
 

 د/ إبتسام محمد العليان اسم الباحث:

المحفز المناعي , ثيموكينون , واألمل في توظيف الجهاز المناعي لبعوضة ايديس  عنوان البحث:

 كاسبياس ضد مسببات األمراض

 لاير 35,000 الميزانية:

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

 

 لية العلوم/ قسم الحيوانك الكلية:

 هـ1429 تاريخ البحث:

 
 د/ غادة محمد شاكر  اسم الباحث:

مقارنة فعالية األجسام المضادة النانونية المتمكنة في الجمال مع األجسام المضادة  عنوان البحث:

 العادية في عالج مرض الدفتيريا

 لاير 25,000 الميزانية:

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

 

 كلية الصيدلة / صيدالنيات الكلية:

 هـ1429 تاريخ البحث:

 
 د/ أمل حسن الكامل اسم الباحث:

تحسين الخواص الطبيعية والحيوية لعقار الفلورين باستخدام تقنية اإلنصهار والبلورة  عنوان البحث:

 الصوتية

 لاير 15,000 الميزانية:

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

 

 كلية الصيدلة / صيدالنيات الكلية:

 هـ1429 تاريخ البحث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 د/ لمياء صبري جاد اسم الباحث:

 ( مع تطبيقات في اختبارات الفروضNBULمتباينات عزوم للفصل )  عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم/ أحصاء الكلية:

 هـ                                                                                                                    1429 تاريخ البحث:

 
 د/ سيناء العقيل اسم الباحث:

 توقعات األطباء تجاه الخدمات المقدمة من قبل الصيادلة االكلينيكيين عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 كلية الصيدلة / صيدلة إكلينيكيه الكلية:

 هـ1429 تاريخ البحث:

 
 د/ نهلة صالح الدين بركات  اسم الباحث:

استخدام الكبسوالت الممتلئة بالسائل أو شبه الصلب كوسيلة لتحسين درجة اإلذابة  عنوان البحث:

المثلة من العقارات المختلفة باستخدام الجليسرات المختلفة ودراسة التاثير 

 الفارماكولوجي ودرجة الثبات لهذه العقارات

 لاير 28,000 الميزانية:

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

 

 كلية الصيدلة / صيدالنيات الكلية:

   هـ                                                                                                                        1429 تاريخ البحث:

 

 

 

 

 

 



 

 
 د/ فاطمة محمد األعظمي اسم الباحث:

 ستار Pنظرية كلفاند نيمارك وجبر السي  عنوان البحث:

 لاير 15,000 الميزانية:

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

 العلوم / رياضيات   الكلية:

                                                                                                  هـ               1429 تاريخ البحث:

 
 د. حنان محمد علي  اسم الباحث:

 امثلية اختبارات الحياة المعجلة جزئيا في ضل ضغوط الخطوات الوقتية مع التوقف عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 كلية العلوم/ احصاء الكلية:

 هـ                                                                                                                          1429 تاريخ البحث:

 

 
 علياند. حنان ال اسم الباحث:

التكافؤ مابين دالالت االلفاظ وعلم دالالت الرموز للبرامج الغير عينية وكثيرة  عنوان البحث:

 المخرجات 

 لاير 25,000 الميزانية:

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

 

 العلوم/ رياضيات الكلية:

                                                                                                                   هـ        1429 تاريخ البحث:

 

 د. عبير حميدي الحربي اسم الباحث:

 –بادية لحل معادلة بر غرز العامة ونظام معادالت بر غرز  –استخدام طريفة ادومين  عنوان البحث:

 هوكسلي المزدوج 

 لاير 25,000 الميزانية:



 

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

 العلوم / رياضيات الكلية:

           هـ                                                                                                                1429 تاريخ البحث:

 
 د. ايناس العيسى اسم الباحث:

 العوامل المرتبطة بالنشاط الببدني لدى النساء السعوديات  عنوان البحث:

 لاير 50,000 الميزانية:

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

 علوم طبية تطبيقية  الكلية:

                                                                                                                          هـ 1429 تاريخ البحث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عواطف بكر راشد اسم الباحث:

ضاد الكالبين دور الكالبين في إلية عمل مضادي الصرع الكارمازبين والليفيتراسيتام وم عنوان البحث:

 في الجرذان

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 الصيدلة/ قسم علم األدوية الكلية:

                                           هـ                                                                                1429 تاريخ البحث:

 
 ابتهال عبدهللا العزمان اسم الباحث:

 نظرية لجبر السي ستار  عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 كلية العلوم / رياضيات الكلية:

 هـ                                                                                                                          1429 ث:تاريخ البح

 
 صباح علي الشامي  اسم الباحث:

 التنبؤ لقيم مسجلة وإحصاءات مرتبة من بعض التوزيعات اإلحصائية عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 كلية العلوم / احصاء الكلية:

 هـ                                                                                                                          1429 تاريخ البحث:

 
 امل عبدهللا المحيسن الباحث: اسم

 تحليل التركيبة الشجرية لبيانات البقاء عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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



 

 كلية العلوم / احصاء الكلية:

                                                                                              هـ                             1429 تاريخ البحث:

 
 دارة اسعد الديسي اسم الباحث:

تاثير الحمية الغذائية والنوم على مستوى الهرمونات ) اللبتين والجرلين واديبونيكتين  عنوان البحث:

 ( عند السعوديات في الرياض

 لاير 10,000 :الميزانية

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

 

 علوم طبية تطبيقية الكلية:

  هـ                                                                                                                         1429 تاريخ البحث:

 

 
 امال علي المطيري اسم الباحث:

 تشييد وتفاعالت بعض مشتقات البيرازولون عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء الكلية:

                                                                                                هـ                           1429 تاريخ البحث:

 
 أمل قاسم آل درويش اسم الباحث:

آليات التسمم القلبي المحدث بواسطة االوكسازافوسفورينات في الجرذان الطبيعية  عنوان البحث:

 ومستنفذة الكارنيتين

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 الصيدلة / علم األدوية الكلية:

 هـ                                                                                                                          1429 تاريخ البحث:

 

 



 

 العنود عبدا هلل الزغيبي اسم الباحث:

 تحليل موثوقية بعض التراتيب العشوائية ومفاهيم التعمير عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 كلية العلوم / احصاء الكلية:

                                                                                                                     هـ      1429 تاريخ البحث:

 
 االء احمد العنتيت اسم الباحث:

تأثير الديكسرازوكسان على عدم االستقرار الكروموسومي المحدث بواسطة  عنوان البحث:

 آلية االتوبوسيد في الفئران: دراسة

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 الصيدلة / علم األدوية الكلية:

                      هـ                                                                                                     1429 تاريخ البحث:

 
 تهاني عايش عيد الحمد اسم الباحث:

 المحتويات الكيميائية لبعض الفطريات وتأثيراتها البيولوجية عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء عامة الكلية:

 هـ                                                                                                                          1429 تاريخ البحث:

 

 مي محمد العقيل اسم الباحث:

 نم  دراسة فيتو كيميائية وميكروبيولوجية لنباتي باربيا اوليدس وسوالنم شمبريا عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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



 

 

 الصيدلة / عقاقير الكلية:

                هـ                                                                                                           1429 تاريخ البحث:

 
 حنان عقال الشمري اسم الباحث:

المعزولة   Haemophilus influnzaeالخصائص البيوكميائية والجزيئية لبكتيريا  عنوان البحث:

 من منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية 

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / نبات واحياء دقيقة الكلية:

 هـ                                                                                                                          1429 تاريخ البحث:

 
 تغريد سعيد المالكي اسم الباحث:

 مرتبة المعممة واالستدالل المصاحب لبعض التوزيعات اإلحصاءات ال عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / احصاء الكلية:

                                                          هـ                                                                 1429 تاريخ البحث:

 
 غادة إبراهيم البشر اسم الباحث:

التغيرات السلوكية والعصبية في الفئران المعرضة للسيلينيوم في المرحلة الجينية  عنوان البحث:

 ومرحلة 

 ما بعد الوالدة

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / قسم الحيوان الكلية:

 هـ                                                                                                                          1429 تاريخ البحث:

 

 



 

 ريم عبد العزيز الثقفي اسم الباحث:

 التعرف على غش بنزين السيارات باستخدام الطرق البصرية  عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / فيزياء الكلية:

                                                                             هـ                                              1429 تاريخ البحث:

 
 أسماء عدنان الممتن اسم الباحث:

تأثير بروتين شرش الحليب على العوامل المساعدة على هدم العظام للسيدات بعد  عنوان البحث:

 انقطاع الطمث 

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 علوم األغذية والزراعة الكلية:

 هـ                                                                                                                          1429 تاريخ البحث:

 
 ريم محمد المسلم اسم الباحث:

 فعالية النيماتودا الممرضة للحشرات ضد يرقات سوسة النخيل رينكوفورس فيريجينس عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / قسم علم الحيوان الكلية:

                                                                                                           هـ                1429 تاريخ البحث:

 
 سوزان منصور العضيب اسم الباحث:

تقييم الحالة التغذية لألطفال المصابين بارتفاع األحماض االمينية متفرعة السلسلة في  عنوان البحث:

 مدينة الرياض 

 لاير 10,000 نية:الميزا

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



 

 

 علوم األغذية والزراعة الكلية:

         هـ                                                                                                                  1429 تاريخ البحث:

 
 جميلة عبيد الشمري  اسم الباحث:

اإلخصاب الخارجي باستخدام بيئات مضاف إليها  الزنك ومستخلص الحبة السوداء في  عنوان البحث:

 ساللتين من الفئران المخبرية

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / قسم حيوان الكلية:

 هـ                                                                                                                          1429 تاريخ البحث:

 
 إيمان عبدالرحمن آل عبدالسالم اسم الباحث:

عددة االشكال احادي النيوكليوتيد في دراسة مقارنة لمرضى الربو لمت عنوان البحث:

IL4Ra&FceR,IL3 للمجتمع السعودي 

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / كيمياء حيوي الكلية:

                                                                                 هـ                                          1429 تاريخ البحث:

 

 
 احالم احمد الخليفة اسم الباحث:

على   Mus muslusضغط األكسدة المستحدث بواسطة عنصر الحديد وقدرة التجارب عنوان البحث:

 مقاومة التاكسد

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / قسم حيوان الكلية:

 هـ                                                                                                                          1429 تاريخ البحث:

 



 

 يامامي علي العبيد اسم الباحث:

 العالج بالليزر لسرطان الجلد المستحدث في نموذج حيواني  عنوان البحث:

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / فيزياء الكلية:

                                                                                هـ                                           1429 تاريخ البحث:

 
 ندى صالح الهقاص اسم الباحث:

تقييم نشاط المستخلص المائي للكماة كمضاد بكتيري لبعض أنواع البكتيريا المسببة  عنوان البحث:

 اللتهاب القرنية البكتيري 

 لاير 10,000 الميزانية:

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

 

 العلوم / نبات الكلية:

 هـ                                                                                                        1429 تاريخ البحث:

 

             

 


