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 .ھ 1442مختبر المركزي للعام الجامعي التقرير 

 

 :. وبعدوسلم  عليه نبينا محمد صل هللا والصالة والسالم علىالحمد هلل 

 

 على:مل تيش و ھ 1442 الجامعي للعام المركزي المختبر تقرير

 .الرؤية 

 .الرسالة 

 .األھداف 

 .تعريف بوحدات المختبر المركزي 

  المركزيالمختبر الخدمات التي تؤديها وحدات. 

 .اسهامات وحدات المختبر المركزي 

 الدورات المقدمة من وحدات المختبر المركزي 

 الدورات المتاحة في وحدات المختبر المركزي. 

 .االبحاث المنشورة التى اسهم فيها المختبر المركزي 

 .اسهامات المختبر المركزي في مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراة 
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 الرؤية:

 توطين التقنية الحديثة لتحقيق االقتصاد المعرفي.

 الرسالة

 تعزيز الدور الريادي لكلية العلوم في التميز البحثي.

 األھداف 

 االرتقاء بمخرجات البحث العلمي. •

 االستفادة المثلى من الموارد البشرية واألجهزة العلمية المتقدمة.  •

 وطالب الدراسات العليا.توفير البيئة البحثية الجاذبة للباحثين  •

 ترسيخ ثقافة الشراكة البحثية بين أقسام الكلية وكليات الجامعة.  •

 الخاص.تقديم الخدمات العلمية للجهات العلمية والقطاع  •

 تعزيز الموارد المالية لكلية العلوم. •

 وحدات المختبر المركزي:

 يشتمل المختبر المركزي على اربع وحدات اساسية:

 ،   Life Science Unit( LSUالحياتية ) العلوم وحدة .1

 Chemistry and Physics Unit  والفيزيائية الكيميائية التجهيزات وحدة .2

  Computing Processors Unit ( CPUوحدة المعالجات الحاسوبية ) .3

 وحدة صيانة االجهزة والخدمات المساندة. .4

 

  حياتيةالوحدة العلومLife Science Unit  وحدات فرعية وھي: أربععلى  وتشمل 

 .Molecular Biology Unitالجزئية وحدة البيولوجيا  (1

 .Cellular Biology Unitوحدة البيولوجيا الخلوية  (2

 .  Cell Culture Unitيةالخلوحدة زراعة  (3

 .Microscopy and Imaging Unitوحدة المجهر والتصوير  (4

 

  وحدة التجهيزات الكيميائية والفيزيائيةChemistry and physics Unit    وتشمل

 وحدات فرعية وھي: خمسةعلى 

 Thermal and elemental .العناصروتحليل  وحدة التوصيف الحراري (1

Analysis Unit 

 .Spectroscopy Unitوحدة المطياف  (2

 .Chromatography Unitوحدة الكروموتوجرافي  (3
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 .Radiation Unitوحدة التشعيع  (4

 .  X-ray Analysis Unitوحدة األشعة السينية (5

 

 ي:زمختبر المركالخدمات التي تؤديها وحدات ال

 

عضاء ھيئة التدريس والباحثين وطالب الدراسات وطالب مرحلة أل تحليل العينات (1

 ريوس ومشاريع التخرج.ولاالبك

بالتعاون مع  ألعضاء ھيئة التدريس والباحثين والطالب إقامة الدورات التخصصية  (2

بكلية العلوم و عمادة تنمية المهارات بجامعة الملك الشراكة المجتمعية وحدة التدريب و

 المثلى لألجهزة المتاحة في المختبر المركزي. االستخداماتعلى سعود 

 تقديم المشورة في تنفيذ المشاريع واعداد التقارير. (3

 ة.المساھمة في جودة النشر بإخراج نتائج متوافقة مع كبري الدوريات العلمية العالمي (4

سائل الماجستير اريع التخرج لطالب البكالوريوس ورالمساھمة في إنجاز مش (5

 الدراسات العليا. وطالبات والدكتوراة لطالب
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 إسهامات وحدات المختبر المركزي:

 :تحليل العينات :أولا 

وفيما يلي توزيع عدد العينات على  عينة 5834 عدد استقبلت وحدات المختبر المركزي

 الوحدات المختلفة للمختبر المركزي:

Instrument Number of Samples 

Nano Drop Spec 1339 

NMR 1058 

FTIR 473 

Liquid Nitrogen (Liters) 471 

SEM 442 

TEM 244 

EDS 221 

Gel Doc 219 

RAD 200 

TGA 189 

Confocal M 135 

CHN 129 

XRD 100 

Confocal Microscopy 94 

DSC 87 

DLS 84 

Gel Doc 82 

ICP-MS. 70 

TOF 65 

Ultra Centrifuge 48 

UV-vis spectrophotometer 48 

Microwave Digestion.  23 

Anti-bacterial activity 11 

Autochem analyzer 2 

 

 بالمختبر المركزي عدد العينات للوحدات المختلفة( 1جدول رقم )
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 المختلفة للمختبر المركزي األجهزة  العينات على( نسبة توزيع 1شكل رقم )

 استخدام الجهزة بالنسبة للوحدات: 

 
 .المجاھروحدة ( نسبة توزيع العينات على 2شكل رقم )
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 .التجهيزات الكيميائية والفيزيائيةوحدة ( نسبة توزيع العينات على 3شكل رقم )

 

 Life Science Unit (LSU)وحدة العلوم الحياتية إسهامات 

 المجهر اإللكتروني الماسح:وحدة 

بفرعيها ھ   من كليات وأقسام الجامعة   1442 عينة مختلفة في العام الدراسي 663استقبلت الوحدة عدد 

وقامت الوحدة بإنجاز كل العينات وتسليم النتائج الى  آخريوجامعات خارجية وجهات للرجال والنساء 

 .ISI في قواعد البياناتأصحابها وبفضل من هللا نشر أغلب النتائج في دوريات معتمدة 
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 .عدد العينات نسبة( 4شكل رقم )

ا: وحدة المجهر اللكتروني النفاذ  ثانيا

من كليات وأقسام الجامعة وجهات  1442 عينة مختلفة في العام الدراسي244استقبلت الوحدة عدد 

 .وقامت الوحدة بإنجاز كل العينات وتسليم النتائج  آخري

 

.عدد العينات نسبة( 5شكل رقم )  
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  Confocal Microscope وحدة جهاز

 .. عينات مختلفة في العام الدراسي من كليات وأقسام الجامعة 135استقبلت الوحدة عدد 

 Chemistry and Physics Unitوحدة التجهيزات الكيميائية والفيزيائية إسهامات 

 :Thermal Analysis Unit الحراري التحليل وحدة

 للرجال بفرعيها الجامعة وأقساممن كليات  الدراسي العام فيعينة مختلفة  276الوحدة عدد  استقبلت

 6والشكل التالي رقم  العينات كل بإنجاز الوحدة وقامت آخري وجهات خارجية وجامعات والنساء

 .فرعي الجامعةيبين توزيع ھذه العينات على 

 

( توزيع نسبة عدد العينات6شكل رقم )  

  وحدة األشعة تحت الحمراءFTIR: 

 .من كليات وأقسام الجامعة   الدراسي العامعينة مختلفة في  473استقبلت الوحدة عدد 
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.العينات عدد نسبة توزيع (7شكل رقم )  

 وحدة األشعة السينية  XRD: 

من كليات وأقسام الجامعة والشكل التالي  الدراسي العامعينة مختلفة في  100استقبلت الوحدة عدد 

 يبين توزيع ھذه العينات على الجهات الطالبة: 8رقم 

 

.العينات عدد نسبة توزيع( 8شكل رقم )  
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 :TOFجهاز وحدة  •

 Time of flight secondary ion mass spectrometry: 

من كليات وأقسام الجامعة والشكل التالي  الدراسي العامعينة مختلفة في  70استقبلت الوحدة عدد 

 يبين توزيع ھذه العينات على الجهات الطالبة: 9رقم 

 

.العينات عدد نسبة توزيع( 9شكل رقم )  

وحدة جهاز     ICP Inductively coupled plasma mass spectrometry  :  

من كليات وأقسام  الدراسي العامفي  عينة للتحليل 70للهضم و  عينة 23استقبلت الوحدة عدد 

 .يبين توزيع ھذه العينات  10الجامعة والشكل التالي رقم 
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 .العينات عدد نسبة توزيع( 10) رقم شكل

 : NMR  Nuclear magnetic resonance جهاز وحدة

 والشكل الجامعة وأقسام كليات من الدراسي العام في مختلفة عينة 1058 عدد الوحدة استقبلت

 :الطالبة الجهات على العينات ھذه توزيع يبين 11 رقم التالي

 
 .الجامعة فرعي على العينات عدد نسبة توزيع( 11) رقم شكل
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 :Radiation Unit التشعيعوحدة 

 والشكل الجامعة وأقسام كليات من الدراسي العام في مختلفة عينة 200 استقبلت الوحدة عدد

 :الطالبة الجهات على العينات ھذه توزيع يبين 21 رقم التالي

 

 .العينات عدد نسبة توزيع( 21) رقم شكل

  دورات المقامة بالمختبر المركزي:ثانياا ال

استخدام اجهزة حيود األشعة السينية ووالتحليل الحراري تخصصية عن  اتأقام المختبر دور

أقام المختبر  كما بالتعاون مع وحدة التدريب والشراكة المجتمعية بكلية العلومالطرد المركزي 

 .دورة تدريبية لفنيين الكليات العملية بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات

 ثالثاا الدورات المتاحة بالمختبر المركزي:

 .استخالص الحمض النووي دنا من العينات البيولوجية .1

 .رنا من العينات البيولوجيةاستخالص الحمض النووي  .2

 .الفصل الكهربائي بواسطة جل األجاروز .3

 . PCRوتطبيقاته في ال  الحمض النووي .4

 .كتابة الجينات .5

 PCR.رييل تايم  .6
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 .التعبير الجيني واستخالص البروتين في البكتريا .7

 تقنية فصل وتوصيف البكتريا من التربة والعينات البيولوجية. .8

 البيولوجية وغير البيولوجية للمجهر اإللكتروني النفاذ.طرق تحضير وفحص العينات  .9

 طرق تحضير وفحص العينات البيولوجية وغير البيولوجية للمجهر اإللكتروني الماسح. .10

 تقنية االليزا وتطبيقاتها  .11

 .تقنية الويسترن بلوتنق وتطبيقاتها .12

 

 رابعا: األجهزة الجديدة المتاحة بالمختبر المركزي:

 الديناميكي الميكانيكي.جهاز التحليل  .1

 .جهاز مقياس حجم الحبيبات .2

 جهاز كروموتوجرافي الغاز ومطياف الكتلة. .3

 جهاز مقياس حجم الحبيبات النانو مترية وجهد الزيتا. .4

 .الميزان اآللي .5

 Confocal microscope البؤر متحد المجهر .6

 المطياف الضوئي للقطرات النانو مترية. .7

 .وحدة إنتاج النيتروجين المسال .8

 .جهاز عد كريات الدم .9

 جهاز التحليل الكيميائي اآللي. .10

 جهاز الرنين النووي المغناطيسي. .11

 جهاز األشعة السيني التألقي. .12

 جهاز مطياف الكتلة البالزمي. .13

 جهاز تحليل طيف الكتلة المباشر. .14
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 األبحاث المنشورة التي اسهم بها المختبر المركزي: •

Publication list used Central Lab Equipment's: 

 

1. An efficient, sustainable approach to the chemo and regioselective synthesis of 

novel spiroindenoquinoxaline grafted piperidone hybrid heterocycles JOURNAL 

OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE, 32, 7, 3059-3064, 2020 

2. Functionalized N-Pyridinylmethyl Engrafted Bisarylmethylidenepyridinones as 

Anticancer Agents, PROCESSES, 8, 9, 2020. 

 

3. Dispiropyrrolidine tethered piperidone heterocyclic hybrids with broad- spectrum 

antifungal activity against Candida albicans and Cryptococcus neoformans, 

BIOORGANIC CHEMISTRY, 100, 2020. 

 

4. Regio- and diastereoselective synthesis of spiropyrroloquinoxaline grafted indole 

heterocyclic hybrids and evaluation of their anti-Mycobacterium 

tuberculosisactivity, RSC ADVANCES, 10, 40, 23522-23531, 2020. 

 

5. In vitroMechanistic Exploration of Novel Spiropyrrolidine Heterocyclic Hybrids 

as Anticancer Agents, FRONTIERS IN CHEMISTRY, 8, 2020. 

 

6. A facile ionic liquid-accelerated, four-component cascade reaction protocol for the 

regioselective synthesis of biologically interesting ferrocene engrafted 

spiropyrrolidine hybrid heterocycles, JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY 

SCIENCE, 32, 4, 2500-2504, 2020. 

 

7. Synthesis, X-ray structural determination and biological evaluation of novel 

ferrocene grafted spiroquinoxalinopyrrolidine, JOURNAL OF MOLECULAR 

STRUCTURE, 1226, 2021. 

 

8. Design, stereoselective synthesis, computational studies and cholinesterase 

inhibitory activity of novel spiropyrrolidinoquinoxaline tethered indole hybrid 

heterocycle, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE, 1225, 2021. 

 

9. Spectroscopic Assessment of Shock Wave Resistance on ZnO Nanorods for 

Aerospace Applications, JOURNAL OF INORGANIC AND 

ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS, 2021. 

 

10. Cholinesterase inhibitory activity of highly functionalized fluorinated 

spiropyrrolidine heterocyclic hybrids, SAUDI JOURNAL OF BIOLOGICAL 

SCIENCES, 28, Issue 1, Page 754-761, 2021. 

 
11. Abderrahim Titi, Saud M. Almutairi, Abdulwahed F.Alrefaei, Salim 

Manoharadas, Bakheet A.Alqurashy,Pramod K. Sahu, Belkheir Hammouti, 

Rachid Touzani, Mouslim Messali, Imran Ali. 2020. Novel phenethylimidazolium 

https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000576643500023
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000576643500023
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000580796700001
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000580796700001
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000540965300005
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000540965300005
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000544674800002
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000544674800002
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000544674800002
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000543046500001
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000543046500001
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000537251600013
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000537251600013
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000537251600013
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000609168200016
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000609168200016
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000596475500001
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000596475500001
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000596475500001
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000604891000004
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000604891000004
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000604726500009
https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?DestApp=WOS&GWVersion=2&SrcApp=RRC&locale=en_US&SrcAuth=RRC&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=WOS:000604726500009
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based ionic liquids: Design, microwave synthesis, in-silico, modeling and 

biological evaluation studies. Journal of Molecular Liquids, 315, 113778. 

 

12. Tse-Wei Chen, Rameshkumar Arumugam, Shen-Ming Chen, Mohammad Altaf, 

Salim Manohardas, Mohammed Saeed Ali Abuhasil, Mohammad Ajmal Ali. 

2020. Ultrasonic preparation and nanosheets supported binary metal oxide 

nanocomposite for the effective application towards the electrochemical sensor. 

Ultrasonics Sonochemistry 64, 05007. 

 

13. .Alrefaei AF, Albeshr MF, Alharbi SN, Alrefaei AF, Almutairi MH, Almutairi 
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في إخراجها المختبر  أسهم يورسائل الماجستير والدكتوراة الت البكالوريوس طالبتخرج مشاريع 

 .المركزي

 

 :مشاريع تخرج طالب البكالوريوس 

 

 مسلسل اسم الطالب التاريخ الرقم الجامعي الجهة عدد العينات

 1 نجد ابو بكر منقوش 3/11/1442 437105331 كلية العلوم 10

 2 محمد بن ابراهيم الفعيم 3/11/1442 436101874 كلية العلوم 5

 3 أالء العيسى 6/2/1442 20200204 كليات البنات 5

 20200406 كلية العلوم 5

437103913 

 4 عبد المحسن الشمالن 25/3/1442

 20210037 كلية العلوم 10

437104627 

 5 ياسر المنيع 4/8/1442

 20210036 كلية العلوم 10

437102848 

 6 الناصريزيد  4/8/1442

 20210029 كليات البنات 10

437201949 

 7 بشرى النويصر 3/8/1442

 8 ناصر احمد 15/8/1442 20210053 كلية العلوم 5

 20210056 كلية العلوم 10

43101344 

 9 محمد الشمري 10/8/1442

 

 :رسائل الماجستير 

 

كرومتوجرافيا الغاز مع فصل وتوصيف بعض مكونات البترول الخام السعودي بتقنيات  .1

 (.TOFمطياف الكتلة المزدوج ومطياف الكتلة بزمن الطيران. قسم الكيمياء )
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تحضير توصيف مواد زجاجية نانوية وميضية حرارية جديدة لقياس الجرعة االشعاعية.  .2

 (XRD) (XRF). (Co 60 )قسم الفيزياء  .

 

م البوكسيت بمنطقة الزبيره شمال بترولوجية والمناخ القديم والوضع الجيولوجي لرواسب خا .3

 .(XRF)وسط المملكة العربية السعودية. قسم الجولوجيا 

 

 (XRD) تحضير حفازات نانوية إلنتاج الديزل الحيوي. قسم الكيمياء . .4

 

 (.XRDقسم الكيمياء  ) .أكسدة بنزايل الكحول األلدھيد بواسطة الحفازات  .5

 

التعريف الجزيئي والتركيبي الدقيق لقمل رأس اإلنسان بين فتيات المدارس االبتدائية في  .6

 .(SEM)محافظة بيشة، المملكة العربية  السعودية. قسم علم الحيوان 

 

التعريف الجزيئي لقراد االبل والتحقق من إصابته طبيعياً ببكتيريا الريكتسيا والبوريليا في  .7

 .(SEM)ية  . قسم علم الحيوان المملكة العربية  السعود

 

 :رسائل الدكتوراة 

1. PhD project: “The Potential Protective Role of Miramia Salvia 

Officials Extract against Oil Derivatives Induced Rat Ovarian 

Disorders" By Abdulkarem Alrezaki. 

 

2. PhD project: ‘The effect of acrylamide on ovary in two 

consecutive generations of rats and the potential protective role 

of green silver nanoparticles extracted from Lotus leguminosae" 

 

3. Graphene based inorganic nanocomposite synthesis 

characterization and catalytic applications. قسم الكيمياء (XRD). 

 

تقديراألكريلمايد في األغذية المعالجة حرارياً بواسطة االستخالص بالطور الصلب  .4

 .(TOF)(. XRD. قسم الكيمياء )وجهاز الكروماتوجرافيا السائلة ومطياف الكتلة

 

تشييد وتوصيف تراكيب نانوية معتمدة على اكسيد الحديد المغناطيسي النانوي  .5

 (XRD). وتطبيقاتها في تقنية المياه

 

 

 


