
1438/1437 هـ

قائمــــــة بالمشـــــــــــاريع 
البحثيــة المدعومــة مــن 
جامعــة الجــوف  للعــام 
الجــــــــــــــــــــــــــــــــامعي

عمادة البحث العلمي





3 قائمــة بالمشــــاريع البحثية المدعومة من جامعة الجوف  للعام الجــــامعي 1438/1437 هـ

قائمة بالمشاريع البحثية المدعومة من جامعة الجوف  للعام الجامعي 1437 /1438 هـ

رقم
 المشروع

المدةعنوان البحثالباحث الرئيسي
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12

ــطة  ــة أنش ــراءات مراجع ــة بإج ــركات الصناعي ــزام الش ــر الت أث
ــة ــئولية البيئي المس

دراســة واقــع قطــاع صناعــة األســمنت بالمملكــة العربيــة 
الســعودية

Fractional order thermoelasticity for a functionally 
graded thermoelasticnanobeam induced by a sinusoidal 
pulse heating
المرونــة الحراريــة ذات الرتــب الكســرية و تأثيرهــا علــى رقيقــة 
دقيقــة متدرجــة فــى الخــواص و معرضــه لمجــال حــراري ذات 

نبــض جيبــى

فقــه المصطلحــات النحويــة والصرفيــة ودوره فــي تيســير 
تعلــم النحــو وتعليمــه مــن خــال مناهــج اللغــة العربيــة فــي 

المرحلــة الثانويــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية

The  protective effects of DDB (diphenyl dimethyl 
bicarboxylate) and orange(Citrus aurantiumdulcis) 
peel extract  on monosodium glutamate induced liver 
toxicity in mice
التأثيــرات الواقيــة لمــادة (ثنائــي الفينيــل ثنائــي ميثيــل ثانــي 
الكربوكســيات) و عصــارة قشــر البرتقــال (النارنــج الحلــو) 
لتســمم  المســببة  الصوديــوم  أحاديــة  الجلوتامــات  علــى 

ــران. ــي الفئ ــد ف الكب

اســتخدام  امكانيــة  علــى  نظــرة  الروتينيــدات:  مســتقبات 
RAR- and RXR-كــدالالت حيويــة فــى البــول زات االســباب 

المختلفــة
Retinoid receptors: An insight on the possibility to 
use RAR-and RXR-as urinary markers in different 
etiological renal diseases

د.هشام محمد مصباح

د. أحمد السيد على أبوالرجال

د. سالم عايد حمدان الدهام

د. حازم عبد الغفار وهاب

د. محمد صادق محمد عبد الباقى
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6. 37/365

7. 37/366

8. 37/367

9. 37/368

10. 37/369

11. 37/370

12. 37/371

13. 37/372

د. طارق عبد المنعم قنديل

د. هاني إبراهيم الدسوقي الوكيل

د. سلمان عزيز مالك شفيق عزيز

د. الهام امين محمد صالح

أ.د. أحمد عبد التواب تمام عبد 
اللطيف

د. عمرو عبد النبي إبراهيم عيسوي

د. مايسه احمد عبدالحميد مباشر

د. أسامة إبراهيم السيد إبراهيم 
الحمراوي

 Anti-Islanding Protection of Micro-Grids During Maximum
Load-Power Variation

َغِويِّ َظاِم اللُّ اُت النِّ الِبْنَيُة َوآِليَّ

ــي  ــي ف ــر موضع ــواد للتخدي ــة م ــاءة اربع ــة لكف ــة مقارن دراس
تخديرالعصــب الســني الســنخي الســفلي عنــد مــداواة األســنان 
دراســة  للمرضــى:  الصغــرى  الجراحيــة  والمعالجــات  اللبيــة 

ــة ــاء مزدوج ــاة وعمي ــاهد ومعش ــة بش ــريرية مضبوط س
Comparison of the efficacy of 4 different local anesthetic 
solutions after inferior alveolar nerve block in patients 
requiring endodontic and minor surgical treatments: A 
double-blind prospective randomized controlled clinical 
trail

نباتــات منطقــة الجــوف: اتبــاع االسترشــاد البيولوجــى لفصــل 
المــواد الفعالــة

دراســة مقارنــة بيــن التأثيــر الوقائــى  لمســتلخص أوراق شــجرة 
الزيتــون  و ألفــا - توكوفيــرول ضــد  تســمم عضلــة القلــب 

المحــدث بإســتخدام عقــار الدوكسوروبيســين.
Comparative Study Between The Protective Effect Of 
Olive Leaf Extract (OLE) And α-tocopherol Against 
Doxorubicin Induced Cardiotoxicity

Novel photocatalysts: A phytosynthesis, characterization 
and efficient solar driven photocatalytic activity for 
wastewater remediation purposes

Role of Sirtuin1 in targeting inflammation during 
acetaminophen-induced liver injury.
دور Sirtuin1 فــي التغلــب علــى التهابــات الخايــا الكبديــة 
المســبب  االســيتامينوفين  عقــار  اســتخدام  عــن  الناتجــة 

الكبــد. الصابــة  الرئيســى 

للمجــاالت  الدائــم   التعــرض  حــول  ميدانيــة   دراســة 
الكهرومغناطيســية       فــي منطقــة الجــوف ومــدى تأثيرهــا 

االنســان صحــة  علــى 
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14. 37/373

15. 37/374

16. 37/375

17. 37/376

18. 37/377

19. 37/378

20. 37/379

21. 37/380

22. 37/381

23. 37/382

د. محمد عليوة على اسماعيل

د. محمد الطاهر احمد محمود محمد

د. عبد الرحمن عبد الناصر سيد 

د. هيام فتحى مرسى صالح

د. مدحت محمد عبد المنعم فرج

د. محمد عبد الوهاب خزيم

د. مالك سيف الدين احمد القواسمى

د. اوسامة الطيب التهامى ذهبى

د. محمود على يوسف يوسف

د. عماد السيد محمد ابو حسن

االحالــة ودورهــا فــى تماســك النــص الشــعرى. دراســة نحويــة 
نصيــة فــى شــعر: محمــد حســن فقــى ( شــاعر مكــة )

قواعد االتساع النحوى فى توجيه القراءات القرانية

دور مدرســة الحديــث النبــوى وعلومهــا المعاصــرة بالمملكــة 
العربيــة الســعودية فــى محاربــة التطــرف

بيــن  للدمــج  مســتندة  مطــورة  تدريبيــة  اســتراتيجية  أثــر 
مهــارات اســتراتيجية ســكامبر وقــدرات التفكيــر التباعــدى 
العقليــة وفحــص مــدى فاليتهــا فــى تنميــة التفكيــر االبداعــى 

لــدى طلبــة جامعــة الجــوف

Evaluation of the cytoprotectant effect of olive oil on 
Cadmium induced nephrotoxicity in mice
ــل  ــى الفع ــون عل ــت الزيت ــا لزي ــى للخاي ــر الوقائ ــم التأثي تقيي

للفئــران الكلــى  خايــا  علــى  الكادميــوم  التســممى 

Synthesis , characterization and biological evaluation 
of new thiazolidine-4-one derivatives containing 
1,2,3- triazole moiety as potential antimicrobial and 
anticonvulsant

هدى سيد المرسلين فى التحذير من ترويع اآلمنين

Synthesis of new pyrrolo – pyrazine derivatives and 
evaluation of their pharmacological properties
تقييــم  ثــم  جديــدة  بيرازيــن   – بيرولــو  مركبــات  تركيــب 

الصيدالنيــة خصائصهــا 

ــة  ــى لهج ــاره عل ــة واث ــة واالردي ــن العربي ــوى بي ــل اللغ التداخ
دراســة   – الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الجــوف  منطقــة 

تقابليــة

 – المشــوهة  لألجنــة  الطبيــة  االســتخدامات  مشــكات 
والقانــون  اإلســامي  الفقــه  منظــور  مــن  تطبيقيــة  دراســة 

الوضعــي
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24. 37/383

25. 37/384

26. 37/385

27. 37/386

28. 37/387

29. 37/388

30. 37/389

31. 37/390

32. 37/391

33. 37/392

د. فرغل مكرم تونى فرغلى

د. احمد ابراهيم محمد بن عطا

ا.د جمال محمد عبد الرحمن حسن

د. سعيد سلوم

ا.د ابراهيم رمضان التركى

د. مولدى بلدة

د. محمد عبد السميع على الهاشمى

د. احمد محمد سليمان حسن

Dr. Kaladhar Reddy Aileni

د. سعيد رمضان عبد الفتاح خضير

الحــرام  المســجد  ائمــة  خطــب  فــي  وتقنياتــه  الِحجــاج  اليــات 
تداوليــة دراســة 

فوبيــا االعــراب لــدى طلبــة اقســام اللغــة العربيــة فــى جامعــة 
الجــوف – دراســة وصفيــة تحليليــة

Adrenaline induced myocardial ischemia in rats and its 
amelioration by meltonin
نقــص الــدم الموضعــي فــى عضلــة القلــب الناتــج عــن حقــن 

المياتونيــن بواســطة  وتحســنه  الفئــران  فــى  االدريناليــن 

Oniline identification of Aljouf university students based 
on handwriting texts- tool for blackboard system

Comparison between two different types of attachments 
for implant assisted complete mandibular overdenture – in 
vitro study

برنامــج حاســوبي تفاعلــي للتشــخيص ومعالجــة االضطرابــات 
ــال ــدى االطف ــراء ل ــرف ال ــي ح ــة ف النطقي

Quantification of indoor volatile organic compounds 
(VOCs) in non- occupational environments in Sakaka city

Mobile unit for the production of energy and water 
desalination in rural areas
وحــدة متنقلــة النتــاج الطاقــة وتحليــة الميــاة فــى المناطــق 

النائيــة

Establishing Hard tissue cephalometric norms for skeletal 
and dental relationships amongst the adult population of 
AlJouf Province.
إنشــاء األنســجة الصلبــة المعاييــر قياســات الــرأس لــل عاقــات 
فــي  البالغيــن  الســكان  بيــن  واألســنان  العظمــي  الهيــكل 

الجــوف محافظــة 

تفضيل المجال البصري وعاقته ببعض الوظائف التنفيذية
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34. 37/393

35. 37/394

36. 37/395

37. 37/396

38. 37/397

39. 37/398

40. 37/399

41. 37/400

د.أحمد يوسف الدرديري

د. جيهان رفعت محمد حفناوي

د. ابراهيم طاهر

د. حازم محمد على مهران

د. آمال محمد عبد المولى محمدعواد

Maawiya Ould Sidi

د. مرفت أحمد بخيت عبدربه

د. عالء عبد الحميد محمد على

ميــراث المــرأة بيــن الشــريعة والقانــون والواقع(دراســة ميدانيــة 
فــي منطقــة الجــوف)

 Prevalence 0f Pressure Ulcers with The Study Of The
 Impact Of Pressure Ulcer Educational Program On
 Registered Nurses’ Knowledge And Practice In  Prince
Miteb Bin Abdulaziz Hospital, Sakaka City, Saudi Arabia
معــدل تواجــد قــرح الفــراش مــع  دراســة آثــار  برنامــج  تثقيفــي 
الممرضــات  وممارســات  معرفــة  علــي  قرحةالفــراش  عــن 

الســعوديات

MLST Genotypic Diversity of Carbapenem-resistant 
Campylobacter on Broiler Meat: New approach FOR 
Antimicrobial Resistance Contamination

Improved Spectrophotometric Methods in comparison 
with Novel Spectrofluorimetric Techniques  for Highly 
Sensitive Assessment of Some Nitroimidazole Antibiotics 
in Pharmaceutical Formulations

ــية  ــارات التدريس ــض المه ــين بع ــي لتحس ــج تدريب ــة برنام فاعلي
لــدى الطالبة/المعلمــة بجامعــة الجــوف وأثــره علــى التفكيــر 

ــة ) ــل الروض ــي لطف اإلبداع

Flux Optimal Control of Bilinear Parabolic Systems:
Theory and Simulations
التحكــم األمثــل فــي تدفــق النظــم المكافئــة الشــبه خطيــة : 

دراســة نظريــة و تطبيقــات

The possible protective role of parsley (Petroselinum 
crispum) extract on diabetic pregnant rats and their 
fetuses

Role of retinoid receptors, RAR-α and RXR- α, inCisplatin 
induced renal toxicity.

دورمستقبات الريتينويد،RAR-αوRXR- α، التسمم الكلوي
المحدث باستخدام السيسباتين.
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42. 37/401

43. 37/402

44. 37/403

45. 37/404

46. 37/405

47. 37/406

48. 37/407

49. 37/408

د. حسام الدين أحمد محمد الصاوي

د. غصاب نهار مطر الحورى

د. اسامة محمد مصطفى البقساوي

د. عبد اهلل كوندى
Dr. Ibad Ullah Kundi

د. ابراهيم السيد عبد الظاهر 

د. محمد شريف الخطيب

Dr. Santosh Rayagouda

د.ايات فوزى احمد غزالة

اللغــة  تعلــم  فصــول  فــي   المنعكــس  التعلــم  تطبيــق 
. بــورد  البــاك  نظــام  باســتخدام  بالجامعــة  اإلنجليزيــة 
Flipping EFL university classes with Black Board System

ألفاظ السمع ودالالتها في السياق القرآني

 GRID INTEGRATION OF DOUBLEY-FED INDUCTION
GENERATOR

 Effect of Flapless Cortical Perforation on Canine
Retraction Rate: A Randomized Clinical Trial

(دراســة البروتوكــوالت المتبعــة لعــاج العصــب فــي المملكــة 
العربية الســعودية)

Effects of Laser, Honey and Herbal Mixture as Alternative 
Medicine on Healing of Induced Second-degree Burn: 
Animal Model Physiotherapeutic, Histopathological and 
Microbiological Perspectives
علــى  بديــل  كطــب  األعشــاب  وخليــط  والعســل  الليــزر،  آثــر 
حيوانــي  نمــوذج  المســتحث:  الثانيــة  الدرجــة  حــرق  شــفاء 
و  الهســتوباثولوجيي  الطبيعيــو  العــاج  نظــر  وجهــة  مــن 

جــي لو بيو و لميكر ا

الشيخ فيصل بن مبارك وجهوده في خدمة السنة النبوية

Effect of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation 
(TENS) Versus Home Exercise Programme In 
Management of Temporomandibular Joint Disorder: A 
Comparative Study
الرياضيــة  التماريــن  برنامــج  مقابــل  العصبــي  التنبيــه  تأثيــر 
الرئيســية فــي إدارة الصدغــي اضطــراب المشــتركة: دراســة 

مقارنــة

فاعليــة اســتخدام برنامــج تعليمــى الكترونــى مقتــرح فــى 
تنميــة مهــارات تصميــم االلعــاب التعليميــة لــدى عينــة مــن 

الجــوف بجامعــة  االطفــال  ريــاض  قســم  طالبــات 
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50. 37/409

51. 37/410

52. 37/411

53. 37/412

54. 37/413

55. 37/414

56. 37/415

57. 37/416

58. 37/417

د. طه خيرى طه

د. محمود محمد عبد الجواد طه

Dr.Zubair Khan

د. عبد الحميد اإلدريسي

ا.د. محمد مبروك محمد المال

ا.د. محمد محمود سيد عويس

د.بهاء جمال الدين محمد يوسف

د. محمد حلمي محمد طعمه

د. جمعه مصطفى محمد ابوغنيمة

ــر نظــم الرقابــة الداخليــة فــى مواجهــة  اطــار مقتــرح لتطوي
دراســة  مــع   ) الحكوميــة  الهيئــات  فــى  المالــي   الفســاد 

اإلســامي) بالفكــر  مقارنــة 

علــى  ومصادرهــا  النبويــة  الســنة  فــي  الطاعنيــن  دعــاوى 
ونقــد عــرض  االنترنــت  شــبكة 

The Importance of Pedagogical Approaches and 
Methodologies in Teaching of English Language

فــي إعــادة تصنيــف األدلــة األصوليــة قــراءة فــي صياغــات 
األصولــي للــدرس  الخارجيــة  البنيــة  مــن  متنوعــة 

Synthesis and extraction of ecofriendly essential oils 
and  flavors, antioxidants from natural sources and it is 
utilization for textile fabrics

Postulated Cardioprotective Effects Of Vitamin C And 
Omega 3 Against Doxorubicin-Induced Cardiac Toxicity 
In mice
ــا   ــن (ج) وأوميغ ــة لفيتامي ــرات الوقائي ــرض للتأثي ــدور المفت ال
(3 ) علــي ســمية القلــب المحدثــة بعقــار الدوكسوروبيســين 

فــي الفئــران

Synthesis, characterization and biological evaluation of 
new 1,3,4-oxadiazole-2-carboxamide derivatives linked 
1,2,3-triazole moiety as potential anticancer agents

آثــار الحــوادث المروريــة علــى أهــم المؤشــرات االقتصاديــة 
الكليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية دراســة تحليليــة عــن 

الفتــرة مــن 1990 م – 2014 م

Effect of  Tadalafil On Liver Ischemia-Rreperfusion 
Injury Induced Experimentally In Rats
ــد  ــد بع ــا الكب ــباع خاي ــادة إش ــى إع ــل عل ــار التاداالفي تاثيرعق
ــارب ــرذان التج ــي ج ــا ف ــدث معملي ــجين المح ــص األوكس نق
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59. 37/418

60. 37/419

61. 37/420

62. 37/421

63. 37/422

64. 37/423

65. 37/424

66. 37/425

د. محمود راشد يعقوب شديفات

د. محمد نجم الدين خان

د. رحاب ابراهيم علي اسماعيل

د. عباس ابراهيم احمد محمود

د. سارى بن سالم الفهيقى

د. محمد بن على الصالح

د. نجوي أحمد محارب السرحاني

د. فياض حامد العنزى

اثــر برنامــج تدريبــي فــي عــاج القصــور التقويمــي الســتراتيجية
لنمــوذج التقويميــة  المصفوفــة  خــال  مــن   V-Shape

مــدى  وفحــص   Structure of intellect العقليــة  البنيــة 
فعاليتــه فــي تدريــس انشــطة مختبــر العلــوم  علــى عينــة مــن 

طــاب مــدارس مدينــة ســكاكا

Alterations of liver enzymes, haematological parameters 
and rheological properties among patients with chronic 
kidney disease undergoing haemodialysis of Aljouf 
region in Kingdom of Saudi Arabia.
دراســة  الجــوف-   بمنطقــة  المزمــن  الكلــوي  الفشــل  مــرض 
تغيــرات انزيمــات الكبــد, خايــا  الــدم وعناصــره ذات الصلــة 

وخصائــص لزوجــة الــدم

Evaluation of the Protective Effect of Curcumin against 
Malathion-Induced Testicular Toxicity in Male Mice
تقييــم التأثيــر الوقائــي للكركميــن ضــد تســمم الخصيــة الناتج 

عــن الماثيــون فــي الفئــران الذكور

علــى  المحافظــة  فــي  اإلســامية  والصكــوك  الوقــف  دور 
األمــوال وتنميــة ممتلــكات األوقــاف دراســة فقهيــة تطبيقيــة 

ــرة معاص

فاعليــة برنامــج تدريبــى مقتــرح لتطويــر الجوانــب المعرفيــة 
والمهاريــة والمهنيــة لــدى معلمــى حلقــات تحفيــظ القــران 
الكريــم فــى جمعيــة تحفيــظ القــران الكريــم بمنطقــة الجــوف 

(بشراكم)

ــية  ــة النفس ــي والمرون ــذكاء األخاق ــه بال ــرار وعاقت ــاذ الق اتخ
الذكــور  بيــن  مقارنــة  دراســة  الجــوف:  جامعــة  طــاب  لــدى 

واالنــاث

تفعيــل دور اُلاســر فــي مواجهــة مســتحدثات العولمــة، وتنمية 
قيمــة الــوالء واالنتمــاء للوطــن

A Proposed Training Program for the Professional 
Development of secondary Stage chemistry Teachers 
in the Light of Requirements of the Developed Science 
Curricula
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67. 37/426

68. 37/427

69. 37/428

70. 37/429

71. 37/430

72. 37/431

73. 37/432

74. 37/433

75. 37/434

د. حصة غازي البجيدي

د. ذياب بن مقبل الشرارى

د. جابر منيزل الرويلى 

د. حسان بن عقال حمود الرشد

د. عبد السالم عبدالهادي الخالدى

د. مساعد بن سعود سالمة الحميمص

أ.د نجم مسفر الحصينى

د. احمد بن مرجى الفالح

د. عبد الكريم فدغاش الشرارى

فاعليــة نمــوذج  التعلــم المقلــوب فــي الدافعيــة لإلنجــاز، 
الطالبــات  لــدى  الذاتــي  التعلــم   ، األكاديمــي  التحصيــل 

الجــوف بجامعــة  األطفــال  بريــاض  المعلمــات 

تقويــم برنامــج الســنة التحضيريــة بجامعــة الجــوف فــى ضــوء 
معاييــر الجودة الشــاملة

ــي  ــم العال ــي التعلي ــي ف ــاد األكاديم ــودة واالعتم ــان الج ضم
الســعودي

Quality Assurance and Accreditation in the Saudi 
Arabian Higher Education System

بمنطقــة  والمــرارة  الكلــى  لحصــوات  مســحية  دراســة   “
الجــوف وتحليــل العناصــر الكيميائيــة للحصــوات بأســتخدام 
طاقــة االشــعاع الســينى الطيفــى المتبــددة والعاقــة بنمــط 

ــاة” الحي
Study of Kidney and Gall Bladder Stones in Aljouf 
Region: Prevalence, Chemical Composition EDS 
Spectroscopy Microanalysis and Association with 
Lifestyle Patterns

Risk Assessment and Risk Management  of the Presence 
of Household Carabid Beetles in Houses and Farms Al-
Jouf, Sakaka

Carbonisation of solid olive waste in Aljouf province for 
surface and catalytic applications

تأثيــر معامــل تعزيــز الخــط الطيفــي علــى مســارات الفوضــى 
فــي ليــزرات أشــباه الموصــات المحقونــه ضوئيــا

جهود الماصرين فى الرد على القرانيين, عرض ونقد

Nurses, knowledge, attitudes and beliefs toward 
pressure ulcers prevention in Aljouf region Saudi Arabia
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Effect of naringenin on diabetic-induced erectile 
dysfunction in rats
ــم  ــاب الناج ــى االنتص ــدرة عل ــدم الق ــى ع ــن عل ــر نارينجني تأثي

ــران ــدى الفئ ــكري ل ــن داء الس ع

Effect Of Alcoholic Olive Leaf Extract In Anti-cancer 
Drug (Cisplatin) Induced Testicular Toxicity In Rats
ســمية  علــى  الكحولــى  الزيتــون  اوراق  مســتخلص  تاثيــر 
بالعــاج  التجــارب  فئــران  فــى  معمليــا  المحــدث  الخصيــة 

الســيزباتين بعقــار  الكيمــاوى 

والحمدلــة”  بالبســملة  تتعلــق  “فوائــد  مخطــوط:  تحقيــق 
لألنطاكــي

Genetic Fuzzy Based Segmentation of Brain MR Images

Evaluation of the protective effect of propolis vs 
antioxidant mixture in cyclophosphamide – induced 
lung toxicity in mice
تقييــم التأثيــر الوقائــي لصمــغ العســل مقابــل خليــط مضــاد 
ــفاميد  ــن سيكلوفوس ــج ع ــة النات ــمم الرئ ــى تس ــدة ف االكس

فــى الفئــران

معــدل انتشــار العــدوى الخفيــة بالفيــروس الكبــدى ج وتأثيــره 
المرضــى علــى الكبــد بيــن مرضــى الغســيل الكلــوى بمنطقــة 

الجوف

األطــور  والثنائيــة  الثاثيــة  للماكينــات  إقتصاديــة  مقارنــة 
الزيتــون زيــت  إلنتــاج 

76. 37/435

77. 37/436

78. 37/437

79. 37/438

80. 37/439

81. 37/440

82. 37/441

د. زياد هليل العنزي

ا.د نايف ابراهيم الواكد

د. يزيد بن عبداللطيف الصالح الخليف

د. مداهلل مكمي الرويلي

د. عبد الرحمن حمدان المعين

د. عبد الرحمن عبد الوهاب الدريويش

د. عبداهلل مرزوق الهاجوج
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