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اسم الطالب

ت

عنوان المشروع البحثي

1

Role of TP53 gene polymorphisms in colorectal cancer risk in
Saudi Population

ناصر االخزم

2

Research a new markers for colon cancer diagnostic:
Expression, Regulatory mechanisms and Function of TSLP in
colon cancer development

عبدهللا القريني

علوم /كيمياء حيوية

3

استخدام الفيديو في طلب اإلذن الطبي ألخذ عينة من السائل الشوكي عند األطفال

عبدهللا علي الوهيبي

كلية الطب البشري

4

حصر األراضي الفضاء في أجزاء من مدينة الرياض باستخدام تقنيات االستشعار
عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لعام  2014م

فيصل سليمان المجلي

اآلداب  /جغرافيا

5

Correlation between Red Cell Distribution Width and other cardiac
parameters in predicting response to Cardiac Resynchronization
Therapy in Chronic Heart Failure

6

The Prevalence of Medical students Syndrome among undergraduates
and Its impact on the academic performance,progress and quality of
life

7

Statistical Analysis of Melanoma Progression Between 2010-2015
Among Patient at Riyadh Hospitals , Saudi Arabia

8

دراسة مستقبلية  ,عشوائية  ,معمي ّة لمقارنة فعالية بولي إيثيلين جاليكول ( )PEGفقط مع
)(PEGباإلضافة لديلتيازم ( )DTZكمرهم موضعي مصاحب في عالج الشرخ الشرجي عند
األطفال

ماريا محمد العائد

9

Assessment of Surgical Gloves integrity in Selected Dental Practices in
Riyadh, Saudi Arabia

عبدهللا محمد الدوسري

الكلية/القسم

اسم المشرف

الكلية/القسم

علوم /كيمياء حيوية

د  /ناراسيمها ريدي باريني

العلوم

د  /عبدالحبيب سماللي

العلوم

د /أيمن عبدالرحمن
العياضي
أ.د علي معاضه الغامدي

الطب/علوم االستعاضة
السنية
اآلداب

الطب /القلب

الوليد الجوهر

الطب البشري

أ.د طارق كاشور

عبدالرحمن بهكلي

الطب البشري

د /أحمد كساب الشايع

التربية

العلوم الطبية التطبيقية

د /محمد عبدالرحمن
الخريف

العلوم الطبية

طب األطفال

د /أيمن الجزائري

الطب/جراحة

طب أسنان

د/عبدهللا بن سليمان
السويلم

طب االسنان

عبدهللا نايف وريك العتيبي

الصيدلة

محمد العجمي/د

العقاقير/الصيدلة

جراحة/الطب

ايمن الجزائري/د

الطب البشري

الطب

عشرى جاد محمد

الطب البشري

طب األسنان

 منال عبد العزيز الشدي/د

طب اسنان

طب األسنان

بروفيسور فؤاد سالمة

طب أسنان

العلوم

طب االطفال/الطب

 سعد محمد الشهري/د.أ
 محمد هاني تمساح.د

التربية

أحمد الغرايبة.د

الهندسة

 معاوية عبدهللا دفع هللا/د

طب االطفال/الطب

عبدهللا العنقري

كيمياء/علوم

طب األطفال/الطب

 تعليم ما قبل المرحلة/ التربية
االبتدائية

الهندسة

الطب البشري

همام محمد بسيط

تأثير نبتة الزعيطمان و صن الوبر على مرض السل
Simplified Technique for Laparoscopic Gastrostomy

11

Self-reported factors that disrupt concentration of male

12

 مساعد بن خالد الدخيلTube Insertion.

 حسام زيد العرابيmedical students during lectures at KSU (2014 - 2015)
 دانيا محمد الماضيEvaluation of calretinin, p63 and Ki67 expression in
selected odontogenic cysts and tumors

Dental Students' Knowledge of Oral Health for Persons

 بدر خالد البلخيwith Special Needs
تركي بن مشبب المقاطي

( Synthesis and characterization of gold nanoparticles decorated
multiwall carbon nanotubes and their catalytic activities for
reduction of P-nitrophenol
Clinical characteristics and long term outcomes of Kawasaki

 عبدهللا السيفانيdisease in a tertiary care center in Saudi Arabia
نوف مشاري بن جويعد

10

العزلة الوجدانية وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة جامعة الملك سعود

13

14

15

16

17

Soil and backfill material of environmental friendly

 عبدهللا محمد سمانthermal properties

التربة والردميات ذات الخواص الحرارية الصديقة للبيئة

18

Characteristics of children with acute asthma presenting

 معن جاسر الحربشto the emergency room and determinants of hospital

19

admission

القلب/الطب

العلوم

 أحمد صالح الهرسي/د.أ

الطب البشري

 أمان هللا فاتح مال/د

 فيزياء/علوم

Outcome and Predictors of survival after In-Hospital

 جواهر عبد الرحيم الفرائضيCardiopulmonary Resuscitation

20

Structural and optical properties of gold (Au) nanoparticles

 وليد مجدي الشريفsensitized Vanadium Pentoxide (V2O5) films prepared by

21

hydrothermal synthesis
جراحة الوجه والفكين

 مريم الهندي/د

طب اسنان

phsychlogical and social impact of orthognathic

 صفا محمدpatients. Single vsbimaxillary

22

علم وضائف/الطب
االعضاء
علوم طبية تطبيقية

الهندسة

Dr. Abdulrahman
Mohammed
Alhowikan
وليد سعد الكليب/د
عارف علي بيق موجهال.د

الطب البشري

العلوم اإلشعاعية/العلوم الطبية
الهندسة

Change in beat by beat heart rate slopes during 6-min

23

Ultrasonographic measurement of the thyroid volume

24

 عبدهللا أحمد الفيفيwalk test among healthy Saudi male.
 فهد علي صقرamong young Saudi in Riyadh city

EFFECT OF CALCIUM BASED DERIVATIVES ON

 ريان احمد المطرودTHE LIME LEACHABILITY PATTERN OF SEMI

25

ARID SOILS
الطب

علوم/التربية البدنية
الرياضة
ادارة االعمال

 الجوهرة القويز.د
أمجد السديري/د

الطب البشري
الصيدلة

Contamination of Food in Fast Food Restaurants : A

 احمد عبد العزيز الحمودcross sectional survey In Riyadh City

26

Influence of sodium bicarbonate ingestion on repeated

 يونس نور الدين بن سعيدsprints performance and anaerobic power in basketball

27

players.

سوناتا كيومارين/د

إدارة أعمال

INSTITUTIONALISING THE MICROFINANCE SECTOR

 شهد عبدهللاIN THE KINGDOM OF SAUDIARABIA - A Model

28

Framework
العلوم

العلوم

الهندسة

علي الدلبحي/د
 فردوس توفيق.د
الدكتور حمد الحربي

 كيمياء/علوم
 رياضيات/ علوم
كلية الهندسة

فيصل المالكي

Using New-technology to Extrusion printing of Nanostructured
Materials for sensor application

Applying graph coloring To schedule Doctors ‘work in a

 خلود خالد القحطانيHospital

29

30

Experimental studies of the evolution of deformed

 بالل احمد الدخيلmicrostructure and the associated anisotropic mechanical

31

response in magnesium alloys using

علوم طبية تطبيقية

الهندسة

محمد بن عبدالرحمن/د
الخريف
 معاوية عبدهللا دفع هللا.د

العلوم اإلشعاعية

 الهندسة العامة/ الهندسة

 عبدهللا علي الغزيريQuality and Safety in Radiology Department

محمد ابراهيم الشريم

تقييم فاعلية استخدام البوليسترين الممدد للعزل الحراري في بلوك أسمنتي
وقياس مدى مقاومته للتأثيراتخالل سنة واحدة

32

33

