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قائمة بالمشاريع البحثية المدعومة من جامعة الجوف  للعام الجامعي 1435 /1436 هـ

رقم
 المشروع

المدةعنوان البحثالكليةالقسمالباحث الرئيسي

1 .35/277

2 .35/278

3 .35/279

4 .35/280

5 .35/281

6 .35/282

7 .35/283

12

12

18

؟؟

12

12

12

أســاليب التفكيــر المفضلــة لــدى عينــة مــن  
طلبــة وطالبــات جامعــة الجــوف فــي ضــوء 

ســتيرنبرج نمــوذج 

Molecular Characterization of 
Thermophilic Xylanolytic Bacteria and 
Production of Thermostable Xylanases 
for Animal Feed Supplementation

دراســات فيتــو كيميائيــة وبيولوجيــة لبعــض 
النباتــات التــي تنمــو فــي منطقــة الجــوف مــع 
ــة  ــة  النقي ــات  المفصول ــى المركب ــرف عل التع

والتــي لهــا نشــاط بيولوجــي

فــي  الصغيــرة  المشــاريع  تمويــل  معوقــات 
العربيــة  المملكــة  فــي  الجــوف  منطقــة 

ية د لســعو ا

Histopathological changes induced by 
Olive oil and its role in the management 
of oxidative stress to combat obesity 

األقســام  ومشــرفي  لرؤســاء  اإلداري  اإلبــداع 
العلميــة ودوره فــي التنميــة المهنيــة ألعضــاء 
دراســة  الجــوف:  بجامعــة  التدريــس  هيئــة 

ميدانيــة

The evaluation of mandibular first perma-
 nent molars  to determine the incidence of
three roots and four canals in Al Jouf re-

gion of Saudi Arabia

د. محمد السيد حسين بكر

د. سامي عبد الحميد سلـيم  

د. عرفه قاسم عواد موسى

د. جعفر حمد اهلل مصطفى النسور

د. فاروق احمد واني

د. موسى محمد دسوقى حويطى

د. أزهار إقبال

علم نفس

ميكروبيولوجي

عقاقير

ادارة االعمال

علم االمراض

ادارة اعمال

استعاضة سنية 

كلية العلوم 
واآلداب بطبرجل

علوم طبية

صيدلة

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

طب

المجتمع

طب أسنان



قائمــة بالمشــــاريع البحثية المدعومة من جامعة الجوف  للعام الجــــامعي 1436/1435 هـ4

رقم
 المشروع

المدةعنوان البحثالكليةالقسمالباحث الرئيسي

8 .35/284

9 .35/285

10 .35/286

11 .35/287

12 .35/288

13 .35/289

14 .35/290

15 .35/291

د. حصة غازي البجيدي

د. سيفا براساد بدي

د. هشام عبد اهلل جيالنى

د. مشرف عوض الرويلي

د. افتخار اكبر

د. ابراهيم حسين ابو سريع اسماعيل

د.  جمال صبيح الشراري

د. عال عبد الرحمن على محمد

تربية خاصة

فيزياء

بيئة

احياء دقيقه

استعاضة سنية

لغة عربية

ادارة تربوية

تربية خاصة

تربية 

علوم وآداب القريات

علوم

علوم طبية

طب اسنان

العلوم اإلدارية 
واإلنسانّية

تربية

تربية 

الذاكــرة العاملــة كمؤشــر لكفــاءة التفكيــر 
ــات  ــات الكلي ــدى طالب ــي ل ــدي االجتماع التجري
التطبيقيــة  العمليــة  والكليــات   النظريــة 

الجــوف بجامعــة 

Synthesis and characterization of  Rare 
Earth-Doped Nanocrystals for studies on 
Biosensing and Imaging

التدريبيــة للموظفيــن االدارييــن  االحتياجــات 
ببعــض اإلدارات الرئيســة بجامعــة الجــوف

Nasal carriage and molecular description 
of methicillin resistant Staphylococcus 
aureus isolates from health workers and 
other healthy individuals

The Radiographic technical quality of root 
canal fillings and detection of iatrogenic 
errors performed by undergraduate stu-
dents in dental clinics   

ــعِر  الشِّ فــي  ســِة  الُمَقدَّ يــاِر  الدِّ إلــى  التَّشــّوق 
ابــن  األندلســّي والمغربــّي، مــن خــاِل رحلــة 
ــبتي»َملُء الَعيبــِة ِبمــا ُجِمــَع بطــوِل  ُرَشــيد السَّ
الَغيبــِة فــي الِوجهــِة الوجيهِةإلــى الَحَرميــِن 

ــَة َوَطيبــة« َمكَّ

لمدرســي  والتربــوي  اإلداري  األداء  تقييــم 
ــرفين  ــر المش ــة نظ ــن وجه ــة م ــة البدني التربي
التربوييــن ومديــري مــدارس المرحلــة االبتدائية 

بمنطقــة الجــوف

طالبــات  لــدى  المفضلــة  التعلــم  أســاليب 
الجــوف  بجامعــة  األطفــال  ريــاض  قســم 
والتحصيــل  الذاتيــة  بالكفــاءة  وعاقتهــا 

الدراســي

9

18

12

12

8

12

12

12
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رقم
 المشروع

المدةعنوان البحثالكليةالقسمالباحث الرئيسي

16 .35/292

17 .35/293

18 .35/294

19 .35/295

20 .35/296

21 .35/297

22 .35/298

23 .35/299

24 .35/300

25 .35/301

د. احمد محمد بكري

د.اسماعيل رفعت اسماعيل السوداني

د. عماد فرج ميراوي

د. محمد ضحوي العنزي

د. هاني محمد عوض عبد الظاهر

د. أحمد محمد عبد الحميد الشاهد

د. احمد محمود عثمان عبده

د. السيد فاروق محمد عبد الرحمن 

د. حسن عبد السالم محفوظ

د. مصطفى محمد احمد نور 

اشعة

لغة عربية

هندسة ميكانيكية

الفيزياء

أحياء 

رياض األطفال

فيزياء

دراسات اسالمية

تربية بدنية

تربية بدنية

طب اسنان

العلوم اإلدارية 
واإلنسانّية

هندسة

العلوم

علوم

علوم وآداب 
طبرجل

علوم وآداب 
طبرجل

علوم وآداب 
طبرجل

تربية

تربية

فــى  البانورامــا  أشــعة  اســتخدام  إمكانيــة 
الســفلى الفــك  مســار  تحديــد 

مــن اإلعجــاز الباغــي فــي التناســب والتكامــل 
بيــن األحاديــث النبويــة الشــريفة

Modeling and Analysis of Laser Cutting 
Process using Design of Experiments 
(DOE)

Investigating the extend and severity of 
diabetes induced cardiac dysfunction in 
Sakaka City, Saudi Arabia: Quantitative 
Cardiac Magnetic Resonance Imaging 
(MRI) study

Evaluation of toxin-producing fungi in 
silos of Sakaka, and developing ways to 
prevent grains from contamination

قيــم الحــوار كمــا تعكســها اإلذاعة المدرســية 
بمنطقــة  المتوســطة  المرحلــة  طــاب  لــدى 

ــعودية ــة الس ــة العربي ــوف بالمملك الج

Investigation of the radiation shielding 
properties of alumina reinforced 
composi tes

وأثرهــا  البركــة  عــن  الكريــم  القــرآن  حديــث 
والمجتمــع الفــرد  علــى 

األنثروبومتريــة  القياســات  بعــض  دراســة 
والفســيولوجية كمؤشــر لمســتوي الكفــاءة 

الجــوف جامعــة  لطــاب  الصحيــة 

بدنــي   ) تدريبــي  برنامــج  فاعليــة  دراســة 
البدنيــة  الحالــة  تحســين  علــى   ( وغذائــي 
والفســيولوجية لــدى الرجــال بمنطقــة الجــوف 

والعمــرة  الحــج  مناســك  ألداء 

6

12

12

12

12

12

12

12

12

12



قائمــة بالمشــــاريع البحثية المدعومة من جامعة الجوف  للعام الجــــامعي 1436/1435 هـ6

رقم
 المشروع

المدةعنوان البحثالكليةالقسمالباحث الرئيسي

26 .35/302

27 .35/303

28 .35/304

29 .35/305

30 .35/306

31 .35/307

32 .35/308

33 .35/309

د. محمود السعيد بدوى

د. نائل محمد عبد الرحمن أخرس

د. طاهرة حسن عبد اهلل

د. أحمد سعيد محمود األحول

د. عبد العظيم محمد معبد

د. أحمد يوسف عبد الحميد البيه

د. حازم طارق راشد

د. عبد الرحمن عبد الوهاب الدريويش

تربية خاصة

تربية خاصة

تربية خاصة

مناهج وطرق تدريس

فيزياء

االستعاضة السنية

العناية باللثة

األمراض الباطنة

تربية

تربية

تربية

تربية

علوم

طب األسنان

طب األسنان

طب

االحتياجــات  ذوي  مشــكات  علــى  التعــرف 
ضــوء  فــي  عاجهــا  ومقترحــات  الخاصــة 
اســتجاباتهم علــى مقيــاس ســتانفورد- بينيــه 

الخامســة الصــورة 

ــط الذهنيــة علــى  ــر التدريــس بنمــوذج الخرائ أث
ــن  ــة م ــى عين ــوم” عل ــا لـــ “بل ــتويات العلي المس

ــوف ــة الج ــة بجامع ــة الخاص ــاب التربي ط

فاعليــة  برنامــج مقتــرح باســتخدام تكنولوجيــا 
التفكيــر  مهــارات  لتنميــة  األبعــاد  ثاثيــة 
األساســية لطفــل الروضــة بمنطقــة الجــوف 

الســعودية العربيــة  المملكــة 

مهــارات  لتنميــة  مقتــرح  تدريبــي  برنامــج 
لــدى  االبتــكاري  والتفكيــر  العلمــي  البحــث 
طــاب الدراســات العليــا (مرحلــة الماجســتير) 

الجــوف بجامعــة 

Synthesis of 3D Nickel Nanowire Array

Comparative evaluation of colour, internal 
fit, marginal accuracy and fracture 
resistance of  CAD / CAM ceramics 
Implant supra structure 

Evaluation of the effect of hydrogen 
peroxide as a mouthwash in comparison 
with chlorhexidine in chronic periodontitis 
patients

Plasma betatrophin and hepatocyte 
growth factor levels, as possible 
pathogenetic effectors and/or 
biomarkers in diabetic patients (Types I 
and II) compared to healthy normal and 
overweight subjects

12

12

12

12

18

12

9

15
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رقم
 المشروع

المدةعنوان البحثالكليةالقسمالباحث الرئيسي

34 .35/310

35 .35/311

36 .35/312

37 .35/313

38 .35/314

39 .35/315

40 .35/316

41 .35/317

42 .35/318

د. عالء عبد الحميد محمد علي

د. محروس عبدالباسط ابراهيم 

د. محمد جايد العنزى

د. مروة مصطفى إبراهيم إسماعيل

د. حسان عقال المرشد

د. ابو  يوسف احمد الدرديرى

د. ناهد النبوي محمد الصباغ

د. إسماعيل حمد عثمان

د.  عمر محمد خليل

كيمياء حيوية

األمراض الباطنة

جراحة مسالك بولية

عالج طبيعى

علوم مختبرات

علوم مختبرات

تمريض

علوم مختبرات

علوم مختبرات

طب

طب

طب

علوم طبية

علوم طبية

علوم طبية

علوم طبية

علوم طبية

علوم طبية

ــي  ــي ) عل ــي وغذائ ــي  ( بدن ــج تدريب ــر برنام تأثي
البيوكيميائيــة   و  البدنيــة  المتغيــرات  بعــض 
الوظيفيــة  الحالــة  بتحســين  وعاقتهــا 
األفــراد  لــدى  الســباتية  المــخ  لشــرايين 

الجــوف بمنطقــة  العمــر  متوســطي 

Evaluation and comparison between the 
cytoprotective effect of camel milk and 
olive oil on acetaminophen-induced liver 
toxicity in mice

Anti-Urolithiatic Effect Of Olive Oil In 
Ethylene Glycol-Induced Urolithiasis 
Model  

Foot Pressure Mapping in relation to 
Cerebral Dominance and Gender in Young 
Teens

ــوف:  ــة الج ــي بمنطق ــدم المنجل ــر ال ــرض فق م
ــة    ــة والجيني ــرات البنيوي ــة التغي دراس

Haematological Reference Value Profile 
for Healthy Individuals from the Al Jouf 
region of Saudi Arabia

ــر برنامــج التثقيــف الصحــي علــى تحســين  تأثي
معلومــات وأداء مدرســات التوعيــة الصحيــة 
تجــاه الصحــة اإلنجابيــة للمراهقيــن بمدينــة 

ــوف الج

Evaluation of anti-radical activities, anti-
lipid peroxidation, anti-cholinesterase 
activity and hepatoprotective effect of 
Mentha pulegium (Al Madina mint)

Characterization of Carbapenems-
resistant Bacteria (CRB) among Gram 
Negative Bacilli in Al Jouf area

6

12

18

8

18

18

6

12

12
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رقم
 المشروع

المدةعنوان البحثالكليةالقسمالباحث الرئيسي

43 .35/319

44 .35/320

45 .35/321

46 .35/322

47 .35/323

48 .35/324

49 .35/325

50 .35/326

51 .35/327

52 .35/328

53 .35/329

54 .35/330

د. جورج ماثيو ناليفيتيل

د. عاطف عبداهلل أبوالمعاطي عبداهلل

د. فائق محمد سالم النقرش

د. إبراهيم خالد عيسى المخلف

د. حسين محمود فريحات

د. سليمان صالح محمد الشجراوي

د.صالح خالد الشقيرات

د. يزيد عبداللطيف الصالح الخليف

د. إبراهيم مصطفى محّمد الدهون

د. أنس أحمد إبراهيم قرقز

د. حامد محمد عبدالعزيز أيوب

د. سعد ماشي العنزي

لغة انجليزية

لغة انجليزية

ادارة االعمال

دراسات اسالمية

دراسات اسالمية

دراسات اسالمية

دراسات اسالمية

دراسات اسالمية

لغة عربية

لغة عربية

لغة عربية

لغة عربية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

العلوم اإلدارية 
واإلنسانية

Discourse Analysis in Tennessee 
Williams’s The Glass Menagerie

Alienation in the Contemporary Anglo-
Arab Novels

الصناعــة  قطــاع  فــي  الهيكليــة  التغيــرات 
تنافســية  علــى   وانعكاســها  التحويليــة 

الســعودية الصناعيــة  المنتجــات 

أثــر الفكــر الغربــي علــى الطالــب الســعودي 
المبتعــث     - الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

نموذجــا

اختيــار  مشــكات  حــل  فــي  النبــوي  الهــدي 
المعاصــر الواقــع  فــي  وأثــره  الزوجيــن 

ــش  ــرة الغ ــة ظاه ــي معالج ــوي ف ــدي النب اله
ــات ــي االمتحان ف

ظاهــرة الطــاق فــي منطقــة الجــوف (أســباب 
وحلــول )

معانــي   ترجمــات  لبعــض  مقارنــة  دراســة 
المدثــر ســورة 

المضاميــن الوطنّيــة فــي شــعر الدكتــور أحمــد 
الّســالم؛ دراســة تحليلّيــة

لهجة سكاكا وعاقتها بالعربية الفصحى

قصــة “آدم عليــه الســام” فــي القــرآن الكريــم 
دراســة لغويــة

قــراءٌة نقديــة تحليليــة فــي  كتــاب (مســائل 
تأليــف   ، واالفتقــاد)  الفهــم  بلطــف  االنتقــاد 
اإلمــام البــارع أبــي عبيــد اهلل محمــد بــن شــرف 

القيروانــي

12

12

12

15

9

9

12

12

9

12

12

12



9 قائمــة بالمشــــاريع البحثية المدعومة من جامعة الجوف  للعام الجــــامعي 1436/1435 هـ

رقم
 المشروع

المدةعنوان البحثالكليةالقسمالباحث الرئيسي

55 .35/331

56 .35/332

57 .35/333

58 .35/334

59 .35/335

60 .35/336

61 .35/337

62 .35/338

63 .35/339

64 .35/340

د . حافظ جعفر إبراهيم إسماعيل

د. نبيل زيد سليمان مقابلة  

د. رضوان محمد عبد العال

د. أمل محمد عليوة عبد الحميد

د. هيفاء عبد العزيز ساكت الهذلول

د. وليد فتحي محمد إبراهيم

د. تامر عبد المؤمن المالح

د. رضا عبد الهادى مصطفى الخشاب

د. عصام عبدالرحيم اسحاق الحداد

د. نادية علي  أحمد حسن

الشريعة والقانون

القانون العام و الخاص

الشريعة

االحياء

االحياء

االحياء

كيمياء

كيمياء

كيمياء

كيمياء

الشريعة والقانون

الشريعة والقانون

الشريعة والقانون

علوم

علوم

علوم

علوم

علوم

علوم

علوم

( التقنيــن بيــن الواقــع والمأمــول فــي المملكــة 
بيــن  مقارنــة  دراســة   ( الســعودية  العربيــة 

الفقــه اإلســامي والقانــون الوضعــي

التحكيم في عقود األشغال العامة

الفضائــي  البــث  أضــرار  مــن  النــشء  حمايــة 
والنظــام  اإلســامي  الفقــه  فــي  المباشــر 

ي د لســعو ا

Karyological and Molecular Studies on 
Some Species of Asteraceae in Al Jouf - 
Saudi Arabia

فاعليــة برنامــج مقتــرح لتنميــة الوعــي البيئــي 
لــدى طالبــات ريــاض األطفــال بجامعــة الجــوف 
وأثــره علــى االتجاهــات البيئيــة ، والقــدرة علــى 

اتخــاذ القــرارات البيئيــة لديهــن

Ecological, Morphological and 
Evolutionary Studies on Genus Vulpes in 
Al Jouf Region

Application of Green chemistry ” Click 
Chemistry ʼʼ

Synthesis and properties of nanocatalysts  
and polymer-supported nanocatalysts 
for Click organic reactions

Design, Syntheses and Biological 
Evaluation of New 1,3-Thiazine Derivatives 
as Antifungal and  Antibacterial  agents 

Green Chemistry: Utility of 
environmentally Friendly solvents and 
catalysts in synthesis of heterocycles 
resembling natural products
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قائمــة بالمشــــاريع البحثية المدعومة من جامعة الجوف  للعام الجــــامعي 1436/1435 هـ10

رقم
 المشروع

المدةعنوان البحثالكليةالقسمالباحث الرئيسي

65 .35/341

66 .35/342

67 .35/343

68 .35/344

69 .35/345

70 .35/346

71 .35/347

72 .35/348

د.وائل عبداهلل الحليس

د. وائل عبد الجيد احمد عرفة

د. اشرف متولي محمد عويس

د. بندر مزعل الشمرى

د. خالد احمد محمد الشافعى

د. محمد السيد محمد السيد الطوخي

د. جابر منيزل حتحوت الرويلى

د. محمد محمود المغازى

كيمياء

كيمياء

كيمياء

علوم حاسب

علوم حاسب

هندسة كهربية

إدارة تربوية

أحياء

علوم

علوم

علوم

علوم الحاسب 
والمعلومات

علوم الحاسب 
والمعلومات

هندسة

تربية

علوم

Synthesis and properties of carbon 
nanocomposites

Green chemistry multicomponent 
protocol for the syntheses of a new class 
of rhodanine derivatives of anticipated 
biological activity

Synthesis and Antiviral Activity of Some 
Novel Triazole Nucleoside Analogs

Metrics for Quantifying Information 
Security of Higher Education Universities 
in the Kingdom of Saudi Arabia

Classification of Benign and Malignant 
Tumors from Brain MR Images using 
Machine Learning Techniques

Digital Signal Processing of Residence 
Time Distribution in Industrial 
Appl ica t ions

A case-study approach Convergence 
and local orders in public university 
governance .

Orchards Trees  from  Sakaka, Aljouf, 
Kingdom of Saudi Arabia Survey and 
Taxonomy of Mites Associated with Fruit
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11 قائمــة بالمشــــاريع البحثية المدعومة من جامعة الجوف  للعام الجــــامعي 1436/1435 هـ

رقم
 المشروع

المدةعنوان البحثالكليةالقسمالباحث الرئيسي

73 .35/349

74 .35/350

75 .35/351

د. مجدى يوسف محمود الخولي

د. احمد عبد الحافظ طنطاوى

د. عبدالعزيز احمد حسين نايل

أحياء

علوم مختبرات

كيمياء

العلوم

علوم طبية

علوم

آفــات  علــى  وبيئيــة  بيولوجيــة  دراســات 
نخيــل التمــر الحشــرية وتقييــم دور المصائــد 
المتكاملــة  المكافحــة  فــى  الفرمونيــة  
لسوســة النخيــل الحمــراء  فــي منطقــة الجوف

المحتمــل  الوقائــي  التأثيــر  مقارنــة  دراســة 
خاصــة بــذور العنــب والكركــم و زيــت الحبــة 

التجريبــي  الكبــدي  التليــف  الســوداء علــى 

 Studies on the treatment of sewage by
activated carbon prepared from local ag-
ricultural residue available in the environ-

ment

15

18

12



عمادة البحث العلمي




