
 هـ 1431لعام عضوات هيئة التدريس البحوث المدعومة ل

 

 

 د. مها حمد القنيبط اسم الباحث:

 ةتعديل صفات الطين بالطرق الفيزيائية والكيميائي عنوان البحث:

 لاير 50000 الميزانية:

 دراسات الطبيةجامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم وال جهة الصدور:

 العلوم / قسم الكيمياء الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 د. فاطمة محمد االعظمي اسم الباحث:

 دراسة خواص فضاء العالقات التوبولوجية على فضاء مرصوص عديد الطيات عنوان البحث:

 لاير.  18000 الميزانية:

 علوم والدراسات الطبيةجامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام ال جهة الصدور:

 العلوم / قسم الرياضيات الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. ابتهال سليمان العبدهللا اسم الباحث:

 عنوان البحث:
التشييد والتأثير الحيوي لبعض مشتقات التتراهيدرونفثالين الجديده كمضادات 

 ايضية

 لاير 40000 الميزانية:

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

 الصيدلية الصيدلة / قسم الكيمياء الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:



 

 د. نيرمين حسن ابراهيم حسن اسم الباحث:

 عنوان البحث:
( على ظهور خمائر كانديدا مقاومة لألدوية biofilmدور تكوين الطبقة الحيوية )

 المضادة للفطريات.

 لاير 40000 الميزانية:

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

 الصيدلة / صيدالنيات الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 د. منال سعيد توفيق اسم الباحث:

 عنوان البحث:
تقدير المعادن الثقيلة في األسماك الشائعة االستهالك في المملكة العربية السعودية 

 يات الخطورة الصحيةوتحليل مستو

 لاير 45000 الميزانية:

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

 علوم األغذية والتغذية الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 د. مها الزبن اسم الباحث:

 ل المائيةالتفكك المستحث اشعاعيا لمبيد كارباريل في المحالي عنوان البحث:

 لاير 50000 الميزانية:

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

 كيمياء عامة/ قسم العلوم ال الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د. هناء الصغير اسم الباحث:

 عنوان البحث:
شحيح الذوبان في الماء وذلك باستخدام  زيادة معدل الذوبان واالتاحة الحيوية لعقار

 االقراص الصلبة السائلة لالستعمال الفموي

 لاير 30,000 الميزانية:

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

 / قسم صيدالنيات الصيدلة الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 ادد. لمياء صبري ج اسم الباحث:

 ( فصل من توزيعات الحياة باستخدام طريقة الجودةNUB(2اختبار )) عنوان البحث:

 لاير 15,000 الميزانية:

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

 / قسم اإلحصاء علوم ال الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 د. نجاة بخاري اسم الباحث:

 وان البحث:عن
االختالفات في السمات الفسيولوجية, الكيموحيوية والتصنيفية في نبات الشيح 

كاستجابة للتباينات في درجات الحرارة في المنطقة الوسطي بالمملكة العربية 

 السعودية.

 لاير 39,000 الميزانية:

 يةجامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطب جهة الصدور:

 دقيقة حياءاألونبات / قسم علوم ال الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 



 

 د. نوال المسيب اسم الباحث:

 دراسة التأثير المضاد لطفيلي الليشمانيا لبعض النباتات الطبية عنوان البحث:

 لاير 50,000 الميزانية:

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

 قسم العقاقير/  الصيدلة الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 د. نهله على مليك اسم الباحث:

 عنوان البحث:
معدل انتشار بكتريا المعدة الحلزونية في ارتشاحات االذن الوسطى ودراسة جينية 

 للسالالت المقاومة للكالرثروميسين.

 لاير 40,000 الميزانية:

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

 / قسم صيدالنيات الصيدلة الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 د.منيره المقرن اسم الباحث:

 عنوان البحث:
تحضير ودراسات طيفية وبيولوجية على بعض المتراكبات المشتقة من بعض 

 pd( , البالديوم الثنائيII) Niل الثنائي السليسيل نكليوزيدات مع ايونات النيك

(II والبالتين الرباعي)pt (IV. 

 لاير 50,000 الميزانية:

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

 الكيمياء العامة/ قسم علوم ال الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 

 



 

 

 ر محمد باجنيدد.ابتسام عم اسم الباحث:

 تمديد الوال التوافقية من الدرجة الثانية على األشجار بدون وجود دالة الجهد. عنوان البحث:

 لاير 25,000 الميزانية:

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

 الرياضيات/ قسم علوم ال الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 د.عواطف هندي الباحث: اسم

 عنوان البحث:
تحضير التراكيب النانويه ) الذهب / بوليمر ميثيل ميثا اكريالت ( ودراسه 

 خصائصها الحراريه .

 لاير 40,000 الميزانية:

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

 فيزياء/ قسم العلوم ال الكلية:

 هـ1431 خ البحث:تاري

 

 نهله صالح الدين بركاتد.  اسم الباحث:

 عنوان البحث:
استخدام  حبيبات الكيتوزان لتحسين االمتصاص  الفموى والتوافر الحيوى  لعقار 

 الجليكالزيد .

 لاير 25,000 الميزانية:

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

 الصيدالنيات/ قسم  الصيدلة لية:الك

 هـ1431 تاريخ البحث:



  

 هـ 1431البحوث المدعومة لطالبات الدراسات العليا لعام 

 

 

 ايمان قائد فرحان اسم الباحث:

 .التشخيص المبكر لليشمانيا الجلدية المحلية باستخدام المستضد المحضر عنوان البحث:

 لاير 20000 الميزانية:

 جهة الصدور:
 ث أقسام العلوم والدراسات الطبيةجامعة الملك سعود / مركز بحو

 

 العلوم / قسم علم الحيوان الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 خلود محمد الخميس اسم الباحث:

 عنوان البحث:
حركية سلوك التحلل الحراري ألستيل اسيتونات الجاليوم قبل وبعد التشعيع الجاميي, 

 الناتوطريقة جديدة لتحضير دقائق اكسيد الجاليوم بحجم 

 لاير 10000 الميزانية:

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

 

 العلوم / قسم الكيمياء الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غادة ايوب ابوشميس اسم الباحث:

 عنوان البحث:
 ايض النتروجين في مرض التوحد

 

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 الحيويالعلوم / قسم الكيمياء  الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:



 تغريد محمد التركي اسم الباحث:

 عنوان البحث:
لدقيقة للديدان األسطوانية دراسات للهيئة الكروموسومية والتراكيب المجهرية ا

 والمتطفلة على األغنام في منطقة الرياض

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 العلوم / قسم علم الحيوان الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 براء عبد الرسول خالد اسم الباحث:

 والهندسة غير األبدالية مؤثر تشيرن عنوان البحث:

 لاير 8000 الميزانية:

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

 الرياضياتالعلوم / قسم  الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 يسرى محسن اليافعي اسم الباحث:

 ية وأنظمة األكسدة واالختزال في مرض التوحداليات ازالة السم عنوان البحث:

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 العلوم / قسم الكيمياء حيوي الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 

 



 

 ديان رشما وجينتي اسم الباحث:

 عنوان البحث:

ات الخاصة بمقاومة العقاقير في عزل بكتريا الدرن تعريف الطفر

mycobacterium tuberculosis  في المملكة العربية السعودية باستخدام

 تقنيات جزئية مختلفة

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 دقيقة نبات وأحياءالعلوم /  الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 عليا عمر العبد الكريم اسم الباحث:

 عنوان البحث:
تصنيف درجة انحراف العين المصابة بالحول عن طريق استخدام وسائل تنقيب 

 البيانات

 لاير 17060 الميزانية:

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

 

 والمعلومات علوم الحاسب ة:الكلي

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 ابرار سعيد المطلق اسم الباحث:

 عنوان البحث:
النشاط الحيوي والخصائص التازرية لمنتجات نبات النوني 

(morindacitrifoliaكمضاد بكتيري ) 

 لاير 20000 الميزانية:

 جهة الصدور:
 والدراسات الطبيةجامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم 

 

 نبات وأحياء دقيقةالعلوم /  الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 



 

 اماني احمد نيازي اسم الباحث:

 عنوان البحث:

تكون الغشاء الحيوي وانماط مقاومة المضادات الحيوية للمكورات 

السبحية)مجموعة ب( والبكتريا المعوية المعزولة من مجرى الوالدة لدى السيدات 

 لسعوديات الحواملا

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 قسم المختبرات/  الطبية التطبيقية العلوم الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 ابتسام عبد هللا قشاش اسم الباحث:

 عنوان البحث:
وية الموجودة في بعض انواع تمور بيشة باستخدام فصل وتقدير المكونات العض

 تقنية كروماتوجرافيا الطور السائل ذات االداء العالي

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 قسم الكيمياءالعلوم /  الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 اريج ابراهيم الشايع :اسم الباحث

 عنوان البحث:
التصنيف الجيني وعبء الحمض النووي لفيروس التهاب الكبد الوبائي "ب" 

 المتخفي لمتبرعي الدم السعوديين

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 اإلكلينيكيةقسم المختبرات /  يقيةالطبية التطب العلوم الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 



 

 ريا ابراهيم الخضير اسم الباحث:

 قابلية تطبيق وتكييف مقياس تقييم جرد االعاقة لدى االطفال في السعودية عنوان البحث:

 لاير 20000 الميزانية:

 جهة الصدور:
 سات الطبيةجامعة الملك سعود / مركز بحوث أقسام العلوم والدرا

 

 الـتأهيل الصحي/عالج طبيعي قسم/  الطبية التطبيقية العلوم الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 سبأ محمد علوان اسم الباحث:

 الشواش والتحكم االمثل في نماذج عشوائية عنوان البحث:

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 اإلحصاءقسم العلوم /  الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 عبير احمد ابن علي اسم الباحث:

 تقدير عقار اسيتالوبرام باستخدام التحليل الحقني السرياني وقياس التوهج الكيميائي عنوان البحث:

 لاير 20000 الميزانية:

 جهة الصدور:
 بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبيةجامعة الملك سعود / مركز 

 

 قسم الكيمياء  / العلوم الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 



 

 عهود محمد العتيبي اسم الباحث:

 عنوان البحث:
التقدير الحركي والطيفي لعقار اسيتالوبرام في صورته النقية وفي مستحضراته 

 الصيدلية

 لاير 20000 الميزانية:

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

 

 قسم الكيمياء  / العلوم الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 فوزية عيد المطيري اسم الباحث:

 دراسة آليات مانع الحمل الحريري في الجرذان عنوان البحث:

 لاير 20000 الميزانية:

 ركز بحوث أقسام العلوم والدراسات الطبيةجامعة الملك سعود / م جهة الصدور:

 الصيدلة / علم العقاقير الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 قصرينا قومارا بوتري اسم الباحث:

 عنوان البحث:
السلوك القيادي كما تدركه معلمات التمريض السريري وطالباتهن بكلية التمريض 

 جامعة الملك سعود

 لاير 10000 الميزانية:

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

 التمريض الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 



 

 لينا محمد النغيري اسم الباحث:

 عنوان البحث:
لجين مستقبل االستروجين الفا وهشاشة  8العالقة بين التغير الشكلي في اكسون 

 العظام عند النساء السعوديات

 لاير 20000 الميزانية:

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

 علم الحيوانالعلوم/ قسم  الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 مشاعل فهد السيد اسم الباحث:

 الدمتأثير جزيئلت الذهب والفضة النانوية على البكتيريا الغازية لمجرى  عنوان البحث:

 لاير 20000 الميزانية:

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

 نبات وأحياء دقيقةالعلوم/ قسم  الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 نبراس سعيد باعنتر اسم الباحث:

 عنوان البحث:
ر القواعد النيتروجينية مستوى هرمون التستستيرون وتحديد التعدد الشكلي لتكرا

CAG لجين مستقبل االندروجين في النساء 

 لاير 20000 الميزانية:

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

 علم الحيوانالعلوم/ قسم  الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 

 



 

 يسرا زين العابدين اسم الباحث:

 ث:عنوان البح
على ايض عقار التاموكسيفين لدى مريضات  CYP2D6تأثير المتغيرات في الجين 

 سرطان الثدي السعوديات

 لاير 20000 الميزانية:

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

 الكيمياء الحيويةالعلوم/ قسم  الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 

 هدى القحطاني باحث:اسم ال

 عنوان البحث:
التحليل الوراثي وعالقته بمستوى عامل النمو الوعائي البطاني  في النساء 

 السعوديات المصابات بمتالزمة فرط النشاط المبيضي.

 لاير 20000 الميزانية:

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

 علم الحيوانعلوم/ قسم ال الكلية:

 هـ1431 تاريخ البحث:

 


