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الوقت الفعاليـة م

10.50 ص ا�ستقبال معايل مدير اجلامعة ومندوب وزاره التعليم العايل 1

11 ص افتتاح امللتقى العلمي ال�سـاد�س 2

11.05 ص جولـة يف معر�س الأعمال الفنية 3

11.10 ص
ا�ستعرا�س اأهم امل�ساركات والأبحاث املتاأهلة يف املرحلة الأخرية على 

م�ستـوى اجلامعـة  ) 02 م�سـاركة ( 4

12.05 م  القران الكرمي  5

12.10 م
فلم وثائقي جلميع فعاليات املوؤمتر العلمي ال�ساد�س اخلا�س ب جامعة 

اجلوف 6

12.15 م كلمـة الطالب تلقيها الطالبة ) اأفنان ال�سـمري ( 7

12.20 م  كلمـة عميد �سوؤون الطالب  8

12.25 م  كلمة معايل مدير اجلامعة 9

12.30 م الإعالن عن الفائزين وتوزيع اجلوائـز 10

12.35 م  جائـزة التميز لأف�سل كلية  11

12.40 م  جائزة التميز لف�سل م�ساركـة 12

12.45 م  جائزة التميز لأف�سل من�سـق 13

12.50 م  اخلتـام 14

قى
ملت

ج ال
نام

بر
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م�سرح كلية العلوم الطبية التطبيقية
) حمور العلوم ال�سحية والطبية(

م�سرح كلية العلوم
) حمور العلوم ال�سا�سية والهند�سية(

ا�سم القاعة

د./ ابراهيم طاهر د./ عبد العزيز نايل 
 م�سرف
القاعة

�سلطان بن عبد امل�سلح بن احمد احل�سن 
 dna etar traeh no gnikoms fo tceffE

 gniklaw refta dna tser ta noitarutas negyxo
setunim xis rof

م�سعب بن امين بن عافت الزيد
 ecaps gnisu tiucric evirD CA fo lortnoC

.noitaludom htdiw eslup rotcev

10:00
10:15

احمد �سعيد الرويلى
 fo noitaziretcarahc laiborcimitnA

 evitagen-marg tnatsiser       menepabrac
illicab

معاذ عبد الرحمن عقالء املر�سد
 otuA htiw thgiL teertS deL derewoP raloS

lortnoC ytisnetnI
10:15
10:30

عمر ح�سن ال�سريف
 ni tnemevlovni metsys noitalugaoC

seiticixot revil tnereffid

عبد العزيز م�سبل منور العنزى
 ruoF ni rotoM CD fo lortnoC deepS

MWP gnisU snoigeR tnardauQ

10:45
11:00

عبد املجيد عزام العنزى
 fuojla ni decudorp lio evilo fo noitacfiiruP
ilakla dlim a gnisu sdica eerf morf noiger

في�سل م�سلح الر�سيدي
 noisorroc dna sisehtnys yldneirf-ocE

evitavired eninadohr wen fo yduts

11:00
11:15

عبد االله بن را�سد بن عو�ض
اآثر الدرا�سة بعيدا عن الهل على اجلوانب العاطفية والجتماعية 

والقت�سادية وم�ستوى التح�سيل العلمى بني طالب كلية الطب 
بجامعة اجلوف

نايف بن فهيد عما�ض ال�سمري
خماطر الفطريات املنت�سرة يف براز و ري�س احلمام و اليمام املع�س�س يف 

نوافذ الكثري من امل�ساكن مبدينة �سكاكا و طرق الوقاية

11:15 
11:30

فرا�ض فهد عايد الري�ض
مدى ممار�سة الريا�سة بني اطباء م�ست�سفيات �سكاكا اجلوف

فار�ض ع�سل عبداهلل ال�سمرى
 fo ylbmessA-fleS no ytilarihC fo ecneuflnI

 sremirdneD kcilC ekil-ksiD elihpihpmA
retaW ni

11:30
11:45

هيثم بن خلف بن خملف
vمدى وعى طالب كلية الطب مبر�س ال�سكرى وم�ساعفاته

جعفر علي اأحمد املجيبل
مزيد من الدرا�سات ب�ساأن تقييم �سمية العائلة البوراجينية على 

يرقات و عذاري البعو�س مبدينة قارا منطقة اجلوف

11:45
12:00

كرمي العنزى
 laro fo ecitcarp dna edutitta  ,egdelwonK

 ni srehcaet loohcs yramirp gnoma htlaeh
aibarA iduaS  ,ytic akakas

�سلطان حممد العنزى
 dna lacitnedi owt fo gnissecorp egamI

serutcip ralimis

12:00
12:15

قاعة اجلودة والعتماد الأكادميي
جميع املحاور )طالبات(

د./ مها اليزيدى

هناء هازع الرويلى
 Impact of a Designed Teaching Program

 for Nurses Regarding Ureteral Stent
 Management on Nurses Knowledge and

 Practice in  Prince Mutaip Bin Abd El
.Aziz Hospital

ح�سة مبارك
A survey of  folk medicine in aljouf area

اآالء فوؤاد البكرى
ال�سمت يتحدث

اآالء فوؤاد البكرى
ثالثية العني

با�سمة امين ا�سماعيل
واقع خدمات الرتبية اخلا�سة لذوى ا�سطراب التوحد كما يراه 

الباء فى منطقة اجلوف 

ميعاد الكويكبى
م�سكالت التدريب امليدانى من وجهة نظر طالبات التدريب امليدانى 

فى ق�سم الرتبية اخلا�سة بجامعة اجلوف

�سفية عبد الرحمن مذكر العامري
جتليات نظرية النظم يف �سعر املتنبي - ق�سيدة "اأرق على اأرق" 

اأمنوذًجا "

زينب كرمي عبد اهلل الرويلي
Revisiting Literature and Language in

 an EFL Classroom with reference to 
William Wordsworth’s Daffodils

اإقبال حممد براك الرباك
 المحامى ومسئوليته التأديبية والمدنية في ظل االنظمة

السعودية

مرمي م�سعد املطريى
 علم اللغة القضائى دراسة نظرية وتطبيقية –رسائل

داعش نموذجاً-

ا�سماء على التعزى
تنوير

عفراء دخل اهلل ال�سرارى
Website for booking trips

محمد كاتب الرويلى
Exploring the relationship between the 

infection of helicobacter pylori smoking with 
caries and periodontal diseases

أبراهيم حمزه العمريد
موقع ويب لبيع وتأجير العقارات

1:15 1:00

ريان السحيمى
Smart traffic – light controller using PIC16F877A

1:30  1:15"

هشام العوذة
Correction of oral hygien practice and 
aphthous  ulcers in Saudi population

عبدالمجيد محمد جايز العنزي
Solution of One Dimensional Problems in Quantum Mechanics 

using MATLAB Environment
1:45   1:30

 بدر ابراهيم الرويلى
Water Quality for Agriculture and

 Meat−producing chickens/sheep −indoor husbandry systems in 
AlQurayyat, KSA

2:00    1:45

فارس مزكي الرويلي
 Water Quality of public water coolers in AlQurayyat, Al-Jouf

Region, KSA: current status and future aspirations
2:15    2:00
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م�شرف الفرتة الأوىل  �شعادة د. / م�شرف قيا�ض الرويلى 

م�شرف الفرتة الثانية  �شعادة د. / عبد ال�شالم اخلالدى

م�شرف الفرتة الثالثة �شعادة د. /معتز عبدة كانون

م�سرح كلية العلوم الطبية التطبيقية
) حمور اخلدمة املجتمعية(

ا�سم 
القاعة

د./ ا�سماعيل ال�سودانى 
د./وائل العياط

م�سرف 
القاعة

م�سطفى �سياب
دور النقل اجلماعى يف م�سكلة

 التنقل لدى طالب جامعة اجلوف

8:15"
8:00

في�سل بن فرج العنزي
اهجرها ولك الجر

8.30"
8.15

ماجد كفا�ض ال�سمري
اليوم العاملي لالإعاقة

8.45"
8.30

حممد فهد
ماوؤنا  .......... . لأحفادنا

9:00"
8.45

حممد البديوى
قوافل الب�سمة

9.15"
9:00

عامر في�سل القعي�سي�ض
املداواة بالل�سان

9.30"
9.15

متعب ح�سن املروانى
ا�ستخدام اجلوال اثناء القيادة

9.45"
9.30

وليد نايف ابراهيم الواكد
�سالمة عظامك 10:00"

9.45

م�سرح كلية العلوم الطبية التطبيقية
)حمور البتكار وريادة العمال(

م�سرح كلية العلوم
) حمور العلوم الن�سانية( ا�سم القاعة

د./ احمد ابو املجد د./ حمدى �سعد  م�سرف
القاعة

�سالح حمد رميان الرويلى
حتلية ماء البحر باأ�ستخدام الطاقة ال�سم�سية احلرارية

م�سارى ال�سالح
ايام العرب فى نقائ�س جرير

2:45 
2:30

عبدالعزيز منيزل حريث الرويلى
ت�سميم وتنفيذ مولد كهربائى يعمل باملياه مبا�سرة

طالل العنزى
 stegdaG cinortcelE fo tcapmI

 :gninraeL egaugnaL hsilgnE no
 ytisrevinU fuojlA fo snoitpecreP

stnedutS

3:00 
2:45

خالد �سيف اهلل العازمى
نظام موائمة حرارة مياه اخلزان با�ستخدام الطاقة 

ال�سم�سية

�سالمة عواد العنزى
مدى توفر القيم ال�سالمية فى ن�سو�س ال�ستماع بكتاب 

لغتى اجلميلة فى املرحلة البتدائية باململكة العربية 
ال�سعودية

3:15 
3:00

عبد اهلل عبد احلكيم راغب يا�سني
فعالية املواد التدري�سية يف تنمية اخللفية املعرفية لدى 

طالب ال�سنة التح�سريية بجامعة اجلوف

3:30 
3:15

عبد الرحمن �سالح الفهيقي
تداول الأوراق التجارية بالتظهري يف النظام ال�سعودي

عجاب مطلق املطريي
زواج القا�سرات

يم
ك

ح
لت

ت ا
سا

جل
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ال�ستاذ امل�سرفعنوان الم�ساركةحمور امل�ساركةا�سم الطالبم

1

في�سل بين دبيان ال�سمري
ظافر بن �سالح بن ظافر

بدر بن المدي بن ح�سيري
عيد بن مفلح �سالح البلوي

حمود ج�سعان الرويلي

العلوم ال�سحية ـــــ 
بو�سرت

 Knowledge and pattern of physical activity and
 lifestyle among high school students in sakaka

aljouf
مدى المعرفة ونمط الحياة وممار�سة الريا�س لدى طالب مدار�س الثانوية 

في �سكاكا الجوف

 Prof. Dr. tared el –
metwally

Dr. Altaf Hussain

2
عبد العزيز بن حمدان علو�س

خالد �سليمان فالح العنزي
خالد بن فهد بن نهار العنزي
�سالح بن �سالمة بن �سبيان

العلوم ال�سحية ــــ 
بو�سرت

 Awareness of high school students regarding
 methods of spread and prevention of

HIVLAIDS
مدى الوعي لدى طالب المدار�س  الثانوية ب�سكاكا الجوف بطرق انت�سار ومنع 

ال�سابة بفيرو�س العوز المناعي المكت�سب

 Prof. Dr. Ibrahim
taher

Dr. Altaf Hussain

3

فرا�س فهد عايد الري�س
م�سعب فهد عايد الري�س

عبدا لرحمن عبداهلل عوي�س
عبداهلل احمد الزارع

فواز الجذعي دابل ال�سراري
عبداهلل وفوق العرجان

العلوم ال�سحية ـــ 
بو�سرت والقاء

 Prevalence of physical activity among physicians
in sakaka aljouf : a cross sectional study

مدى ممار�سة الريا�سة بين اأطباء م�ست�سفيات منطقة الجوف
Dr. Altaf Hussain

4

هيثم بن خلف بن ملخف
من�سور بن �سلطان من�سور

فار�س بن محمد بن ابراهيم
ممدوح مد اهلل ال�سرحاني

علي بن خالد علي الخالدي

العلوم ال�سحية ــــ 
بو�سرت والقاء

 Awareness regarding Diabetes mellitus and its
 complication among medical students of aljouf

university
مدى وعي طالب كلية الطب بمر�س ال�سكري وم�ساعفاته

Dr. Ashod Kumar

Dr. Altaf Hussain

5

عبد الله بن را�سد بن عو�س
عنان بن الحميدي بن عبيد

عبد الرحمن بن ن�سير الفيا�س
محمد احمد بن عبدا لرحمن
احمد بن عي�سى بن عبدالعزيز

العلوم ال�سحية ـــ 
بو�سرت والقاء

 Impact of studying away from family on the
 emotional, social ,eovomic and academic

 performance among medical students at fculty
of medicine, aljouf university

 Prof Dr. Mostafa
ragheb

Dr. Altaf Hussain

Phytochemical and biological screening of bassia بحث علميخالد �سيد الناهي6
eriophora growing in northern Saudi Arabia

د. نايف �سالح املعيقل

د. عرف مو�سى �سادق

Coagulation system involvement in different بحث علميعمر احمد محمد الع�سيري7
liver toxicities

د.حممد �سادق

د. نايف �سالح املعيقل

فهد مناحي القحطاني8
Olive oil to the manufacture of pharmaceutical بحث علميمبارك م�سعد الفهيقي

lubricant
د. نايف �سالح املعيقل

د. �سالح احمد �سيد

كة
شار

لم
ل ا

ما
ألع

ا
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عبد المجيد عزام العنزي9
Purification of olive oil produced in al jouf بحث عملينا�سر محمد الرويلي

region from free acids using amild alkali
د. نايف �سالح املعيقل

د. �سالح احمد �سيد

د. عالء ح�سن �سيدDiabetes mellitus and thyroid fnnctionsالعلوم ال�سحيةيو�سف عو�س عواد الرويلي10

د.حممد ي�سريتح�سير وتو�سيف ودرا�سة الن�ساط البيولجي لعقار متراكب معملياالعلوم ال�سحيةخالد عودة العنزي11

د. هاين كمال عبدال�سميع ال�سيددرا�سة لتاأثيرات المجالت الهربية والمغناطي�سية على دم الإن�سانالعلوم ال�سحيةعبد العزيز بن عايد جدعان الرويلي12

13
�ساكر بن �سالح بن ال�سمر العنزي

د. جابر �سيد امني �سليمانبرنامج عالج طبيعي لمرى ال�سمنة وال�سكرالعلوم ال�سحية�سيف الإ�سالم بن �سالم العنزي

د. اإيهاب حممد املدينةالتاأثير الإ�سعاعي على دم الإن�سانالعلوم ال�سحيةفواز فهد مون�س العنزي14

العلوم ال�سحيةبدر الرويلي15
 The antibacterial effect of commiphora myrrha

 extracts against some nosocomial pathogenic
bacterial isolates

د. هيثم عثمان حممد

العلوم ال�سحيةخالد عودة العنزي16
 Efficacy of crude extract of myrrh icommiphora

 abyssinica )burseraceai( as antibacterlal and
antifungal agent

د. حممد حمد ر�سدي م�سطفى

العلوم ال�سحيةمازن علي العنزي17
 Bacterial cellulose production in Saudi Arabia

 and lts future prospects as potential scaffold for
tissue engineering

د. حممد حممد ر�سدي م�سطفى

18
احمد بن عبد الرحمن بن محمد 

ال�سريحي
عبد العزيز بن محمد بن خالد العنزي

د. جابر بن �سيد امني �سليمانبرنامج عالج طبيعي لمر�سى الإكتئابالعلوم ال�سحية

Influence of chirality on self – assembly of بحث علميفار�س بن ع�سل عبداهلل19
amphiphile disk – like click kendrimers in waterاأ.د. هاين عو�س عبدالظاهر
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20
نايف بن فهيد عما�س ال�سمري

احمد بن �سعود عبدالعزيز الأحمد
مقرن بن عبد اهلل �سالح المطيري

بحث علمي
 Risk of fungi spread in feces and feathers of

 pigeons and doves nesting in a lot lf windows
 in mny houses in sakaka and methods of

prevention

اأ.د. هاين حممد عو�س 
عبدالظاهر

21
في�سل م�سلح الر�سيدي

Eco- friendly synthesis and corrosion study of بحث علمي
new rhodanine derivativeد.وائل عبداملجيد عرفه

22
جعفر علي احمد المجيبل

دمعة عياد عايد الهني
احمد ب�سير عودة الرويلي

بحث عملي
 Further studies on the evaluation of the toxicity

 of gouaginaceae against larvae and pupae of
mosquitoes at qrara city at aljouf region

اثر مر�س فقر الدم المنجلي على ال�سحة من وجهة نظر الم�سابين والأطباء  بحث علميح�سام احمد مزعل الرويلي23
د. حازم ريا�س عناقرهالمخت�سين بمنطقة الجوف

د. حازم ريا�س عناقرهالجوامع الخ�سراءبحث علميزياد ثامر �سالم العبدلي24

العوامل الموؤثرة في اختيار التخ�س�س لدى طالب ال�سنة التح�سيرية بجامعة بحث علميابراهيم عيد الرو�سان25
د. حازم ريا�س عناقرهالجوف

فعالية المواد التدري�سية في تنمية الخلفية المعرفية لدى طالب ال�سنة بحث علميعبد اهلل عبد الحكيم راغب يا�سين26
د. حازم ريا�س عناقرهالتح�سيرية بجامعة الجوف

د. حازم ريا�س عناقرهال�سنة التح�سيرية حقيقة اأم اأكذوبةبحث علميمحمد ن�سيب اأبو طارة27

د. حازم ريا�س عناقره�سلوكيات طالب ال�سنة التح�سيرية وعالقتها بالمرحلة الثانويةبحث علميه�سام اإيهاب عز الدين28

معتز �سالم ب�سير ال�سراري29
حممد �سعيد بركاتجدوى ا�ستخدام المحطات النووية في المملكة العربية ال�سعوديةبحث علميعلي عبد الكريم الملحم

ح�سين من�سور الع�سي�س30
تاأثير ا�ستخدام الدائرة الكهربائية على توفير الوقت والجهد على في العاب بحث علميخالد �سيف اهلل العازمي

القوى

احمد حممد عبد الفتاح

حممد �سعيد بركات
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و�سام كاويم�سروع فر�سان الطرقبحث علمييزن علي الجرو31

و�سام مكاوينموذج البروجيكتوربحث علميميالد عناد عواد الرويلي32

خالد �سيف اهلل العازمي33
نظام موائمة حرارة الخزان با�ستخدام الطاقة ال�سم�سيةبحث علميعبد المجيد �سالح العازمي

احمد حممد عبدالفتاح

د.احمد حممود ابو املجد

د. حممد حامد �سم�س الدين�سالمة عظامكبحث علميوليد نايف ابراهيم الواكد34

د. حممد حامد �سم�س الدينمر�س ال�سكر و�سحة المجتمعبحث علميمحمد فرحان عونيان الرويلي35

Inage processing of two identical and similar بحث علميتركي عواد العنزي36
picturesد.فايز ال�سرحاين

فهد مع�سع�س الرويلي37
د.ماأمون ح�سنيGsm authenticationبحث علميعلي حمود المليحان

ريان ال�سحيمي38
Four direction smart traffic-light using بحث علميعلي الع�سيري

microcontrollerد.�سعيد �سلوم

عبد اهلل رجيدان39
Interfacing compass temperature sensors and بحث علميطالل فهد ال�سمري

lcd to microcovtrollerد.�سعيد �سلوم

اأ.حممد قوجيلنظام امن بواباتبحث علمياأحمد النخلي40

د.خالد ال�سافعيتقنية معالجة ال�سور في المحافظة على �سالمة البيئةبحث علمي�سلمان �سالح �سلمان العابد41
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طارق ماطر ال�سراري42
Parallel computing using multi microcontrollers بحث علمياحمد منور الرويلي

for green horseد.خالد حمد نبيل

Online ordering and inventory system of a بحث علمي�سالم بن فالح بن �سماح العازمي43
inventory system of a supermarketاأ.حممد ار�سد جاويد

د. مو�سى دمبانظام الكتروني لمتابعة الطالب الخريجينبحث علميحافظ بخيتان العنزي44

اأ.حممد �سليم داويدDynamic website for Jordan mobilr dealerبحث علميعمر احمد �سعيد الغامدي45

د.مو�سى دمباweb-based reviewing systemبحث علميطاهر بن �سفيق مالئكة46

اأ.حبيب الرحمنتف�سير ق�سار ال�سوربحث علمييا�سر �سعدون الح�سن47

العاقة ال�سمعيةفلم وثائقييا�سر �سعدون الح�سن48

�سالح حمد ريمان الرويلي49
بحث علميهذال محمد م�سبح الرويلي

 Desalination of sea- water using solar-thermal
)energy)design and implementation

تحلية ماء البحر با�ستخدام القة ال�سم�سية الحرارية )بحث + نموذج عملي(

د.حمدي احمد حممد زيدان

د. حماد ابوزيد حممد احمد

50
عبد العزيز منيزل حريث البلعا�سي 

الرويلي
م�سعل عويد مطالن الرويلي

بحث علمي
 Design and implementation of novel water-

.electric- generator
ت�سميم وتنفيذ مولد كهربي يعمل بالمياة مبا�سرة )بحث + نموذج عملي (

د. طارق عبد املنعم قنديل

عبد العزيز م�سبل منور العنزي51
عبد الرحمن �سمران مر�سى المطيري

 Speed control of dc mator in four quadrant
regios using pwmدطارق عبد املنعم قنديل

بحث علميمحمد ح�سين علي الفلفل52
Solar collector hgl[jlu hgalsd

المجمع ال�سم�سي
) بحث+ نموذج عملي (

. طارق حممد خا�س



1414

بحث علمياحمد نا�سر اإبراهيم القا�سب53
المدخنة ال�سم�سية

Solar collector
بحث +نموذج عملي

د. احمد �سالح

مزمل مو�سى علي

بحث علميابراهيم خالد اإبراهيم الرويجح54
مراجع تجارب معمل ميكانيكا الوانع

Fluid mechanics laboratory experinents manul
)بو�ستر(

د. حممد ح�سن الكيكي

�سيف اهلل محمد الحلي�سي55
بحث علميعبد العزيز ب�سير فحيط الرويلي

نموذج كوبري معلق
Suspension buidge model

)بو�ستر(
د. حممد انور

56

احمد غاطي بن  ال�سكري الرويلي
عبد الرحمن بن مطيران بن 

عبدالرحمن الجوفي
م�سعل بن �سافي بن عبيد العنزي
بدر بن �سقار بن �سخيل العنزي

بحث علمي
ا�ستخدام النغمة الثنائية ذات التردادات المتعددة في التحكم عن بعد بالأجهزة 

الكهربية
 Remote control for electrical appliances based

on dtmf

د. حممد ال�سيد الطوخي

د. اإبراهيم حممود فايد

م�سعب بن ايمن بن عافت الزيد57
بحث عملينواف بن طالل الخالدي

تعديل عر�س نب�سي لمتجه الفراغ
Svpwm space vector pulse width modulation

)بحث + نموذج عملي(
د. ا�سامة حممد م�سطفى

معاذ عبدالرحمن عقالء المر�سد58
بحث علميخالد �سعد هداج الهادي

 Solar powered led street light with auto intensity
control

اإ�ساءة ال�سورع بالطاقة ال�سم�سية مع التحكم الأوتوماتيكي في �سكة الإ�ساءه
) بحث + نموذج عملي(

د. اأ�سامة احلمراوي

59

ماجد كفا�س ال�سمري
�سلمان كفا�س ال�سمري
�سلطان عقاب ال�سمري
وائل مو�سى الحربي

�سالح عبدالعزيز الغفيلي

د. احمد فتحي علياليوم العالمي لالإعاقةبحث علمي

د. احمد حممد جاد املوىلاهجرها ... ولك اأجر !بحث علميفي�سل فرج العنزي60

Challenges for the wastewater management in al بحث علمي�سيف الإ�سالم �سالم عويند العنزي61
qurayyat, Al-jouf region, northern KSA

د. احمد م�سطفى النجار

اأ.فهد علي �سامل العنزي

بدر ابراهيم خليدان الرويلي62
بحث علميخالد بن عده نا�سر العنزي

 Water quality for agriculture and eat –
 producing chicdent/ sheep –indoor husbandry

systems in alqurayyat ,KSA

د. احمد م�سطفى النجار

اأ.فهد علي �سامل العنزي

63
في�سل مطر �سالم الرويلي

احمد عبد الحرمن ال�سريحي
�ساكر �سالح الأ�سمر العنزي

Quality of water from domestic wells in al بحث علمي
qurayyat, al –jouf region, KSAد. احمد م�سطفى النجار
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64
عا�سق عبيد فواز العنزي

نا�سر ابراهيم خازر العنزي
احمدملد م�سعود ال�سراري

بحث علي
 Characterization of the water used for

  ablution, householding and washing affairs in
alqurayyat,KSA

د.احمد م�سطفى النجار

65
احمد ح�سن يحيى الزهراني

نايف محمد بديوي
فار�س مزكي نا�سر الرويلي

بحث علمي العلوم 
ال�سيا�سية

 Water quality of public water coolers in
 alqurayyat, al-jouf region, KSA: current status

and future aspirations
د. احمدم�سطفى النجار

66

محمد فهد حمد الفالح
بدر ابراهيم خليدان الرويلي
�سيف ال�سالم عويند العنزي

اثير محمد العنزي
ابرار محمد جروح العنزي

تغريد فهد �سحيمان الرويلي

بحث اخلدمة 
حملة » ماوؤنا لأحفادنا »املجتمعية

د. احمد م�سطفى النجار

اأ.عمر غ�ساب  �سعفانة

د. فاطة احمد حممود

67
خالد احمد حطاب العنزي
عا�سق عبيد فواز العنزي

فار�س مزكي نا�سر الرويلي

بحث علمي

العلوم ال�سحية

 Chmical studies on the heterocyclization of
some azodye edrvativesد.حممد ح�سن �سريف

د.ربيع حممد يون�سالجرح والتعديل والكتب الم�سنفة فيهبحث علميح�سن يحيى جار اهلل68

Solution of one dimensional problems in بحث علميعبد المجيد محمد جايز العنزي69
quantum mechanics using matlab environment

 Prof.siva prasd peddi
 and Dr.mohamed
 yehdin Mohamed

abdelhye

بحث علمينادر ال�سامي مرغل الرويلي70
 Wolving and approximating the tunneling times

 of the one dimensional schrodinger equation
using the finite differences method

 Prof.siva Prasad
 peddi and Dr

 Mohamed yehdih
mahamed abdelhye

Solutions of Bessel, legendre, lagurre and hermite بحث علميمحمد علي دحل العنزي71
polynomials using computational methods

 Dr.mohamed yehdih
 Mohamed abdelhye

 and prof . siva Prasad
peddi

Solution of the schrodinger wave equation for بحث علميفي�سل قا�سم ع�سوي الرويلي72
the hydrogen and hydrogen like atoms

 Prof. siva Prasad
 peddi and Dr.bilal

Abdallah sadeh

د. جا�سر حممد خرييتقييم جودة مياه بع�س الآبار الموجودة بمحافظة القرياتبحث علميحميد زايد البلعا�س73
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Chemical and biological studies of some بحث علميعبد الرحمن ال�سراري74
phthalazine derivativesد.حممد اإبراهيم حجاب

75

م�سعد م�سحن العطوي
حادمهاو�س الرويلي

م�ساعد برن�س الرويلي
خالد عبدالنا�سر بدر
حميد زايد البلعا�سي

د.حممد جمال �سموطبع�س م�سادر الت�سمم المتداولة في الغذاءبحث علمي

موؤ�سرات ال�سحة النف�سية وعالقتها بالتح�سيل الدرا�سي لدى عينة من طالب بحث علمي�ساكر �سميح دويدان76
د.حممد ال�سيد ح�سني بكرجامعة الجوف

الدور الإداري لمدير المدر�سة في التعليم العام بمنطقة الجوف التعليمية بحث علميعبداهلل �سالح �سالم ال�سراري77
حممد عرفة عبدالرحمنوعالقته بالتعامالت الإلكترونية في �سوء التقنيات الحديثة

اأ.د. ال�سيد فاروق حممددور ال�سباب في بناء المجتمعبحث علمي�سامي �سعود ال�سراري78

دور الموؤ�س�سات المجتمعية في غر�س قيم الوحدة الوطنيةبحث علميعبدالهادي مد اهلل غري�س ال�سراري79
د.حممد ال�سيد ح�سني بكر

د.حممد عرفة حامد

80
 ABDULAZIEEZ
 MOHAMMAD

SHAMAAN
BENEFITS OF STUENT participation in بحث علمي

community service
 Abdul wahab

siddiqui

المخدرات وا�سرارها على المجتمعبحث علميعبد الهادي مد اهلل غري�س ال�سراري81
د.حممد عرفة حامد

د. حممد ال�سيد ح�سني

82Sami saleem alsharariبحث علميLANGUAGE AND BRAIN SYED IRFAN SYED
KHASIM

83 SULAN suwailem khalf
alshararyبحث علمي

 Apotential development in English lahguage
teachingDr. Zubair khan

84
مح�سن لجيان فالح ال�سراري

عبدالعزيز زيد �سويلم
نادر زويهي ثاني ال�سراري
عبد العزيز هليل ال�سراري

د.حممد ال�سيد ح�سني بكرفريق )اليحاة معا( لطوارئ المرور الم�ساندبحث علمي
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85
مح�سن لجيان فالح ال�سراري

عبدالعزيز زيد �سويلم
نادر زويهي ثاني ال�سراري
عبدالعزيز هليل ال�سراري

د.حممد ال�سيد ح�سني بكرفريق )اأب�سر( لالإ�سعافات الأولية الم�ساندبحث علمي

86
كريم العنزي

احمد الفرهود
محمد البديوي

عبد اللطيف الرويلي
بحث علمي

 Knowledge, attitude and practice of oral heath
 among primary school teachers in sakaka city,

Saudi rabia
د. بدر الزارع

87
ه�سام العوذه
كريم ال�سايع

فادي زايد
ح�سام الرويلي

Correlation of oral hygiene practice and بحث علمي
aphthous ulcers in Saudi populationد.عبدالوهاب الزويري

88
محمد كاتب الرويلي
ريان عقلة ال�سويلم

خالد الو�سيح
يو�سف ال�سراري

بحث علمي
 Exploring the relationship vetween the infection
 of helicobacter pylori , smoking with caries and

period ontal diseses
د. حممد �سغريين

89

تركي المحمدي
ان�س ابو عنق
محمد الزارع

عي�سى ال�سراري
احمد الخمي�س

بحث علمي
 Prevalence of dental cariesand associated risk

 factor among patients attending college of
dentistry ,aljouf university

د.افتخار اكرب

90

احمد طويرق نزال
يون�س ك�ساب الرويلي
ماجد عايد العنزي
عبداهلل البديوي

Failure of composite restoration in permanent بحث علمي
dentitionد. اأزهار اقبال

91
عبد اهلل عبدا لكريم الخالدي

م�سعل عقلة الدغماني
مازن عواد الح�سن

يو�سف العنزي
Prevalence of dental caries in primary school بحث علمي

students in sakaka city ,Saudi Arabiaد.ندمي باج

92
نايف الجوفي

محمد التيماني
�سالح ال�سمري

The incidence of radiographic pattern of بحث علمي
impacted mandivular wisdom toothد.احمد بكري

طالب كلية طب ال�سنان93
خدمة جمتمعية

بحث علمي
حملة قوافل الب�سمة

د.بدر الزارع

د. عبد الوهاب الزويري

د. حممد ال�سيد

د. احمد البيه
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عبا�س بن اإبراهيم احمدحكم كتم العلمبحث علميرائد بن خليل بن اإبراهيم العلي106

مدى توفر القيم الإ�سالمية في ن�سو�س ال�ستماع بكتاب لغتي الجميلة في بحث علمي�سالمة عواد العنزي107
د. ن�ساأت مهدي ال�سديالمرحلة البتدائية بالمملكة العربية ال�سعودية

الآثار ال�سلبة لتغيير التخ�س�س الدرا�سي لدى الطالب الجامعيين ومقترحات بحث علميتركي جمعان العنزي108
د.احمد حممد جاد املوىلللحد منها

برامج التوعية كمدخل لتح�سين اأوجه الرعاية المقدمة لذوي الحتياجات بحث علميمن�سور نا�سر العنزي109
د.اأحمد حممد جاد املوىلالخا�سة

الم�سكالت ال�سلوكية لتالميذ مدار�س الدمج من وجهة نظر المعلمين بحث علمي�سلمان مكي الرويلي110
د. وائل حممد م�سعودواأ�ساليبهم في التعامل معها

د. ح�سني �سحات علياأعمال فنية منوعةاأعمال فنيةمحمد علي الح�سن111

د.اأ؛مد حممد جاد املوىلاأهجرها ولك اأجر!خدمة جمتمعيةفي�سل فرج العنزي112

113

عبد اهلل ك�ساب ال�سمري
خالد في�سل القايد

طالل جعفر الخالدي
في�سل فهد الرا�سي

عبدالمجيد نا�سر الرويلي

م�سروع ريادة 
د.اأحمد حممد جاد املوىلاإمداد المعلمين بوا�سئل تعليمية من اإنتاج كلية التربية بجامعة الجوفاعمال

114

ماجد كفا�س ال�سمري
�سلمان كفا�س ال�سمري
�سلطان عقاب ال�سمري
وائل مو�سى الحربي

�سالح عبد العزيز الغفيلي

د.احمد فتحي علياليوم العالمي لالإعاقةخدمة جمتمعية

اأ.اميان عبداجلليل العوابدةللجوء الن�ساني في الموت الإلكلينيكي اإلى القتل الرحيمبحث علميابرار محمد هاي�س الرويلي115

اأ.اإميان عبداجلليل العوابدةالمحامي وم�سوؤوليته التاأيبية والمدنية في ظل الأنظمة ال�سعوديةبحث علمياإقبال محمد براك البراك116
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د. حافظ جعفراحكام ال�سركات في النظام ال�سعوديبحث علميخالد فوزي نا�سر94

د.حمدي احمد �سعدتداول الأوراق التجارية بالتظهير في النظام ال�سعوديبحث علميعبد الرحمن �سالح الفهيقي95

د.عماد ال�سيد ابو ح�سنبنوك اللبنبحوث علميةوني�س نواف وني�س الربيع96

د.عبا�س اإبراهيم احمدزواج القا�سراتبحث علميعجاب مطلق المطيري97

د.عماد ال�سيد حممد ابو ح�سنالتبرع بالأع�ساء الب�سريةبحث علمي�سالمة �سايل ناير الرويلي98

د. نبيل زيد مقابلةالنظام القانوني للتعامل مع و�سائل الت�سال الجتماعيبحث علميمهند زيد الجنيدي99

د. احل�سني عثمان ال�سريفمحاكمة المتهم غيابياً في الفقه الإ�سالميبحث علمي�سالح خالد الطا�سان100

د.خالد ال�سيد املر�سيدور المملكة العربية الع�سودية في مكافحة الإرهاب دولياًبحث علميمرزوق زيد ال�سمردل101

د.ابراهيم الب�سطوي�سيالجريمة الإرهابيةبحث علمي�سعود هايل ال�سرحاني102

د. حمدي اأحمد �سعدا�سقاط الجنين الم�سوهبحث علمياأنور حامد اله�سال103

د.اإبراهيم الب�سطوي�سيالم�سئولية الجنائية لطبيب التخديربحث علميجهاد غزاي العوذة104

د. حممد برهانظاهرة العنف الأ�سريبحث علمياأحمد عارف الخليوي105
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117
عيدة علي حجاج

اأ.اأميان عبداجلليل العوابدهالب�سمة الوراثية ودورها في الإثباتبحث علميحمده غديق العنزي

د.نعيمة اأ,ملودالظروف الجتماعية ودورها في حدوث الجرائمبحث علمي�سباأ اأحمد عبد اهلل را�سد118

119
نوف بندر خلف الخلف

اأ.اأميان عبداجلليل العوابدهالم�سوؤولية المدنية والجنائية المترتبة على الخطاء الطبيةبحث علمي

اأ.اأميان عبداجلليل العوابدهعلم اللغة الق�سائي , درا�سة نظرية وتطبيقية , ر�سائل داع�س نموذجاًبحث علميمريم م�سعد الذويبي المطيري120

د.جوهرة اأ�سامةالب�سمة الوراثية وق�سايا الن�سب بين ال�سرع والقانونبحث علميالجوهرة تركي عبدالرحمن الموي�سير121

اأ.اإميان عبداجلليل العوابدةحملة اإنها حقوقيخدمة جمتمعيةمجموعة من الطالبات122

بحث علميتغريد جزاء حمو د ال�سمري123
تاأثير المحاليل المختلفة على نمو  الأحياء الدقيقة لل�سطح الخارجي للذبابة 

المنزلية)م�سكا دوم�سيكا(
 Effect of differet solutions on external

)microflora of horse fly )musca domestica
د.فاطمة ح�سني جالل

بحث علميليال م�سند محمد الحنيب�س124
طريقة التخل�س من الفطريات الممر�سه المنت�سرة في المك�سرات المعدة 

للبيع بمدينة �سكاكا
 A way to dispose of pathogenic fungi scattered

nutsprepred for sale in skaka
د.�سيماء حممد نبيل

درا�سة نظرية لدرا�سة خ�سائ�س موانع التبريد الم�ستعملة لدورات التبريد ذات بحث علمياأمل �سالمة الري�س125
عند نقطة ت�سغيل 40/4- واحد  بخاري  �سغط   Cد.�سماح عي�سى الفريخة

126
اأمنة مد�سر الرويلي
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