CONFERENCE TITLE 
 

International Conference on Materials and Nanomaterials (MNs-22) 

 للمؤمتر   املنظمة   اجلهة 
 

THE ORGANISING AUTHORITY OF THE CONFERENCE 
 

The University of Rome 

 للمؤمتر   اإللكرتوني   املوقع 
 

CONFERENCE WEBSITE 
 

https://nanomaterials-europe.eu/ 

 املؤمتر   تاريخ 
 

CONFERENCE DATE 
 

25/07 /2022 

 املوقع 
 إيطاليا. 

 

LOCATION 
 

Italy. 

 البوسرت   عنوان 

البعد جديدة واعدة من   الباريوم وتطبيقات استشعارها:  هياكل نانوية أحادية  كربونات 
 . التحضير والتوصيف

 

POSTER TITLE 
 

 Promising Novel Barium Carbonate One-Dimensional Nanostructures and 
their Sensing Application: Preparation and characterization. 

 ص ـ خ ـ ل ـ م 
اقبة    الغازات فيية استشعار  تقنا العرض، تم عرض  ي هذف فق تم  .ثاني أكسد النيتروجين  غاز مر

غاز    عرض مستشعر  لتصنيع  مبتكرة  طريقة  نانوية  باستخدام  استخدام  من  مركبات  جديدة 
أكسيد النيتروجين بتركيزات   غاز ثاني   أظهر املستشعر قدرته على تتبع ثاني   فقد  كربونات الباريوم.
للغاية   مختلفة وتحمنخفضة  الر عند درجات حرارة  من  املستشعر املطوبة  ت جو  يعد  ختلفة. 

الزراعة وصناعة   في مجاالت  النيتروجين  ثاني أكسيد  في رصد  الدراسة واعًدا  في هذه  املصطنع 
م أمالح النتريت على نطاق واسع في األسمدة وحفظ  استخدأهمية هذا الغاز من ا وتأتي . األغذية

ثاني أكسيد النيتروجين في شكله املتأين،   مركب  ينتج عن استخدام أمالح النتريت  وقداألغذية.  
إن تناول ثاني أكسيد النيتروجين كما  والذي يمكن أن يلوث األطعمة والتربة واملياه الطبيعية.  

( يمكن أن يسبب "متالزمة الطفل 1/1000,000جزء في املليون )  8.0املتأين بتركيزات أعلى من  
التعرض طو  يؤدي  يمكن أن  لـ  األزرق" عند األطفال.  املليون من غاز    1.0يل األمد  في  ثاني  جزء 

التنفس ي. والجهاز  الرئة  في  مشاكل صحية  إلى  النيتروجين  ،  أكسيد 
ً
أكسيد   أيضا ثاني  يتفاعل 

أمطاًرا   ويسبب  الجوي  الغالف  في  األخرى  الكيميائية  واملواد  واألكسجين  املاء  مع  النيتروجين 
فإن الكشف عن هذه الغازات الخطرة    لتالي،وباحمضية تلحق الضرر بالنظم البيئية الحساسة.  

  غاز ثاني لذا، فأن الدراسة وضحت مدي حساسية هذه املادة الجديدة في استشعار مهم للغاية. 
 أكسيد النتروجين مقارنة بالغازات األخرى.  

 
 

ABSTRACT 
 

In this poster presentation, gas sensing technology is demonstrated in the 
monitoring of nitrogen dioxide gas. An innovative method for manufacturing 
a gas sensor using new barium carbonate nanocomposites was demonstrated. 
The sensor demonstrated its ability to track nitrogen dioxide at extremely low 
concentrations at different temperatures and under different humidity 
atmospheres. The synthetic sensor in this study is promising for nitrogen 
dioxide monitoring in the fields of agriculture and the food industry. The 
importance of this gas comes from the use of nitrite salts on a large scale in 
fertilizers and food preservation. The use of nitrite salts may produce nitrogen 
dioxide in its ionized form, which can contaminate foods, soil, and natural 
water. Intake of ionized nitrogen dioxide in concentrations greater than 8.0 
parts per million (1/1000,000) can cause "blue baby syndrome" in children. 
Long-term exposure to 1.0 parts per million (ppm) of nitrogen dioxide can lead 
to lung and respiratory health problems. Also, nitrogen dioxide reacts with 
water, oxygen, and other chemicals in the atmosphere and causes acid rain that 
damages sensitive ecosystems. Thus, the detection of these dangerous gases is 
very important. Therefore, the study clarified the sensitivity of this new 
nanomaterial in sensing nitrogen dioxide compared to other gases. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Dr. Nagih Shaalan, nmohammed@kfu.edu.sa, 00966582203265 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR63, FINANCE481 
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 20  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 20 
 النوع 

 استشارات

TYPE 
  

Consultation 

 العنوان 
 عيادة التوعية والتثقيف الغذائي 

TITLE 
 

Nutrition Awareness and Education Clinic 

 العمل   ساعات 
 ساعة.  15

 

WORKING HOURS 
 

15 hours 

 املستفيدين 
20 

 

BENEFICIARIES 
 

20 

 اجلندر 
 من الرجال 8من النساء و   12

 

GENDER 
 

12 women and 8 men 

 العمر 
18-30   ،31-40  ،41-50. 

 

AGE 
 

18-30, 31-40, and 41-50. 

 تسويق 
 التالية. اتإعالنات عن العيادة مرفقة في الصفح

 

MARKETING 
 

Ads are shown in the following pages. 

 الفكرة   شرح 
تتيح هي   أنها  على  العيادة  فكرة  وتتمثل  البالد  بنك  لكرس ي  الواعدة  املخرجات  أحد 

)سواء  للمهتمين في الحصول على استشارة فنية علمية تخص موضوع األمن الغذائي  
كانت مشكلة في مزرعة أو في مصنع أغذية أو أفراد يعملون في مجال األمن الغذائي من 
أسماك أو ثروة حيوانية أو خضروات أو فاكهة( من خالل "خط ساخن". يشرف على  
العيادة   عن  أكثر  معلومات  هناك  أن  كما  املجال.  هذا  في  متميزين  باحثين  العيادة 

العلمي بجامعة امللك فيصل.تعظيم دور كرس ي بنك متوفرة على موقع عمادة البحث  
البالد عن طريق تعزيًز جانب الشراكة املجتمعية للجامعة من خالل تقديم الخدمات 
االستشارية العلمية السليمة ألفراد ومؤسسات املجتمع من جانب الباحثين واعضاء 

فئ جميع  لخدمة  تخصصة  في  كال  فيصل  امللك  جامعة  منتسبي  التدريس  ات هيئة 
  املجتمع: أفراد، شركات، مزارع، جامعات، مصانع، تجمعات تجارية.

DESCRIPTION 
 

This clinic is one of the promising outputs of the Bank Albilad chair. The idea of the clinic is that 
it allows those interested in obtaining scientific technical advice on the issue of food security 
(whether it is a problem in a farm, in a food factory, or individuals working in the field of food 
security such as fish, livestock, vegetables or fruits). ) through a "hotline". The clinic is 
supervised by distinguished researchers in this field. There is also more information about the 
clinic available on the website of the Deanship of Scientific Research at King Faisal University. 
Maximizing the role of the Bank Albilad chair by strengthening the side of the university’s 
community partnership by providing sound scientific advisory services to individuals and 
community institutions by researchers and faculty members affiliated with King Faisal 
University No Specializing in serving all segments of society: individuals, companies, farms, 
universities, factories, commercial groups. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Hossam S. El-Beltagi, helbeltagi@kfu.edu.sa, 00966541775875, 00201151080079 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR33, FINANCE597 
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 21  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 21 
 النوع 

 حملة توعوية

TYPE 
  

Campaign 

 العنوان 
أثرها البيئي   الزراعة املنزلية و

TITLE 
 

Home Farming and its Environmental Impact 

 املستفيدين 

 أفراد املجتمع الخارجي املهتمون بالزراعة    •
 طلبة وطالبات املدارس والجامعات •
  كبار السن لشغل وقت فراغهم •

 

BENEFICIARIES 
 

• Community members who are interested in agriculture  
• School and university students  
• Elders to occupy their spare time  

 تسويق 
 .الحملة وصور من الحملة في الصفحات املرفقة وبوستر  روشور ب

 

MARKETING 
 

The brochure, poster and pictures of the campaign are attached in the following pages. 

 الفكرة   شرح 
لتوفير   املنزلية  الزراعة  أهمية  شرح  على  التوعوية  الحملة  فكرة   األمن تعتمد 

محاصيل يوميا مثل    األسرةمن املنتجات الزراعية التي تحتاجها    لألسرةالغذائي  
الورقية والخيار    الخضر  الطماطم  مثل  األخرى  الثمرية  املحاصيل  وبعض 

للزراعة املنزلية مثل  ييئالبوبعض الفواكه مثل الفراولة وكذلك األثر  اوالكوس
باإلضافة  في الجو املحيط  وتقليل ثاني أكسيد الكربون    األكسجين  زيادة نسبة

املنزلية  الزراعة  الزهور والزينة. ومن مميزات  نباتات  الى املنظر الجمالي لبعض 
النفايات املنزلية مثل كراتين البيض والزجاجات  أيضا إعادة استخدام بعض  

 املحافظة على البيئة من التلوث.    ية وصناديق الفوم وبالتالالبالستيكية الفارغ

DESCRIPTION 
 

The idea of the campaign is based on explaining the importance of home farming to provide 
food security for the family from the agricultural products that the family daily needs, such 
as leafy vegetables and some other crops like tomato, cucumber, zucchini and some fruits 
such as strawberries, as well as the environmental impact of home farming for example 
increasing the content of oxygen and reducing carbon dioxide in the atmosphere. In addition, 
the beautiful view of some flowers and ornamental plants. Among the advantages of the 
home farming is also the reuse of some household waste such as empty egg trays, empty 
plastic bottles and foam boxes, thus can preserve the environment from pollution. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Tarek Abdelaziz Shalaby, tshalaby@kfu.edu.sa, 00966536799815 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR12, FINANCE403 
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 22  اجـتـمـاعـي   مــخــرج 
 

Social Outcome 22 
 النوع 

 برنامج تأهيلي 

TYPE 
  

Training Programme 

 العنوان 
وتحقيق   اإلبل  إنتاجية  رفع  في  الحديثة  التقنيات  استخدام  على  بيطرين  أطباء    األمنتأهيل 

 الغذائي

TITLE 
 

Training of Veterinarians on the Use of Modern Technologies to Increase Camel 
Productivity and Achieve Food Security. 

   التدريب   ساعات 
 ساعة  15

 

TRAINING HOURS 
 

15 hours 

 املستفيدين 
24 

 

BENEFICIARIES 
 

24 

 املستفيدة   اجلهات

 وزارة البيئة واملياه والزراعة •
 شركة كرمان البيطرية   •
 عيادة منزل الشفاء البيطرية   •
 املستشفى البيطري التعليمي بجامعة امللك فيصل   •
 عمان املياه بسلطنةة والسمكية وموارد يوزارة الثروة الزراع •
 التشخيص ي  األحساءمختبر  •

 

BENEFITING ENTITIES 
 

• Ministry of environment,  Water and Agriculture 
• Kerman Veterinary Company 
• Al -Shifa Veterinary Clinic 
• Veterinary Teaching Hospitals, KFU. 
• The Ministry of Agricultural, Fisheries and Water Resources, Oman 
• Al Ahsa Diagnostic Laboratory  

 الربنامج   صور 
 التالية.  اتمرفقة في الصفح الصور 

 

PICTURES 
 

Pictures are shown in the following pages. 

 التأهيلي   الربنامج   فكرة   شرح 
األطباء البيطريين في القطاعين الحكومي والخاص  دريب  علي ت  التأهيلي  البرنامج  اعتمدت فكره

في تشخيص   التقنيات الحديثة  تهدد اإلنتاج وطرق السيطرة    أمراضعلى استخدام  التي  اإلبل 
التقنيات الحديثة املستخدمة في التلقيح استخدام    علىاملتدربين  تأهيل  عليها كما تناول البرنامج  

اإلبل كما تناول    أمراضاملختلفة في تشخيص    السونار   أشعة  واستخدامات  األجنةالصناعي ونقل  
االليزا   استخدامات  على  التدريب  املتسلسل    (ELISA)البرنامج  البلمرة  في    (PCR)وتفاعل 

 اإلبل املختلفة.  أمراضتشخيص 

DESCRIPTION 
 

 The program dealt with training of veterinarians on the use of modern technologies in 
the diagnosis of camel diseases that influence production as well as methods of control. 
The program also covered the training of the trainees on use of modern technologies in 
artificial insemination, embryos transfer and the uses of ultrasonography in the 
diagnosis of camel diseases. The program also dealt with training on the uses of Elisa 
(ELISA) and PCR techniques in the diagnosis of various camel diseases. 

 البحثي   الفريق  قائد 
 

RESEARCH TEAM LEADER 
 

Prof. Wael M. EL-Deeb, weldeeb@kfu.edu.sa, 00966509296154 

 داخلية   مرجعية   أرقام 
 

INTERNAL REFERENCES 
 

CHAIR55, FINANCE687 
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