
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الباحث:      

 

 د. فاطمة محمد األعظمي

 الجبرا الفرشي التفاضلي والتمييز الجبري للدوال الناعمة عنوان البحث:

 15000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 رياضيات الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 ايمان سعد فهميد.  اسم الباحث:

 الحلول التحليلية التقريبية لمعادلة التلغراف ذاتية االنتشار عنوان البحث:

 15000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 رياضيات الكلية:

 

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 د. فيروز اتشير

التكافؤ ما بين علم دالالت األلفاظ وعلم دالالت الرموز للبرامج الغير تعيينيه وكثرة  عنوان البحث:

 المخرجات

 12000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 صيدالنيات الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ. د منال بدور اسم الباحث:

دور التراخمية التناسلية والمفطورات التناسلية في اإلصابة بالتهاب عنق الرحم والعقم عند  عنوان البحث:

 النساء

 25000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 الطب   الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 الباحث: اسم

 

 د/ ايمان زغلول

 عنوان البحث:
دراسة فاعلية وسمية مكمالت األغذيه خاصة مضادات األكسدة المستخدمة بكثرة في 

األسواق السعودية وتأثيرها على حركية بعض األدوية المستخدمة في بعض األمراض 

 المزمنة

 50000 الميزانية:

 ام العلوم والدراسات الطبيةجامعة الملك سعود / مركز بحوث أقس جهة الصدور:

 صيدلة  اكلينيكية الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 أ. د محاسن رضوان اسم الباحث:

 عنوان البحث:
دراسة التكافؤ بين أهم المستحضرات الجنيسة مقارنة مع مثيلها بالسوق السعودي حال 

 للجدل المثار حول فعاليتها

 50000 الميزانية:

 معة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبيةجا جهة الصدور:

 الكلية:
 صيدلة اكلينيكية

 

 هـ1428 تاريخ البحث:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الباحث:      

 

 د/ موضي عثمان الموسى

ماسح الجسم ثالثي اإلبعاد : مدى رغبة المستهلكات السعوديات في استخدامه وكيفية  عنوان البحث:

 عة المالبستطبيقه لصنا

 15000 الميزانية: 

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 قسم علوم األغذية والزراعة الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 د. هزار يعقوب اسم الباحث:

 ية المختلفة والنواتج الطبيةحماية الكبد من التسمم بعقار التاموكسفين باستخدام األدو عنوان البحث:

 25000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 علم األدوية الكلية:

 

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 د. نوال محمد الرشيد

 اما في الجرذان معتلة القلب تجريبيا عن التأثير الواقي للقلب لمستقبالت ببارس ج عنوان البحث:

 

 35000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 ادويه الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الباحث:      

 

 د. عبير المصري 

 لمعدة من اعادة التروية والميكانيكية المستحدثة دور االجماتين في حماية جدار ا عنوان البحث:

 

 40000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 طب الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 د.مها داغستاني    

سيستين ،اللبتين، معدل كتلة الجسم، مستوى الدهون العالقة بين مستوى هرمون الري عنوان البحث:

،والتغيرات الوراثية لجين الريسييستين وجين مستقبل اللبتين في االطفال السعوديين 

 المصابين بالبدانة

 

 80000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 يوانعلوم/علم الح الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 د.نوال العرفج   

تحليل بعض المستحضرات الصيدلية المستخدمة في خفض الدم العالي وخفض السكر  عنوان البحث:

 باستخدام طرق التحليل الفولتاميترية

 

 50000 الميزانية:

 م والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلو جهة الصدور:

 علوم/كيمياء الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الباحث:

 

 هدى ضيف هللا الرشيدي

التكافؤ ما بين علم دالالت األلفاظ وعلم دالالت الرموز للبرامج الغير تعيينيه وكثيرة  عنوان البحث:

 المخرجات بالنسبة للعالقات المتضبضبة 

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 رياضيات الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

       

 اسم الباحث:   

 

 عالء بنت علي آل مسلم

 دراسة انزيمات مختارة متعلقة بأيض الطاقة في األطفال السعوديين المصابين بالتوحد عنوان البحث:

 الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية جامعة  جهة الصدور:

 كيمياء حيوي الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:   

 

 ايمان علي العميريني

 تأثير حقن فلوريد الصوديوم على تركيز الهيدروكسي برولين في كلى الجرذان عنوان البحث:

 حوث أقسام العلوم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز ب جهة الصدور:

 كيمياء حيوي الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:

 

 جواهر سلمان القحطاني

دراسة فسيولوجيه وكيموحيويه على التأثير التفاعلي لتهيئة البذور لإلنبات واإلجهاد  عنوان البحث:

 الملحي على أنبات ونمو بادرات الشعير

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 نبات وأحياء دقيقه الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:



 

 

 

 

 

 اسم الباحث:

 

 نجالء عبد العزيز العتيق

 تطوير وتقييم النيوزمات لتوصيل الدواء عبر العين عنوان البحث:

 أقسام العلوم والدراسات الطبية  جامعة الملك سعود / مركز بحوث جهة الصدور:

 صيدالنيات الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:    

 

 ايمان علي الفالح

 تأثير التبخير الحراري للفلزات على الخواص البنيوية في مواد فوسفيد اإلنديوم عنوان البحث:

 راسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والد جهة الصدور:

 فيزياء الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:

 

 فاطمة سليمان الفيفي

 

 عنوان البحث:

 

تأثير األشعة فوق البنفسجية على الخواص في البوليمرات البالستيكية الحرارية لتطبيقات 

 الخاليا الشمسية المرنة

 العلوم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام  جهة الصدور:

 فيزياء الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:

 

 رها سعود اورفلي

دراسة فيتوكيميائية لنبات تامركسي نيلوتكا من العائلة الطرفية والذي ينمو بالمملكة  عنوان البحث:

 العربية السعودية

 لوم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام الع جهة الصدور:

 الصيدلة   / صيدالنيات الكلية:

 

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 نور جواد الحوري

 استخدام الالقمات المضادة والمحللة للبكتيريا كمادة مضافة طبيعية في التصنيع الغذائي  عنوان البحث:

 م العلوم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسا جهة الصدور:



 

 

 

 

 

 

 

 نبات وإحياء دقيقه  الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 ريم منصور الجويعي اسم الباحث:        

 

 عنوان البحث:

 

 كفاءة القمات البكتيريا نانوبيولوجيه الختبار مقاومة بكتيريا حامض الالكتيك في ألبان اإلبل

 ز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مرك جهة الصدور:

 نبات وأحياء دقيقه الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:    

 

 صفاء المعيبد

 

 عنوان البحث:

 

 تقييم مضادات العدوى الفطرية لدى مرضى حمى ابيضاض الدم

 بية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الط جهة الصدور:

 صيدلة إكلينيكية الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 رؤى بنت صالح القفيدي اسم الباحث:

 استجابة البكتيريا الغازية لمجرى الدم للمضادات الحيوية والمستخلصات النباتية عنوان البحث:

 

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 نبات وأحياء دقيقة الكلية:

 

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 خلود خالد عارف  

تأثير العديد من مركبات الحماية على ثبات البريدنيسولون في المستحضرات شبه الصلبة  عنوان البحث:

 للعين أثناء التعقيم بأشعة جاما  

 

 10000 الميزانية:

 ك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية جامعة المل جهة الصدور:

 صيدلة/صيدالنيات الكلية:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 فوزية الميمان  

 ناتا -بلمرة الستايرين بواسطة حوافز زيقلر عنوان البحث:

 

 10000 الميزانية:

 ام العلوم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقس جهة الصدور:

 كيمياء/علوم الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 مطيرة الشمري  

 دراسات طيفية وتركيبية لبعض معقدات العناصر االنتقالية الثنائية والثالثية التكافؤ عنوان البحث:

 

 10000 الميزانية:

 بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جامعة الملك سعود / مركز جهة الصدور:

 علوم/كيمياء الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 ليلى المبارك  

 الخصائص االشعاعية لبعض مهينات التربة الطبيعية السعودية عنوان البحث:

 

 10000 الميزانية:

 وم والدراسات الطبية جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العل جهة الصدور:

 علوم/فيزياء الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:



 

 

 

 

 اسم الباحث:      

 

 رشا العقيل   

االستجابة المناعية لالجسام المضادة المشتقة من الهمستر السوري تجاه المستخلصات  عنوان البحث:

 aedesة لبعوضة السعي المتوسط للبعوض وتأثيرها على األنشطة االحيائية والفسيولوجي

aegypti .الناقلة لمرض حمى الضنك 

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 علوم/حيوان الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 ابتهال شبيب   

 رانسات السلوكية العصبية في ذكر الفئيخ على القياتأثير التعرض المزمن للزرن عنوان البحث:

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 علوم/علم الحيوان الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 منال فرهود   

 ة واالنزيمية الدالة على تعرض الجر الليبي لمخاطر المؤثرات البيئيةالمؤشرات الكيموحيوي عنوان البحث:

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 علوم/علم الحيوان الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 ياسمين الجدعاني   

 االجهاد التأكسدي وحالة مضادات االكسدة لدى االطفال السعوديين المصابين بالتوحد ث:عنوان البح

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:



 

 

 

 

 علوم/كيمياء حيوي الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

  العنود السديري 

 االطفال السعوديين والتعرض للزنبق : الثار حشوات االسنان المعدنية عنوان البحث:

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 علوم/علم الحيوان الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

    اشواق العهدل 

مستوى مضادات االكسدة في الدم وعالقة بالمتناول اليومي من الخضار والفواكه عند  عنوان البحث:

 مجموعة من البالغين

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 االغذية الزراعية علوم الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 سميرة االشموري   

بعض مركبات البيتاكاروتين في الفاكهة والخضروات بواسطة التوهج الضوئي  تقدير عنوان البحث:

 والتحليل العقلي السرياني

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 كيمياء/علوم الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 هيا الدوسري   

مقارنة بعض االختبارات المعملية المختلفة المستخدمة في تشخيص اإلصابة بفايروس  عنوان البحث:

 مضخم الخاليا لألطفال المصابين بنقص المناعة بالرياض



 

 

 

 

 10000 الميزانية:

 مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جامعة الملك سعود / جهة الصدور:

 علوم/نبات وأحياء دقيقة الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

    عزاء الشلوي

التقدير الكمي لبعض الكيماويات النباتيه في الفواكهه الحمضية باستخدام التحليل الحقني  عنوان البحث:

 السرياني

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 كيمياءعلوم/ الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 نورة الحقباني   

 تشييد وتوصيف معقدات جديدة للرينيوم والتكليشيوم كعوامل صيدالنية ذات نشاط اشعاعي عنوان البحث:

 

 10000 نية:الميزا

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 كيمياءعلوم/ الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 حصة العديني   

البكتيريا المصاحبة لجروح مرضى السكري ونمط مقاومتها للمضادات الحيوية في المملكة  عنوان البحث:

 العربية السعودية

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 علوم/نبات واحياء دقيقة الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:



 

 

 

 

 

 اسم الباحث:      

 

 هناء الشهري   

 تشييد وتوصيف بعض مشتقات البيرازول عنوان البحث:

 

 10000 ية:الميزان

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 علوم/كيمياء الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 امل باقاسم   

 تطبيق تفاعالت اضافة مايكل على الشالكونات /او شبية الشالكونات عنوان البحث:

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 علوم/كيمياء الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 فوزة العنزي   

الممتدة خالئط البوليميرات وتأثيرها على النهج الميكانيكي والخواص الفيزيائية لالقراص  عنوان البحث:

 المحضرة بطريقة الكبس المباشر االنطالق

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 صيدالنيات/صيدلة الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 منى العنزي   

 وجينيز من فطر ثيالفيوبسيس برادوكساتنقية ودراسة خواص أنزيم االلثين ديهيدر عنوان البحث:

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:



 

 

 

 

 

 

 علوم/كيمياء حيوي الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 لمى الريس   

ترجاع السيروتونين االنتقائية باستخدام كواشف طرق طيفية ولصقية لتقدير مثبطات اس عنوان البحث:

 اشتقاقية

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 صيدلة/كيمياء صيدلية الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 حاجة العنزي   

 سة بعض مشتقات البيراديزينتشييد ودرا عنوان البحث:

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 علوم/كيمياء الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:

 

 اسم الباحث:      

 

 جميلة شذواري   

النيتروجينية االدلين في عينة القاعدة البحث عن متغيرات جينية في مورثة انزيم نازعة  عنوان البحث:

 عشوائية من سكان مدينة الرياض

 

 10000 الميزانية:

 جامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبية  جهة الصدور:

 كيمياء حيويعلوم/ الكلية:

 هـ1428 تاريخ البحث:


