
 البرامج التدريبية الصيفية
 لكراسي األبحاث والمختبر

المركزي

نبذة عن الكلية:

تعتبــر كليــة العلــوم مــن أهــم الجهــات العلميــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  والبحثيــة 
مجــاالت  فــي  رصينــة  بأبحــاث  تقــوم  والتــي 
متميــزة  مجموعــة  الكليــة  وتحتضــن  متعــددة 
مــن الكراســي البحثيــة والمختبــرات المتخصصــة. 
ومــن منطلــق حــرص الكليــة علــى إتاحــة تلــك 
ــة  ــز وتنمي ــات لتعزي ــن والباحث ــات للباحثي اإلمكان
الجامعــات  وبيــن  بينهــا  البحثيــة  الشــراكات 
كليــة  تعتــزم  منهــا  الناشــئة  خاصــة  األخــرى 
العلــوم طــرح دورات تدريبيــة للطــاب والطالبــات 
خــال االجــازة الصيفيــة بالتعــاون مــع كراســي 
األبحــاث المتخصصــة والمختبــر المركــزي بالكليــة.

اإلمكانات

الكراسي البحثية 
وفرة في االمكانات البشرية المؤهلة

التقنيــة المتقدمــة واألجهــزة النوعيــة والنادرة 
علــى مســتوى المملكــة العربية الســعودية. 

المختبر المركزي 
أجهزة تحليلية حديثة 

القاعات التدريبية الذكية.

تقــدم الكليــة خدماتهــا التدريبيــة للمســتفيدين 
مــن:

 طاب وطالبات جامعة الملك سعود
 وكذلــك للمســتفيدين مــن منســوبي القطــاع 

الخــاص. 

الفئة المستهدفة 

الفنييــن والفنيــات مــن كافــة جامعــات المملكــة 
وكذلــك طــاب وطالبــات الدراســات العليــا.

الصيفيــة  التدريبيــة  البرامــج  فــي  للتســجيل 
ــاه: ــز أدن ــتخدام الرم ــى اس ــاث يرج ــي األبح لكراس
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تحضير وإعداد وتجهيز التجارب

التدريب على طرق الفصل الكروموتوغرافي

تقنيات زراعة الخايا وتقييم السمية لخطوط خايا مختارة
طرق الكشف عن المؤشرات الحيوية لألمراض 

المزمنه غير المعدية

تحضير وتوصيف الحفازات الكهربية والكهروضوئية

الجهة المستضيفة: كرسي أبحاث السيرفاكتانت

الجهة المستضيفة: كرسي أبحاث المواد المتقدمة 

الجهــة المســتضيفة: كرســي عبــد الرحمــن الجريســي ألبحــاث 
DNA النــووي الحمــض 

الجهــة المســتضيفة: كرســي األميــر متعــب بــن عبــد اللــه ألبحــاث 
)PMCO( المؤشــرات الحيويــة لهشاشــة العظــام

الجهة المستضيفة: كرسي أبحاث الكيمياء الكهربية
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ــر  ــة وتحضي ــات الكيميائي ــض التفاع ــراء بع ــة اج ــى كيفي ــب عل التدري
العينــات وتجهيزهــا للتحليــل واســتخدام االجهــزة العلميــة المتطــورة، 
النتائــج  مــع  التعامــل  وكيفيــة  الكيميائيــة  الحســابات  واجــراء 
ــم  ــاس الرق ــل مقي ــرى مث ــرة االخ ــزة الصغي ــض االجه ــى بع ــة ال باإلضاف
 melting pointاالنصهــار درجــة  ومقيــاس   ،PH meter الهيدروجينــي 
 ، Homogenizer والهوموجنايــزر ، sonifier والســونفاير ، apparatus
ــزي  ــرد المرك ــاز الط ــر ultrasonic cleaner وجه ــونيك كلين و االلتراس
والتجهيــزات  االدوات  مــن  العديــد،  علــى  والتعــرف   ،  centrifuge
الموجــودة فــي المختبــرات وكيفيــة اســتخدامها والتعامــل معهــا مــع 
مراعــات متطلبــات الســامة الازمــة للعمــل فــي مختبــرات الكيميــاء.

يتضمن النشاط التدريبي قسمين:
- القســم األول يتضمــن تعريــف المتدربيــن باألســس النظريــة والعمليــة 
لتقنيــات الكروماتوجرافيــا المختلفــة، مــع شــرح عــام لتطبيقــات عمليــة 
فصــل بعــض المركبــات باســتخدام الكروماتوجرافيــا الغازيــة والســائلة، 

باإلضافــة للتدريــب العملــي علــى اســتخدام تلــك األجهــزة.
النظــري والعملــي علــى طــرق  التدريــب  الثانــي يتضمــن  القســم   -

المختلفــة. الــذري  واالنبعــاث  االمتصــاص 

ــة،  ــاط الغذائي ــداد األوس ــا، وإع ــة الخاي ــات زراع ــول تقني ــيات ح 1. أساس
ــا. ــف، وتعقيمه والمحاليــل المنظمــة والكواش

2. زراعــة  خطــوط الخايــا البشــرية المختلفــة وتغذيتهــا و حفظهــا 
بالتبريــد.

ــان  ــار التريب ــطة اختب ــة بواس ــة والميت ــا الحي ــص الخاي ــارات فح 3. اختب
.MTT ــص ــطة فح ــا بواس ــاط الميتوكوندري ــار نش ــي واختب األزرق التفريق

4. تقييــم الســمية عــن طريــق اختبــار امتصــاص األحمــر المعــادل و فحــص 
التغييــرات المورفولوجيــة فــي الخايــا بعــد التعــرض.

الخايــا  في   )ROS( التفاعلي  األوكســجين  أنواع  إنتاج  توليــد  قيــاس   5.
النتائج. وتفسيــر  للسموم  المعرضة 

تــم تجهيــز كرســي األميــر متعــب بــن عبــد اللــه ألبحــاث المؤشــرات 
ــة  ــة، كلي ــاء الحيوي ــم الكيمي ــام )PMCO(، بقس ــة العظ ــة لهشاش الحيوي
العلــوم، باحــدث التقنيــات الحديثــة والمتخصصــة فــي مجــال التحليــات 
الكيميائيــة والحيويــة، كذلــك باجهــزة رصــد الملوثــات البيئيــة فــي 
المكونــات  وتعريــف  تحليــل  أجهــزة  المختلفــة،  الحيويــة  العينــات 
والعطريــة،  الطبيــة  النباتــات  مســتخلصات  فــي  الفعالــة  الحيويــة 
كذلــك وحــدة البيولوجيــا الجزيئيــة ووحــدة زراعــة الخايــا باالضافــة الــي 
احــدث أجهــزة التحليــل الكروماتوجرافــي الســائل والغــازي. وكجــزء مــن 
ــة  ــرات الحيوي ــاث المؤش ــج ابح ــر برنام ــة يوف ــي للطلب ــج التدريب البرنام
للطــاب الجامعييــن فرصــة الممارســة العمليــة للبحــث العلمــي مــن 
خــال المشــاركة فــي البحــوث العلميــة القائمــة بالبرنامــج. ويقــدم 
البرنامــج للمتدربيــن المتفوقيــن فــرص العمــل والدراســة فيمجــال بحــوث 

المؤشــرات الحيويــة.

حفــازات  بتحضيــر  المتــدرب  ســيقوم  التدريبيــة  الورشــة  هــذه  فــي 
بســيطة  طــرق  مســتخدما  نانويــة  وبأحجــام  كهربية/كهروضوئيــة 
وســيمكن لــه توصيفهــا فيزيائيــا بتقنيــات مثــل حيــود االشــعة الســينية، 
قيــاس الخصائــص الضوئيــة وغيرهــا ومــن ثــم يمكــن قيــاس قــدرة هــذه 
ــددة  ــة المتج ــال الطاق ــي مج ــة ف ــات مهم ــز تفاع ــى تحفي ــواد عل الم
مثــل تفاعــل انطــاق الهيدروجيــن/ تفاعــل اختــزال االكســجين/ اكســدة 
بعــض الكحــوالت. هــذا الموضــوع مهــم جــدا فــي الوقــت الراهــن اذ أن 
مثــل هــذه الدراســات يعــول عليهــا فــي الحصــول علــى طاقــة متجــددة 

ــة. ونظيف
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