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 .الحمد هلل والصالة والسالم على اشرف االنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبة وسلم

 لتواكب  واالكادٌمٌة البحثٌة المؤسسات سٌاسات تغٌر الملحة الضرورة من جعلالذى   العلمً البحث وادوات المعلومات تكنولوجٌا فً والمتالحق السرٌع للتطور نظرا

 العنصبر فٌهبا ٌكبون مسبتدامة تنمٌة وتحقٌق االمم نهضة الً تقود التً االساسٌة العلوم علً المعتمدة الدقٌقة المعرفة الً للوصول العالمً العلمً التطور برك  وتلحق

لجوف ا جامعةب عمادة السنة التحضٌرٌة  من واٌمانا ، المتاحة واالمكانٌاتوالبشرٌة  الطبٌعٌة للموارد راشدة ادارة خالل من والتقدم للرقً االساسٌة الركٌزة هو البشري

 تحقٌبق علبً قبادرة متمٌبزة بحثٌبة كبوادر من تملكه لما واستراتٌجٌتها رسالتها من اصٌال جزءا لٌكون قصوي اهمٌة العلمً البحث لمنظومة وضعت السامٌة الغاٌة بهذه

 ابنباء ٌوفبق ان وجبل عبز هللا وندعو لجوفا لجامعة البحثٌة الخطة مع ومتوافقة وشاملة متكاملة لتكون 2015 - 2020 البحثٌة خطتها العمادة وضعت فقد  ، الغاٌة هذه
 العمادة فى تنفيذها لتكون خطوة مهمة فى تقدم جامعتنا الرشيدة على المستوى المحلى واالقليمى والدولى.

 ... هذا واهلل الموفق والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته                                                                            

 عميد السنة التحضيرية                                                                                                                                                  

 د.رياض بن طويرش المطرفي                                                                                                                                                

 

 كلمة عميد السنة التحضيرية
 د / رياض المطرفي



 

 

 

  

 

 
 الفجوة بٌن التعلٌم مرحلة الدراسة الجامعٌة ولسد  نتقال من المرحلة الثانوٌة إلىتطوٌر خدماتها وتهٌئة أبنائها الطال  لإل ىمن منطلق حرص الجامعة عل  

 . والتعلم الجامعً  قبل الجامعً

 هـ على إنشاء عمادة للسنة التحضٌرٌة بالجامعة .1431/  7/ 11( المعقودة بتارٌخ  ) الخامسةمجلس الجامعة فً جلسته فقد أوصى  

هـ  ، وبعد أن اطلع المجلس على  1431/ 11/  22ٌخ  وتم عرض هذه التوصٌة على مجلس التعلٌم العالً فً جلسته ) السادسة والخمسٌن( المعقودة بتار 

 ( القاضً بالموافقة على إنشاء عمادة للسنة التحضٌرٌة بجامعة الجوف .  1431/  56/  11مذكرة األمانة العامة للمجلس بهذا الخصوص اتخذ قراره رقم ) 

/م   3353محضر الجلسة بالتوجٌه البرقً الكرٌم  رقم ً على حٌث تمت موافقة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن رئٌس مجلس الوزراء ؛ رئٌس مجلس التعلٌم العال 

  هـ .1431/  11/  14بتارٌخ 
 

 

 ادةــــأة العمــــنش

 مقدمة عن عمادة السنة التحضيرية



 

 الخطت البحثيت لعمادة الطنت الخحضيريت

 مقدمت

املجررا ث البحثيررت ىالخطبيقيررت  قررد ارجكررشث  للخطيرالخكنيلرري ا الطررزامل ىاملخواررا ىادراكررا مررن عمررادة الطررنت الخحضرريريت لاهميررت البحرر  العلمررم ىدىر العلرريا ةضاضرريت  مررد   ر   رر   ل ا ررتنظررزا 

. ىبنرااا عليرو ىترعل العمرادة  طاارا البحثيرت  مطرخمدة ىمنثثقرت مرن الخطرت ةضرجراجيجيت لة امعرتمرمل ة رذ فرا ةعخبرار او جكريو  الخطت علا جطييز ةم انياث البحثيت فا هذه املجرا ث ىجطبيقاهارا

 .لخكيو مخ املت ىشاملت ل ا ت مجا ث العليا ةضاضيت 

 لعمادة الطنت الخحضيريتاى  :أهداف الخطت البحثيت 

  العلمي ىالنشز البح  مجال في ال امعت جصنيف ر مل-1
 
 املحليت ىالدىليت.للمعايير  طبقا

 .الخخصصاث مخخلف فا ىالعاملي املحلا العلمم النشز مضاعفت -2 

 علا املطخًي املحلا ىالدىلا.جحقيا الخميز في البح  العلمي ىسيادة القدرة الخنا طيت -3

 حعشيش دىر البح  العلمي في جحقيا الخنميت ى دمت املجخممل. -4

 . اجنثيت  لينام ىبيو لااثيو في جامعاث  ارجيت للبح  املشجرك لفخح مطاراث حعاىو ةم اناث الثشزيت الت  جمخلكها العمادة ةضخفادة من -5

 ثانيا : -
 
 ذ الخطت البحثيتيمقيماث جنف

 .جي ير امليارد املاديت  -1

2-  
 
 ي.جي 

 
 .تير البن  الخحخيت من معام  مجهشة ى  اماث ى ميارد لحث

 لوضخفادة من ةماكاناث الثشزيت الت  جمخلكها العمادة . الكيادر البحثيت املخميزةجاهي  . -3

 .ةضخفادة من  من  طت ال امعت لدعم املشارامل البحثيت لوعضاا -4

 الخطة البحثية لعمادة السنة التحضيرية



 

 -ثالثا 
 
 يمخابعت جنف

 
 ت:يذ الخطت البحث

 داا.ة  إضخحداث آليت ىاضحت ملخابعت جنفيذ الخطت البحثيت من  ول مؤشزاث ىاضحت لقياص -1

لشاو فا االت ادىث اً انحزاف سمن  اى  ن  حشكي  ل نت ملخابعت جنفيذ الخطت ىجقيمها لصفت دىريت منخظمت لقياص مدً جحقا املخزجاث البحثيت املطليبت  ىاعداد جقاريز دىريت باذا ا -2

 عن ةنشطت املخططت.

 لخحديثاا لئضخمزار. ئجزائاا ىنشزها ىىتمل الياثانشاا قاعدة لياناث لولحاث العلميت الت  يقيا أعضاا هيئت الخدراظ ل -3

 .الخنفيذ ىعزتها لمجلظ العمادة للخغلب علا معيقاث املطليبت ىتمل الخطط الخحطينيت -4

 

ت-رابعا 
 
 مزاجعت الخطت البحث

ت لناا علا ميا قت الة او املخخصصت لالعمادة. البحثيتيقيا املطئيليو عن ىتمل الخطت 
 
يد من املشزىعاث البحث يا ى إتا ت ال د   لمزاجعااا ضني 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المجاالت البحثية لمجموعة العلوم األساسية

 المجاالت البحثية محاور الخطة البحثية الكلية المجموعة

 

 

 

 

 العلوم األساسية

 

 

 

 

 عمادة السنة التحضيرية

 

االسبتراتٌجٌة للخطبة  التوجهبات مبع الخطة توائم-1

 البحثٌة لجامعة الجوف.

 المنتجببببة التطبٌقٌببببة العلمٌببببة البحببببوث اجببببراء -2

 . عالمٌة بمعاٌٌر للمعرفة

 بمببا والتكنولوجٌببة العلمٌببة المسببتحدثات مواكبببة-3

 واالحتٌاجبات العالمٌة البحثٌة االتجاهات مع ٌتوافق

 المحلٌة.

التطبٌقٌببة فببى ابببراز دوراالبحبباث العلمٌببة  -4

 المحتلفبببة كمبببدخل  االساسبببٌة العلبببوم تخصصبببات

 البحثٌة االخرى. المجاالت لكافة رئٌسى

 

 وتطبٌقاتها الرٌاضٌات

 النتائج وربط متكاملة مٌكانٌكٌة انظمة لتصمٌم االحصائٌة والطرق الرٌاضٌة النماذج  استخدام

 .الفعلً للنظام الفٌزٌائٌة بالخصائص النظرٌة

 العضوٌةالكٌمٌاء 

 فعالٌته. والصناعٌة واختبار الطبٌة القٌمة ذات المركبات انتاج -1

 انتاج المركبات الحلقٌة ذات النشاط البٌولوجى واستخدامها فى صناعة الدواء.-2

 الكٌمٌاء التحلٌلٌة

  اجراء ابحاث التقنٌات الحدٌثة ) التقنٌة متناهٌة الصغر(-1

 فى تقدٌر العناصر المختلفة خاصة فى المركبات الدوائٌة. استخدام مركبات نانومترٌة  تطبٌق-2

 استخدام التحلٌل الطٌفى لتقدٌر االدوٌة والمركبات الصٌدالنٌة.-3

 

 

 

 

 



 

 األساسية العلوم لمجموعة البحثية المجاالت

 

 المجاالت البحثية محاور الخطة البحثية الكلية المجموعة

 

 

 

 

العلوم 

 األساسية

 

 

عمادة السنة 

 التحضيرية

االسبتراتٌجٌة  التوجهبات مع الخطة توائم-1

 للخطة البحثٌة لجامعة الجوف.

 المنتجة التطبٌقٌة العلمٌة البحوث اجراء -2

 . عالمٌة بمعاٌٌر للمعرفة

 العلمٌبببببببببببة المسبببببببببببتحدثات مواكببببببببببببة-3

 االتجاهبببات مبببع ٌتوافبببق بمبببا والتكنولوجٌبببة

 المحلٌة. واالحتٌاجات العالمٌة البحثٌة

ابراز دوراالبحاث العلمٌة التطبٌقٌة فى -4

المحتلفة   االساسٌة العلوم تخصصات

البحثٌة  المجاالت لكافة رئٌسى كمدخل

  االخرى.

 النبات فسٌولوجٌا

 فى الجزٌئٌة البٌولوجٌا استخدام-1

 .عالٌة طبٌة قٌمة ذات مواد النتاج الطبٌة النباتات نمو لزٌادة تطبٌقٌة دراسات

 الطبٌة النباتات مجاالت فى النانو لتكنولوجٌا تطبٌقات-2

 الفٌزٌاء.

 استخدام اشعة اكس فى تقدٌر المواد ودراسة تركٌبها البللورى وخواصها الفٌزٌائٌة .

 

 

 

 

 

 



 

 الخطة التنفيذية البحثية لعمادة السنة التحضيرية

 

المجاالت  م

 البحثية

 المخرج / العائد 

 

 المشروع أو العمل ورقة أو الرسالة أو البحث اسم

 البحثي

مؤشرات متابعة 

 األداء

المسؤولين عن 

األقسام  ( التنفيذ

 العلمية (

 التمويل  فترة التنفيذ 

مصادر  النهاية البداية

 خارجية

ميزانية 

 الجامعة

 اإلجمالى

 الرياضيات 

 وتطبيقاتها

  ابحاث علمٌة تطبٌقٌة فى استخدام

 االحصائٌة والطرق الرٌاضٌة النماذج

 وربط متكاملة مٌكانٌكٌة انظمة لتصمٌم

 الفٌزٌائٌة بالخصائص النظرٌة النتائج

  .الفعلً للنظام

1-Free vibration of symmetric angle ply truncated conical shells 

under different boundary conditions using spline 

method.(2015.) 

2-Free vibration of symmetric angle-ply laminated annular 

circular plate of variable thickness under shear deformation 

theory.(2015) 

3-Free vibration of anti-symmetric angle-ply laminated conical 

shells.(2015) 

4-Free vibration of angle-ply conical shells with linear thickness 

variation)’2015 

 

5-Vibration analysis of anti-symmetric angle-ply shear 

deformable conical shells with sinusoidal thickness variation. 

(2016) 

6-Free vibration of  anti-symmetric angle -ply plates of variable 

 

 هٌئة أعضاء نسبة - 1

 الذٌن كامل بدوام التدرٌس

 األقل على واحد بحث لدٌهم

 .عام كل ومنشور محكم

 تم التً البحوث عدد - 2

 المؤتمرات فً تقدٌمها

 هٌئة عضو لكل االكادٌمٌة

 .كامل بدوام تدرٌس

اعضاء هٌئة التدرٌس 

 بشعبة الرٌاضٌات

بداٌة شهر 

 رمضان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاٌة شهر ربٌع 

 االول

جمٌع  - -

االبحاث 

ممولة من 

خالل 

اعضاء هٌئة 

 التدرٌس



 

thickness.(2016) 

7- Free vibration analysis of composite cylindrical shells with 

non-uniform thickness wall  2016 

8-Free vibration of anti-symmetric angle-ply cylindrical shell 

walls using first-order shear deformation theory (2016) 

9-Free vibration of 

cross-ply laminated plates with variable thickness including 

shear deformation (2016.) 

10-Free vibration of conical shells under higher order shear 

deformation theory(2016) 

 

11-Free vibration of antisymmetric composite conical shells 

under higher order shear deformation theory(2018) 

12-Free vibration of composite plates under higher order shear 

deformation theory(2018) 

13-Free vibration of annular circular plates under higher order 

shear deformation theory(2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العضوية الكيمياء 

 

 اجراء االبحاث المرتبطة  -

 الطبٌة القٌمة ذات المركبات بانتاج

 .فعالٌته واختبار والصناعٌة

 اجراء االبحاث العلمٌة فى دراسة-2

 البٌولوجى النشاط ذات الحلقٌة المركبات

 الدواء صناعة فى واستخدامها

Facile synthesis and characterization of novel 

bis(2-S-alkylpyridines) and bis(3-aminothieno[2,3- 

b]pyridines) incorporating 1,3-diarylpyrazole 

moiety(2018) 

اعضاء هٌئة التدرٌس 

 بشعبة الكٌمٌاء

بداٌة شهر ذو 

القعدة نهاٌة شهر 

 جمادى الثانى

 جمٌع   

 االبحاث

 من ممولة

 خالل

 هٌئة اعضاء

 التدرٌس

 الحدٌثة التقنٌات ابحاث اجراء-1 التحليلية الكيمياء 

 .( الصغر متناهٌة التقنٌة)  

اجراء االبحاث التطبٌقٌة  -1

 تقدٌر فى  نانومترٌة مركبات استخدام فى

 المركبات فى خاصة المختلفة العناصر

 .الدوائٌة

1-Microwave –Assisted Extraction of Methyl β-Cyclodextrin-

Complexed Curcumin from Turmeric Rhizome Oleoresin(2015) 

2-Extractive-Spectrophotometric Methods for Determination 

of Alzheimer’s Drug in Pharmaceutical Formulations and in 

Biological Samples Using Sulphonphthalein Acid Dyes(2016.) 

3-Spectrophotometric Microdetermination of Alzheimer’s Drug 

Memantine HCl in Biological Samples(2017) 

4-Spectrophotometric Determination of Alzheimer’s Drug in 

Biological Samples Using Ninhydrin and Ferric Chloride, IOSR 

Journal of Applied Chemistry(2017 

5-Green one-pot synthesis of reduced graphene oxide 

decorated with β-Ni(OH)2- nanoflakes as efficient 

electrochemical platform for the determination of 

antipsychotic drug Sulpiride 

6-Spectrophotometric studies on the reaction of diaveridine 

with some sulfonphthalein dyes based on ion-pair/ion-



 

associate complexes formation 

 النبات فسيولوجيا 
اجراء االبحاث العلمٌة  -1

 المرتبطة باستخدام

 فى الجزٌئٌة البٌولوجٌا

 تطبٌقٌة اجراء دراسات -2

 الطبٌة النباتات نمو لزٌادة

 طبٌة قٌمة ذات مواد النتاج

 .عالٌة

اجراء االبحاث التطبٌقٌة  -3

 النانو فى تكنولوجٌا

 بمجاالت والمرتبطة

 .الطبٌة النباتات

 التطبٌقٌة االبحاث اجراء -4

 علم الحٌوان فى

1-Micropropagation of Begonia pavonina, an endermic plants 

to Cameron Highland, Malaysia through excised leaves(2017) 

2-Effect of plant growth regulators in shoot regeneration of 

Phaleria macrocarpa in vitro  

3-In vitro propagation of Begonia pavonina: a comparison of 

semisolid, liquid and temporary immersion medium 

system(2018) 

اعضاء هٌئة التدرٌس 

 بشعبة االحٌاء البشرى

 

 

 

 

 

 

 

 ا

 

اعضاء هٌئة التدرٌس 

 بشعبة الفٌزٌاء

بداٌة شهر ربٌع 

ر االول نهاٌة شه

 رج 

 جمٌع   

 االبحاث

 من ممولة

 خالل

 هٌئة اعضاء

 التدرٌس

 

 

 

 

 جمٌع

 االبحاث

 من ممولة

 خالل

 هٌئة اعضاء

 التدرٌس

 Garlic ameliorates the toxic effect induced by thermo oxidized فسيولوجيا الحيوان 

oils in male albino rats(2018) 

 ربٌع شهر بداٌة

 شهر نهاٌة االول

 رج 

 

 المواد تقدٌر فى اكس اشعة استخدام .الفيزياء 

 وخواصها البللورى تركٌبها ودراسة

 الفٌزٌائٌة

Applications of X-ray Fluoresces For Analysis of different micro 

Gold samples 

(2115) 

بداٌة شهر 

 جمادى الثانى

 نهاٌة شهر رج 

 

 

 

 يعتمد عميد عمادة السنة التحضيرية

 د/ رياض طويرش المطرفى  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


