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 الصفة االسم 

 الكلية  عميد علي القرني / د

 واملشرف العام 
 وكيل الكلية للتطوير واجلودة فهد بن محدان العبريي / د
 مشرف التطوير واجلودة شطر الطالب طه عقله اخلرشه/ د 
 مشرفة التطوير واجلودة شطر الطالبات سامية حسني جودة/ د 
 االكادميي وحدة ضمان اجلودة واالعتماد سارة الطليحاني/ أ
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 الموضوع
 مقدمة

إحصائيات بالبحوث المنشورة والمدعومة ألعضاء هيئة التدريس بإسم : الباب األول
 ه1438إلى  1433جامعة تبوك  من عام 

 المؤتمرات والندوات : الباب الثاني
 اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس : الباب الثالث
 .هـ 1438-1437بحوث الخريجات حتى العام الجامعي : الباب الرابع

 دليل إرشادي لمشاريع وبحوث التخرج : المالحق



 

 



 1437-1433من عام البحوث المنشورة باسم جامعة تبوك 

 السنة 1433 1434 1435 1436 1437

 عدد البحوث المنشورة باسم جامعة تبوك 1 6 6 7 4
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 عدد البحوث المنشورة 



عدد البحوث المنشورة  التخصص  القسم
 باسم جامعة تبوك

 السنة

 1436-1434 4 ادارة تربوية وتخطيط عمادة الكلية

 1436 1 ادارة تربوية  وتخطيط  عمادة الكلية

 1435 1 ادارة تربوية  وتخطيط  عمادة الكلية

 1437 1 ادارة تربوية  وتخطيط  عمادة الكلية

 7 المجموع
 1433 1 مناهج وطرق تدريس رياضيات

 1434 1 مناهج وطرق تدريس رياضيات

 1436 1 مناهج وطرق تدريس رياضيات

 1436 1 مناهج وطرق تدريس رياضيات

احصاء -مناهج وطرق تدريس  رياضيات
 رياضيات بحته+ تطبيقية 

2 1435 

 –مناهج وطرق تدريس  رياضيات

 احصاء تطبيقية 

2 1436 

مناهج وطرق تدريس  رياضيات 
 الرياضيات

1 1437 

 9 المجموع
 1436+  1435 2 علم حيوان احياء

 2 المجموع
 1436 1 تمريض نساء وتوليد تمريض

 1436 1 تمريض باطنة وجراحة تمريض

 1437 2 تمريض نساء وتوليد وأطفال تمريض

 4 المجموع
دراسات 
 اسالمية

 1436 -1435 2 عقيدة 

 2 المجموع
 24 المجموع الكلي 

 ه 1437-1436الدراسي  حتى العام طبقا لالقسام   -البحوث المنشورة باسم جامعة تبوك 
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 1437-1433من عام   -البحوث المدعومة من جامعة تبوك 

 السنة 1433 1434 1435 1436 1437

المدعومة عدد البحوث  1 4 5 5 6  
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 عدد البحوث المدعومة



 ه 1437-1436حتى عام  – جامعة تبوك –الكلية الجامعية بأملج  –البحوث المدعومة 
 1438عدد البحوث المدعومة حتى عام 

 السنة  عدد البحوث  التخصص  القسم 

عمادة 

 الكلية 

   1436-1434  4 ادارة تربوية وتخطيط 

عمادة 

 الكلية 

   1436  1 ادارة تربوية  وتخطيط 

عمادة 

 الكلية

 1437 1 إدارة تربوية وتخطيط 

  6 المجموع 

   1433  1 مناهج وطرق تدريس  رياضيات 

+  احصاء تطبيقية -مناهج وطرق تدريس  رياضيات 

 رياضيات بحته 

2  1435   

   1436  2 احصاء تطبيقية  –مناهج وطرق تدريس  رياضيات 

 1437 1 مناهج وطرق تدريس رياضيات

 1438 1 مناهج وطرق تدريس رياضيات

  7 المجموع 

   1435  1 علم حيوان  احياء 

  1 المجموع 

   1436  1 تمريض نساء وتوليد  تمريض 

   1436  1 تمريض باطنة وجراحة  تمريض 

 1437 1 أطفال تمريض

 1438  1 تمريض نساء وتوليد  تمريض 

 1438  1 تمريض باطنة وجراحة  تمريض 

 1438 1 أطفال تمريض

    6 المجموع   

درسات 

 اسالمية

 1438 1 دراسات اسالمية

 148 1 قياس وتقويم علم النفس

  2 المجموع 

  22 المجموع الكلي 
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 المجموع علم نفس درسات اسالمية احياء تمريض رياضيات عمادة الكلية



 

 



 :الندوات والمؤتمرات
 عدد الندوات والمؤتمرات وعدد المشاركات والبحوث التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس

مكان 
 التاريخ الجهة المنظمة/ عنوان المؤتمر  االنعقاد

 عدد البحوث عدد المشاركين

داخل 
 المملكة

وحدة  –القياس والتقويم في الجامعات بين النظرية والتطبيق 
 جامعة تبوك -القياس والتقويم 

 هـ11-12/5/1436
 م2-3/3/2015

 حضور  10

المديرية  –شبكات التواصل االجتماعي وأبعادها اإلجتماعية 
 العامة لكلية الملك فهد األمنية

26 – 27  /5  /1436 
 هـ

 م17-18/3/2015

 حضور 1

وزارة  -الرياض –المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 
 التعليم

 ه 1436/  6/ 26-29
 م2015/ 4/  15-18

 حضور 10

 آلية تشغيل السنة التحضيرية الواقع والمأمول
   7/1436/ 4-3 جامعة الدمام –الدمام 

 حضور 1

التميز في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات الثاني 
 1438/ 8/  15-13 آفاق مستقبلية -التطور المهني  -

1 1 
استخدام الواقع المعزز في تنمية 

مهارات حل المشكالت الحسابية 
والذكاء االنفعالي لدى تالميذ 

المرحلة اإلبتدائية ذوي صعوبات 
 تعلم الرياضيات



 التاريخ الجهة المنظمة/ عنوان المؤتمر  مكان االنعقاد
عدد 

 المشاركين
 عنوان البحث عدد البحوث

 خارج المملكة

 –جامعة أوكالند / والحوكمة    والقيادةالمؤتمر الدولي الثالث في اإلدارة 
 نيوزلندا 

نيوزلندا  –أوكالند 
 م2015

1 0 

جامعة ريفر سايد بمدينة لوس أنجلوس / والقيادة  المؤتمر الدولي في اإلدارة
 بأمريكا  

11 – 13  /9  /2015 

 أمريكا - لوس أنجلوس

1 1 The level of organizational 
Trust in the colleges of the 
University of Tabuk and its 

relationship with the 
organizational commitment 

االمارات  –دبي  –المؤتمر الدولي الكندي للعلوم التطبيقة والكمبيوتر 
 المتحدة

16 – 17 /5  /1436 
 هـ

 م2015/  4/ 2-3

1 1 Effect of nursing guidelines 
on minimizing incidence 

rate of post-cardiac 
catheterization complication 

 التقييم والجودة واالعتماد األكاديمي  في التعليم العالي: المؤتمر الدولي 
 م2015/ 3/  26-23 المملكة األدرنية الهاشمية –عمان 

تحديات االستجابة لمعيار التخطيط المالي واإلدارة  1 1
المالية في ضوء واقع تمويل التعليم وموازنته ضمن 
 معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 التجديد في الدراسات القرانية
 هـ 1/1436/ 26-25 جامعة ماليا -كوااللمبور –ماليزيا 

2 0 

 الدراسات العربية والحضارة االسالمية
 5/1436/ 19- 18 بسالنجور–الكلية الجامعية االسالمية العالمية  -كوااللمبور –ماليزيا 

1 0 

 الندوة الدولية حول ترجمة القران الكريم وتفسيره
 هـ 6/7/1436-4 جامعة كيراال -الهند بمدينة كيراال 

1 0 

 المؤتمر العالمي الثاني للقران الكريم والسنة الشريفة
 5/1436/ 24-22 الجامعة االسالمية العالمية -كوااللمبور –ماليزيا 

1 0 



 
 المؤتمرات والندوات التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس داخل وخارج المملكة
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 جهة ومكان النشر سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث

علي .د
حسن يعن 
 اهلل القرني

إدارة التغير القيمي والمعرفي في سلوك واتجاهات الشباب 
 األردن -عمان  –المجلة الدولية والتربوية التخصصية  2015 آليات مقترحة : الجامعي بمنطقة تبوك 

استراتيجية مقترحة لبناء برامج الشراكة المجتمعية بجامعة تبوك في 
 ضوء بعض التجارب المحلية والعالمية 

 دراسة تطبيقية على الكلية الجامعية بأملج بجامعة تبوك
 جامعة المنصورة  –مجلة كلية التربية  2016

مستوى الثقة التنظيمية في جامعة تبوك وعالقتها بااللتزام التنظيمي 
 المدينة المنورة –مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية    2016 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

العالقة بين أنماط الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة تبوك 
 تبوك -مجلة جامعة تبوك للعلوم االجتماعية واإلنسانية  2017 وتطبيق عمليات إدارة المعرفة بها كما يراها أعضاء هيئة التدريس 

فهد . د
 العبيري

 (جامعة الملك سعود,المجلة االدارية  ) 2010 جاهزية الحكومة االلكترونية

استخدام شبكات التواصل االجتماعي في تحسين الخدمات 
2012.جامعة ام القري , رسالة دكتوراه 2012 الطالبية بالجامعات السعودية  

2012" القيادات التنموية في منظمات القرن والواحد والعشرين   المجلة العربية للعلوم االجتماعية 2012 
تحليل العالقة بين القيادة التحويلية وااللتزام التنظيمى و سلوك 

دراسة ميدانية بالتطبيق على رؤساء األقسام -المواطنة التنظيمية 
مجلة كلية التربية" العلمية بكليات الفروع بجامعة تبوك  

مصر. جامعة بنها. مجلة كلية التربية  2013  

ممارسات القيادة التنموية في االقسام العلمية وعالقتها بااللتزام 
2016.جامعة القصيم .مجلة العلوم التربوية والنفسية  2016 التنظيمي العضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك  



 جهة ومكان النشر سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث

حاتم . د

 محرم
A new algorithm for Database Design 1991 Proceedings of the 16th International Conference for Statistics and 

Computer Science, Ain Shams Univ., Cairo, PP. 253-279 () 

Assigning Dependent Processes to Parallel Processors 1996 The Scientific Bulletin of the faculty of engineering Ain Shams 
Univ., Vol. 31, No. 2, Jun. PP. 168-197  

A Mixed two Level Execution Model for Parallel Nested Loops 1996 The Egyptian Computer journal, Vol (24), No.1,  

A Genetic Algorithm for Parallel Scheduling Dec. 
1997 

Proceedings of the 4th IEEE International Conference for Elec., 
Circ., and Sys., PP. 1278-1283,  

An Object Oriented Parallel System Dec. 
1998 

Proceedings of the 4th IEEE International Conference for Elec., 
Circ., and Sys., PP. 334-341  

YOMNA, An efficient Deadlock-free Multicast wormhole 
Algorithm in 2-D Mesh Multicomputers 

2000 Journal of systems Architecture, Vol. 46, PP. 1073-1091 

Molecular dynamics simulation of the interaction of ethanol-
water mixture with a Pt surface 

2011 Journal of  Natural Science, Vol.3, No.12, 1011-1021 

Molecular dynamics study of ethanol solvated by water on the Pt 
(1 1 1) surface 

2012 Journal of Chemical Physics 402,  41–47  

On the parallel iterative finite difference algorithm for 2-D 
Poisson's equation with MPI cluster  

2012 8th International Conference on Informatics and Systems (INFOS), 
mm78-mm85 

A Parallel Two-Level Algorithm for Solving Time-Fractional 
Parabolic Equation 

2013 Third International Conference on Mathematics and Information 
Sciences ICMIS 28-30 Dec. 2013, Luxor,Egypt 

SERVER FAILURES ENABLED JAVASPACES SERVICE 2014 Journal of Computer Science Vol. 10, No.4, pp. 671-679 

A Parallel Crank-Nicolson Finite Difference Method for Time-
Fractional Parabolic Equation 

2014 Journal of Numerical Mathematics, 22(4) 

Online Algorithm Based Fault Tolerance Scheme using 

Diskless Checkpointing for Solving Sparse Linear Systems 

2014 Journal of Applied Mathematics & Information Sciences  



 جهة ومكان النشر سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث
محمد .د

 ابوالسعود
Enhancing Agile Software Development Process 

Using Learn, Information, Change and Progress 

Activities 

  

Mar 

2016 

 International Review on Computers and 

Software 

Enhancing Video Games Policy Based on Least-

Squares Continuous Action Policy Iteration: Case 

Study on StarCraft Brood War and Glest RTS Games 

and the 8 Queens Board Game 

  

Jan 

2016 

 International Journal of Computer Games 

Technology 

Automatic liver parenchyma segmentation system 

from abdominal CT scans using hybrid techniques 

  

Feb 

2015 

International Journal of Biomedical 

Engineering and Technology 

 Implementation of a New Visualization Framework of 

Job Scheduling in Grid Computers 

  

 Jan 

2014 

International Journal of Computer 

Application 

أزهري . د

 قسم هللا

Toward An Intelligent Requirements Tool for Modeling 

Use Cases and Domains in Object-Oriented Software 

Processes 

2012 Artificial Intelligence and    
Machine Learning AIML Journal 

Teaching Yourself Computer Programming and 

Assembly Language 

2010 Idea House 

Introduction to Computer Technologies and its 

Applications 

2007 Idea House 

Information Security Management System (ISMS): A 

Survey of Modern Risk Assessment Methods.  

2017 Manuscript submitted for publication. 



 نوع البحث جهة ومكان النشر سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث
نجوى / د

 المفوز
 وكيلة الكلية 

تحديات االستجابة لمعيار التخطيط المالي واإلدارة المالية 
في ضوء واقع تمويل التعليم وموازنته ضمن معايير الهيئة 

 الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 
2015 

التقييم والجودة واالعتماد األكاديمي  : المؤتمر الدولي 
 في التعليم العالي 

  المملكة األدرنية الهاشمية  –عمان 
 فردي

سامية / د
حسين 

محمد جودة 
استاذ -

المناهج 
وطرق 
تدريس 

الرياضيات 
 المشارك

فاعلية برنامج إثرائي في هندسة الفراكتال قائم على  العصف 
في تنمية بعض مهارات الحل اإلبداعي  اإللكتروني الذهني

 للمشكالت لدى طالب كلية التربية شعبة الرياضيات
2011 

مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات 
م ، ص 2011الرياضيات، المجلد الرابع عشر، يوليو، 

 .123 – 59ص 
 فردي

فاعلية التعلم المدمج في تنمية بعض مهارات التفكير العليا 
ومهارات رسم الدوال باستخدام الحاسوب لدى  الطالبات 

 المعلمات بقسم الرياضيات
2012 

رابطة  –دراسات عربية في التربية وعلم النفس 
الجزء  –العدد الحادي والثالثون  -التربويين العرب 

 .134 – 91ص ص  -م2012-نوفمبر  -الثالث
 فردي

فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند للدماغ  في تنمية 
بعض عادات العقل ومفهوم الذات األكاديمي لدى الطالب 

 ذوي صعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة االبتدائية
2014 

مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات 
  -العدد الثامن-الرياضيات، المجلد السابع عشر

 .م  2014أكتوبر ،  -الجزء الثالث
  

 فردي

فاعلية استخدام بعض أنشطة جافا اإللكترونية من خالل 
االنترنت في تنمية بعض مهارات التفكير االستداللي في 

الهندسة والتحصيل لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة 
 العربية السعودية

2014 

مجلس النشر -جامعة الكويت –المجلة التربوية 
 –الجزء الثاني -29مجلد  – 113العدد  –العلمي 

 .،421-363. ص ص  - 2014ديسمبر 
  

 فردي
مدعم من جامعة 

 تبوك

فاعلية برنامج قائم على صفحات الويب في ضوء نموذج 
مارزانو ألبعاد التعلم في تنمية بعض مهارات التفكير 

اإلبتكاري والتحصيل لدى طالبات قسم الرياضيات بجامعة 
 تبوك

2014 

 جامعة والنفسية، التربوية العلوم مجلة للنشر، مقبول 
 2014 /أكتوبر /16 - للنشر القبول تاريخ).البحرين

 (م
  

 فردي
مدعم من جامعة 

 تبوك



 نوع البحث جهة ومكان النشر سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث
سامية / د

حسين 
محمد جودة 

استاذ -
المناهج 
وطرق 
تدريس 

الرياضيات 
 المشارك

 Web)فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب 
Quests)  في تنمية بعض مهارات التفكير المنطقي والدافعية

 لالنجاز األكاديمي لدى طالبات قسم الرياضيات بجامعة تبوك
2015 

 جامعة والنفسية، التربوية العلوم مجلة للنشر، مقبول
 .7/4/2015 النشر قبول تاريخ .البحرين

  

 فردي
مدعم من جامعة 

 تبوك

فاعلية إستخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في تنمية األداء 
 2015 التدريسي وفعالية الذات لدى معلمات الرياضيات قبل الخدمة

 المصرية الجمعية الرياضيات، تربويات مجلة 
 2015 ، 4 العدد 18 المجلد الرياضيات، لتربويات

 . م
  

 فردي

في تدريس الرياضيات " المعكوس" استخدام الفصل المقلوب
المتقطعة في تنمية بعض مهارات التفكير المتشعب ومستويات 

.تجهيز المعلومات لدى طالبات قسم الرياضيات بجامعة تبوك  
المجلة التربوية، جامعة الكويت  -مقبول للنشر  2016

 . تاريخ قبول للنشر  1/9/2016.

 فردي
مدعم من جامعة 

 تبوك

شذى علي / أ

 الشريف

  

  Interaction between Functionalized 
Gold Nanoparticales in Physiological  

RSC PUBLISHING-2014 
Saline 

2014 
RSC PUBLISHING-2014 

 أمريكا
  

هبه إبراهيم /د
على متولي 
 النادي  

استاذ مساعد 
بقسم الدراسات 

 االسالمية

  

 البيئية للتوعية اإلسالمية القواعد
2012 

   البيئي والسالم اإلسالم مؤتمر مجلة
 السعودية2012

  

   2013 الشرعية البحوث بمجلة2 2013   الرعية إمامة في السلفية منهج

 السماوية باألديان وعالقتها الصفا إخوان
2015 

 2015 الزقازيق جامعة اآلداب كلية  بمجلة
  



 جهة ومكان النشر سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث

رهام محمد / د
 حامد الخرشه 

 أستاذ مشارك

 قسم التمريض

The effect of a postnatal education and support program 
on breastfeeding among primiparous women: A 

randomized controlled trial.   
2011 

International Journal of Nursing 
Studies,48:1058-1065 (2011) 

England 

Childbirth practices in Jordanian public hospitals: 
consistency with evidence-based maternity care? 

2011 

International Journal of Evidence-Based 
Healthcare, 9: 25-31 (2011) 

England 

Strategies used by Jordanian women to alleviate heartburn 
during pregnancy 

2010 Midwifery, doi:10.1016/j.mid. 2010.05.013 

England 

Support in the first stage of labour from a female relative: 
the first step in improving the quality of maternity 

services.   
- Midwifery, 26, e21-e24 

England 

Lived Experience of Jordanian Women who Received 
Family Support During Labor  

2009 Midwifery, 25, e11-e18   (2009)   
England 

A comparison of labour and birth outcomes in Jordan with 
WHO guidelines: a descriptive study using a new birth 

record. 
2008 Health Policy and Planning  23(1):76-82 (2008)   

England 

Implementation of a new birth record in three hospitals in 
Jordan: a study of health system improvement.   

2007 Action Research, 5(2), 123-138. (2007)   
England 

Practice-research engagement (PRE). Jordanian 
experience in three Ministry of Health hospitals 

2009 Midwifery,2009 

England 

How women manage nausea and vomiting during 
pregnancy: A Jordanian study 

2009 
Midwifery, 25, e11-e18    

England 

(2009) 



 جهة ومكان النشر سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث

سامية 

عبدالحكيم 

حسنين 

عبود 

أستاذ 

 مشارك
قسم 

 التمريض

Consequence of Perineal Trauma during Labor on 
Women’s Sexuality 

2009 

Published in the medical journal The New 
Egyptian folder Forty Second Issue February 

2009 

Effect of instructional intervention about self-care on  
adolescnce  

2004 

Has been discussed in the Ninth Annual 
International Conference of the Department of 
Gynecology and Obstetrics Faculty of 

Medicine, Ain Shams University (2004) - and 
also was published in the journal Science 

population February 2009 

Effects of an Awareness Raising Educational program On 
Nursing Students with Premenstrual Syndrome.   

2008 

Was discussed in the Tenth International 
Conference for Science in Nursing (quality 

nursing care) in the period 18 -19 / 11/2008 
     Alexandria University College of Nursing 

Impact of premature rupture of membranes on Maternal& 
Neonatal  Outcome at zagazig University hospital 

2006 Published in AL-AZHAR ASSIUT MEDICAL 
JOURANAL Vol . 4. No. 2.April, 2006 

Effect of Body Mass Index (BMI) on labour outcomes 

2008 Published in Suez Canal University Medical 
Journal. Vol. 11, No. 2, October 2008. 

Attitudes to premarital counseling among females students 
of Abha females Health Sciences College in kingdom of 

Saudi Arabia (KSA). 
2009 

Was Published in  New Egyptian Medical 
Assistance, Forty folder, Fourth Issue 

Supplement April 2009 

Rural pregnant women awareness regarding warning signs 
and their utilization of health services. 

2006 
Was Published in AL-AZHAR ASSIUT 
MEDICAL JOURANAL, Vol . 4. No. 1.   

     January 2006. 



 جهة ومكان النشر سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث

سامية 

عبدالحكيم 

حسنين 

عبود 

أستاذ 

 مشارك
قسم 

 التمريض

Efficacy of nursing intervention on quality of life of 
women with post-Partum depression. 

2011 

Reprint from the scientific society Journal of 
Al- A AZHAR MEDICAL faculty (girls), vol.32 

No.3, September 2011, ISSN 1110 – 2381 

Internet as a source of Reproductive Health Information 
for Adolescent Girls 

2010 
Was Published in  New Egyptian Medical 

Assistance, Forty folder, Fourth Issue 
Supplement  August  2010 

InArar, Saudi Arabia 

  
Saudi Adolescent Girls using the internet as a 
source of Reproductive Health In-formation at 

Tabuk University  

Voluntary Utilization of Antenatal Care by Rural Mothers. 
2007 

Was Published in Ain–Shams Medical Journal-
Faculty of Medicine, Vol.58 (7&  8) July- 

September 2007. 

Infection control Measures Practiced by Nurses 
 in obstetric departments  

2014 
Journal of Health care (EJHC)IssN(1687-9546) 
the official Journal of the faculty of nursing Ain 

Shams University date acceptace 9 / 2014 

Effect of Menopousal Symptoms on Women'sQuality of 
life in Benha City and Arar City (Kingdom of Saudi Arabia 

) 
2010 Med.J.Cairo Univ.vol.78.no.1 September 319-

330.2010 



 جهة ومكان النشر سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث

نجوى  / د

محمد 

 أحمد 
أستاذ 

 مشارك 
قسم 
 التمريض

 المصابات السيدات لدى الصحية والسلوكيات المعرفة مستوى على الصحي التثقيف برنامج تأثير
 السعودية العربية المملكة في البولية المسالك بالتهاب

1436 International Organization of Scientific 
Research 1436H 

 .القلب قسطرة بعد ما مضاعفات حدوث معدل على التمريضية االرشادات تأثير
2015 

 .للتمريض المصرية المجلة
 2015 

 الخاضعين الكلوي الفشل لمرضي  النهائية المرحلة مرضي حياة جودة :مقارنة دراسه  دراسه
   .أملج ومستشفى  الجامعى أسيوط بمستشفى الدموي للغسيل

2015 Assiut Scientific Nursing Journal Volume 2 
Issue 1, 2015) 

 العالج عن التمريض هيئة ومهارات معلومات على المصمم التمريضي البروتوكول تنفيذ تأثير تقييم
 الكيمائي

2015 Medical Journal of Cairo University Vol. 83, 
No. 2 ,September 2015 

 Egyptian Journal of HealthCare   المرضى مع االتصال بمهارات يتعلق فيما التمريض طالبات أدارك

 .الدائم االصطناعي القلب ضربات منظم مع لمريض المضاعفات من للحد تمريض بروتوكول تأثير

2014 Journal of American Science Vol. 10   , No. 11 ,    
November 2014 

 البول ادرار فتحة لمرضي الذاتية العناية على تعليمي برنامج تأثير

2014 The Medical Journal of Cairo University Vol. 82   
, No. 1 ,   December 2014 

 بوحدات للمرضي المقدمة العناية سلوكيات تجاة االورام مرضي مقابل االورام ممرضات تصورات
   . االورام

2013 The Medical Journal of Cairo University Vol. 81   
, No. 2 ,   September 2013 

 الدم نقل الى يخضع لمريض المضاعفات من للحد تمريضي بروتوكول تأثير

2013 Assiut Scientific Nursing Journal Volume 1 
Issue 1, June 2013) 



 جهة ومكان النشر سنة النشر عنوان البحث اسم الباحث

انتصار علي 

 احمد خليل

Gender-gab in employment in Sudan an empirical study for Sudan 
Railway Corporation and Gezira Scheme (1990/2006) 2014 

Sudan Academy of Sciences Journal 
of Economic and Social Studies - 

2014 

نعمات حامد 

 Classification of simple Lie algebra over Complex numbers 2009 طالب

-مؤتمر الدراسات العليا االول  -جامعة النيلين 

 2009ابريل  27ابريل الى 20من

نعمات حامد 

 An Algebraic Treatment of Homogeneous Spaces   Sudan Journal for Basic Sciences,M طالب

نعمات حامد 

 قيد النشر   On the characterization of Lie algebra طالب

سناء أبو / د

 الدبل 

بقسم  أستاذ

 األحياء 

In vitro Effects of Some Bee Products on T. gondii Tachyzoites India-2015 Global Veterinaria 

Immune Response in Rabbits Experimentally Infected with   Global Journal of Pharmacology 

Hyalomma dromedarii Larvae and Treated with Liquvit Aminopan 
TRE.I USA-2015   

Assessment of Heavy Metal Pollution and Fish Parasites as   
International Journal of Zoological 

Research 

Biological Indicators at Arabian Gulf off Dammam Coast, Saudi India-2015   
Response of Fasciola free and infected buffaloes to CIDR OvSynch 
treatment during summer season with   Journal of American Science 

emphasis on sex hormone and biochemical changes 
Dubai-UAE-

2014   

Changes in Haemolymph Proteins Pattern of   Global Veterinaria 

Hyalomma dromedarii Ticks Infected with Entomopathogenic 
Nematodes 

 Pakistan-
2014   

Immune Responses in Fasciola gigantica Experimentally Infected Rabbits 
Treated with Either Carnosine or Mirazid  USA-2015 Research J Parasitology 



 

 



 األحياءأبحاث خريجات قسم 
 م اسم الطالبة المستوى القسم عنوان البحث السنة المشرفة نوع البحث  
 1 هنادي بنت سليمان بن سالم الجهني 8 أحياء Fungal plant diseases ١٤٣٦ غاده بدوي. د ١مجموعة   
  l ١جموعة   2 غادة بنت أحمد بن محمد البلوي 8 أحياء Fungal plant diseases ١٤٣٦ غاده بدوي. د 
 3 بشرى بنت علوي  بن علي  الحمدي 8 أحياء Fungal plant diseases ١٤٣٦ غاده بدوي. د ١مجموعة   
 4 صفاء بنت عبداهلل بن مصلح  الصيدالني 8 أحياء Fungal plant diseases ١٤٣٦ غاده بدوي. د ١مجموعة   
 5 ابتهال بنت محمد بن علي المرواني 8 أحياء Fungal plant diseases ١٤٣٦ غاده بدوي. د ١مجموعة   
 6 أبرار بنت عبداهلل بن علي الزرقاء 8 أحياء Diabetes Mellitus ١٤٣٦ غاده بدوي. د ٢مجموعة   
 7 رنا بنت احمد بن عبداهلل الغامدي 7 أحياء Diabetes Mellitus ١٤٣٦ غاده بدوي. د ٢مجموعة   
 8 سلمى بنت سليمان بن سالمة الجهني 8 أحياء Diabetes Mellitus ١٤٣٦ غاده بدوي. د ٢مجموعة   

 9 نجالء بنت ناير بن مساعد الشويطى 7 أحياء Diabetes Mellitus ١٤٣٦ غاده بدوي. د ٢مجموعة   
 ١٠ مروج بنت عبداهلل بن مسعود الجهني 8 أحياء Diabetes Mellitus ١٤٣٦ غاده بدوي. د ٢مجموعة   

 ١١ عيدة بنت ابراهيم بن عبداهلل الجهنى 8 أحياء Nitrogen fixation bacteria ١٤٣٦ غاده بدوي. د ٣مجموعة   
 ١٢ نهله بنت عبدالحميد بن محمود الحمدي 8 أحياء Nitrogen fixation bacteria ١٤٣٦ غاده بدوي. د ٣مجموعة   
 ١٣ ساره بنت سعود بن سليمان المرواني 7 أحياء Nitrogen fixation bacteria ١٤٣٦ غاده بدوي. د ٣مجموعة   
 ١٤ ايمان بنت حامد بن عبدالرحيم الرفاعي 8 أحياء Nitrogen fixation bacteria ١٤٣٦ غاده بدوي. د ٣مجموعة   
 ١٥ بشاير بنت سويلم بن سالم المرواني 8 أحياء Nitrogen fixation bacteria ١٤٣٦ غاده بدوي. د ٣مجموعة   
 ١٦ عبير بنت سعود بن عوده المرواني 8 أحياء Sleep disorders ١٤٣٦ الدبل أبو سناء .د ٤ مجموعة  
 ١٧ سارة بنت مفضي بن احمد العرد 8 أحياء Sleep disorders ١٤٣٦ الدبل أبو سناء .د ٤ مجموعة  



 ه  1437أبحاث خريجات قسم األحياء حتى عام 
 م اسم الطالبة المستوى القسم عنوان البحث السنة المشرفة نوع البحث  
 ١٨ ذكرى بنت دخيل اهلل بن حافظ حافظ  8 أحياء  Control of Ascaris ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٥مجموعة   
 ١٩ ساره بنت حميدان بن حامد الفايدي 8 أحياء  Control of Ascaris ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٥مجموعة   

  
 ٢٠ إسراء بنت علي بن إابراهيم الجهني 8 أحياء  Control of Ascaris ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٥مجموعة 

 ٢١ انهار بنت صالح بن محمد سيد 8 أحياء Leukemia ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٦مجموعة   

 ٢٢ ايالف بنت فايز بن على الصيادي 8 أحياء Leukemia ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٦مجموعة   

 ٢٣ أالء بنت محمد بن سليم الفايدي 8 أحياء Leukemia ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٦مجموعة   

  
 ٢٤ امل بنت عبداهلل بن عبدربه الحبيشي 8 أحياء Anemia ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٧مجموعة 

  
 ٢٥ فاطمة بنت صالح بن مساعد الجهني 8 أحياء Anemia ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٧مجموعة 

  
 ٢٦ فاطمه بنت مطلق بن صالح السميري 8 أحياء Anemia ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٧مجموعة 

  
 ٢٧  احالم بنت طالل بن عليثه الحبيشي 8 أحياء Cerebral Palsy ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٨مجموعة 

  
 ٢٨ فاطمه بنت بنيه بن سليمان الحجوري 8 أحياء Cerebral Palsy ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٨مجموعة 

  
 ٢٩ رنا بنت عبدالرحمن بن ناقي الفايدي 8 أحياء Cerebral Palsy ١٤٣٦ سناء أبو الدبل. د ٨مجموعة 

 ٣٠ نوفاء عبد اهلل مسعدالفايدي 8 أحياء  Fashiola ١٤٣٧ سناء أبو الدبل. د فردية  



 هـ 1437-1436الفصل الدراسي الثاني قسم األحياء أبحاث خريجات 

 م اسم الطالبة المستوى القسم عنوان البحث السنة المشرفة

غادة  أحمد بدوى .د

 الثامن االحياء "Biofuel " the future solution 1437-1436 حمودة

 أمجاد   بنت مهنا   بن عتيق  الجهني

 1 
غادة  أحمد بدوى .د

 2 أهداب   بنت محمد  بن عبدالسالم  الثامن االحياء "Biofuel " the future solution 1437-1436 حمودة
غادة  أحمد بدوى .د

 3 عائشه  بنت محمد  بن عايد الجهني الثامن االحياء "Biofuel " the future solution 1437-1436 حمودة
غادة  أحمد بدوى .د

 4 مرام  بنت سالم  بن عياد الميلبي الثامن االحياء "Biofuel " the future solution 1437-1436 حمودة
غادة  أحمد بدوى .د

 5 سامية  بنت سليمان  بن هويمل الجهني الثامن االحياء "Heavy metals "king of poison 1437-1436 حمودة
غادة  أحمد بدوى .د

 6 أسماء  بنت نفاع  بن عايد الجهني   االحياء "Heavy metals "king of poison 1437-1436 حمودة
غادة  أحمد بدوى .د

 7 تهاني  بنت حمود  بن صالح الجهني الثامن االحياء "Heavy metals "king of poison 1437-1436 حمودة
غادة  أحمد بدوى .د 

 8 مريم   بنت حمدي  بن محمد  السناني الثامن االحياء "Heavy metals "king of poison 1437-1436 حمودة
غادة  أحمد بدوى .د

 1437-1436 حمودة
The anticancer activity of Nigella 

sativa 9 راوية  بنت مريزيق  بن شليه الجهني   االحياء 
غادة  أحمد بدوى .د

 1437-1436 حمودة
The anticancer activity of Nigella 

sativa 10 أسماء  بنت ابراهيم  بن مسعود الحمدي الثامن االحياء 
غادة  أحمد بدوى .د

 1437-1436 حمودة
The anticancer activity of Nigella 

sativa 11 اسماء  بنت ناصر  بن سالمه الحبيشي الثامن االحياء 
غادة  أحمد بدوى .د

 1437-1436 حمودة
The anticancer activity of Nigella 

sativa 12 هيفاء  بنت مبارك  بن سالمة العرد الثامن االحياء 
سناء كمال أحمد /د

 13 شيمه بنت محمد بن محمود الفايدي الثامن االحياء (اإلخصاب في المختبر) أطفال األنابيب  1437-1436 أبوالدبل
سناء كمال أحمد /د

 14 نها بنت سعود بن مساعد الجهني الثامن االحياء (اإلخصاب في المختبر) أطفال األنابيب  1437-1436 أبوالدبل



 هـ 1437-1436الفصل الدراسي الثاني قسم األحياء أبحاث خريجات 

 م اسم الطالبة المستوى القسم عنوان البحث السنة المشرفة

سناء كمال أحمد /د

 16 ورود بنت سعود بن محمد السميري الثامن االحياء (اإلخصاب في المختبر) أطفال األنابيب  1437-1436 أبوالدبل

 1437 د نجالء كمال مدكور
فاعلية الخاليا الجذعية في عالج مرض 

 17 ميادة بنت عبدهللا ساعد الفايدى الثامن األحياء السكرى لدى األطفال

 1437 د نجالء كمال مدكور
فاعلية الخاليا الجذعية في عالج مرض 

 18 سوير بنت عودة بن عيد الجهنى الثامن األحياء السكرى لدى األطفال

 1437 د نجالء كمال مدكور
فاعلية الخاليا الجذعية في عالج مرض 

 19 أمانى بنت محمد بن حميد الجهنى الثامن األحياء السكرى لدى األطفال

 1437 د نجالء كمال مدكور
فاعلية الخاليا الجذعية في عالج مرض 

 20 مريم بنت عويض بن هويمل السميرى الثامن األحياء السكرى لدى األطفال

 21 شروق بنت مسلم بن سليم الرديهى الثامن األحياء القهوة كمصدر جيد لمضادات األكسدة 1437 د نجالء كمال مدكور

 22 أسماء بنت مبروك بن عليان الجهنى الثامن األحياء القهوة كمصدر جيد لمضادات األكسدة 1437 د نجالء كمال مدكور

 23 عيدة بنت قريعط بن سلمى الفايدى الثامن األحياء القهوة كمصدر جيد لمضادات األكسدة 1437 د نجالء كمال مدكور

 24 مبروكة بنت حمدان بن داغر الفايدى الثامن األحياء القهوة كمصدر جيد لمضادات األكسدة 1437 د نجالء كمال مدكور

 25 أحالم بنت محمد بن مبارك الجهنى الثامن األحياء آثارها وطرق العالج, أسبابها: هشاشة العظام 1437 د نجالء كمال مدكور

 26 وفاء بنت محمد بن مبارك العنمى الثامن األحياء آثارها وطرق العالج, أسبابها: هشاشة العظام 1437 د نجالء كمال مدكور

 27 فاطمة بنت محمود بن عزازى الدشاش الثامن األحياء آثارها وطرق العالج, أسبابها: هشاشة العظام 1437 د نجالء كمال مدكور

 28 هنية بنت عيد بن عبد الحميد الصيادى الثامن األحياء آثارها وطرق العالج, أسبابها: هشاشة العظام 1437 د نجالء كمال مدكور
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 الرياضياتأبحاث خريجات قسمي 
 م اسم الطالبة المستوى القسم عنوان البحث السنة المشرفة نوع البحث  
 1 أمل بنت محمد بن عبدالحميد الصيدالني الثامن رياضيات  Laplace applications 1433 سامية حسين جودة/ د  جماعي  

 الثامن رياضيات Fredholm's Integral Equations 1433 سامية حسين جودة/ د  جماعي  
 عهود بنت متعب بن صبيان الرقيق 
 فاطمه بنت صغير بن سلمي الجهني 

 
2 

        Calculus منال + أبرار بنت سعد بن عبداهلل المرواني  الثامن رياضيات
   الجهني

   عائشه بنت عبدالرحمن بن فريج الجيعاني الثامن رياضيات Spectial Functions and applications 1433 سامية حسين جودة/ د  جماعي  
بشائر +هيفاء بنت عوض سليمان الجهني  الثامن رياضيات Linear (Vector) Spaces ه 1435 سامية حسين جودة/ د  جماعي  

 3 سالم الحمدي
 4 رشا أحمد الجهني+ نجود سليم الفايدي  الثامن رياضيات Differential Equations ه  1435 سامية حسين جودة/ د     

 ه 1435 سامية حسين جودة/ د  جماعي  
Design an educational site using 

Google applications and its impact in 
the development of some scientific 

research skills among students 
نوال حامد + عائشة عبداهلل الحبيشي  الثامن رياضيات
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 Application of Mathematics in ه 1435 سامية حسين جودة/ د  جماعي  
Medicine 6 سارة تركي القوفي+ أروى عبداهلل القوفي  الثامن رياضيات 

 Using Matrics to Solve Problems in ه 1435 سامية حسين جودة/ د  جماعي  
Real Life 7 رشا مرزوق عطيوي الحبيشي الثامن رياضيات 

بيان عيد + سارة جابر عواده السناني  الثامن رياضيات Application of Mathematics in Our Life ه 1435 سامية حسين جودة/ د  فردي  
 8 الجهني

هاجر صميدان  + وداد سالم حسين الجهني  الثامن رياضيات Volterra's Integral Equations هـ 1435 سامية حسين جودة/ د  جماعي  
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بيان + أمل مسعود سعد الحمدي  الثامن رياضيات Introduction in Statistics هـ 1437 سامية حسين جودة/ د  جماعي  
 11 عبدالرحمن العلي
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 الثامن رياضيات Calculus هـ 1437 سامية حسين جودة/ د  جماعي

 مساعد نوره + الحمدي مفضي كامل  أسماء
 + الحافظي سعود رهام + السميري سويعد
 خميسة + السميري محمد عطااهلل جوهرة
 12 الغموي حاتم

 13 عبير راشد الفايدي+ هدى مهنا الفايدي  الثامن رياضيات Application of Mathematics Matrix هـ 1437 سامية حسين جودة/ د  جماعي

 جماعي
 انتصار خليل. د
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 نظرية األعداد

 الثامن رياضيات
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 سحر سليمان الفايدي
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 جماعي
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 الثامن رياضيات
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 جماعي
 انتصار خليل. د
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 الثامن رياضيات
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 18 اماني دخيل الحبيشي الثامن رياضيات التفاضل والتكامل حلول وتطبيقات 1436 انتصار خليل. د جماعي
 19 خلود مهنا عتيق الجهني الثامن رياضيات تطبيقات الرياضيات في الحياة اليومية 1434 عفاف. د فردي
 20 عبير جميل الرفاعي الثامن رياضيات تطبيقات الرياضيات 1436 عفاف. د فردي
 21 مريم سلمي محمد الفايدي الثامن رياضيات استخدام صفوف االنتظار في تقييم الخدمات التعليمية 1434 انتصار خليل. د فردي

 1434 انتصار خليل. د فردي
أثر التدريب عن بعد في تحسين األداء الكاديمي في كلية 

 23 ريهام بادي محمود الجهني الثامن رياضيات العلوم
 24 مريم محمد الحمدي الثامن رياضيات تحليل ماركوف 1434 انتصار خليل. د فردي
 25 عفاف مصلح الجهني الثامن رياضيات دراسة اخصائية لمرض الفشل الكلوي 1434 انتصار خليل. د فردي
 26 سلوى سعود العنمي الجهني الثامن رياضيات المعادالت التفاضلية طرق حل وتطبيقات 1434 انتصار خليل. د فردي
 27 نوف سعود الجهني الثامن رياضيات امراض اللثة والفم 1434 انتصار خليل. د فردي
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 31 دانية مبارك الفايدي الثامن رياضيات الزمرة وتطبيقاتها  1436 ماريا زكريا ادم    /د فردي
 Bushra  Al juhani 32 الثامن رياضيات Volterra  integral equation 1436 ماريا زكريا ادم    /د فردي

 الثامن رياضيات عالقة الرياضيات بالعلوم االخرى 1436 ماريا زكريا ادم    /د جماعي

 فاطمة ابراهيم الجهني
 عهود احمد الحمدي
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 33 

 الثامن رياضيات الرياضيات في االسالم 1436 ماريا زكريا ادم    /د جماعي 
سارة /  فاطمه وقيتان السميري 
 34 صيحان الفايدي

     المصفوفات 1436 نوال حمد اللهيبي/ ا جماعي 

نجوى ناصر /منيرة عايد الفايدي
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 35 عيد السناني
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 2 نهلة  بنت عطاهللا  بن دغيليب الحمدي الثامن رياضيات 1436-1437  

 3 نجالء  بنت مرشود  بن شليه الجهني الثمن رياضيات 1436-1437  
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 جماعي

1436-1437 
 6 مروه  بنت جابر  بن عوده الحبيشي الثمن رياضيات نشأة الرياضيات

 7 جوهره  بنت ساعد  بن مساعد الحمدي الجهني السابع رياضيات 1436-1437  

  

 جماعي

1436-1437 

 المخرطية وتطبقاتهاالقطوع 

 8 مريم بنت دخيل هللا بن ناهض الجهني  الثامن الرياضيات

  

 ماريا زكريا/د

 الثامن الرياضيات 1436-1437
 9 منيره بنت محمد بن لعيفان الحمدي 

 10 حصه بنت مانع بن سليمان الفايدي   السابع الرياضيات 1436-1437  
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12 
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   ريم بنت عبدهللا بن سليم البراهيمي   الرياضيات المصفوفات 1437-1436 فردي  
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