
 ـه1434/1435 اجلامعي للعـــــام العليا الدراسات طالبــــاتاجلديدة ل األحباثب قائمة                    

 الكلــــــــية القســــــم اسم الطــــالبة الرقـم
املرحلة 

 الدراسية
 عنوان البحث

1 
حممد العنود 

 الطالل
 ماجستري الصيدلة الصيدالنيات

 لالستخدام االيتودوالك نيوزومات تقييم و حتضري

 املوضعي

 ماجستري الصيدلة الصيدالنيات علي الكثريييف  2
 الذوبان الصغرلزيادة متناهية بلورات وتقييم حتضري

 النورفلوكساسني لعقار الذائبية ومعدل

 ماجستري الصيدلة الصيدالنيات نوره عوده العنزي 3
وتوصيف حلبيبات النمسوليد املمتدة املفعول  تطوير

الكروي الدفعبواسطة   

4 
مالك عايض 

 القحطاني
 التأهيل الصحي

العلوم الطبية 

 التطبيقية
 ماجستري

النشاط البدني للمراهقني ذوي السمنة املشرتكني 

دراسة / مقارنة :يف برنامج عالجي للسمنة  

5 
زهراء عبده 

 العسريي
 التأهيل الصحي

الطبية  العلوم

 التطبيقية
 ماجستري

تأثري السمنة على الصحة املرتبطة باللياقة البدنية 

واملراهقني السعوديني األطفالبني   

6 
دميا حممد 

 العقيل

علوم صحة 

 اجملتمع

العلوم الطبية 

 التطبيقية
 ماجستري

 مشروبات استهالك عن الناجتة البيولوجية التأثريات

الفئران على الطاقة  

7 
 مساهر فهد

 السدحان

علوم صحة 

 اجملتمع

العلوم الطبية 

 التطبيقية
 ماجستري

حالة فيتامني ك يف مصل الدم وهشاشة العظام عند 

 النساء السعوديات يف مدينة الرياض

8 
أحالم رشيد 

 العنزي

متريض صحة 

 اجملتمع
 ماجستري التمريض

 و تقييم" الزهامير مرض جتاه السعوديني املسنني إدراك

 " رعاية

 ماجستري التمريض اجلراحي/الباطين عيد اجلهين غادة 9
 استبدال عملية إجراء بعد حياتهم جلودة املرضي إدراك

 السعودية العربية اململكة الورك يف مفصل

10 
زينب امحد مكي 

 حسني
 ماجستري العلوم الفيزياء

 للسبائك الكهروضوئيه اخلواص على الرتاكيز تأثري

Cu2ZnSn(SxTe1-x)4 

11 
خلف  وضحى

 العنزي
 ماجستري العلوم الفيزياء

مؤلفه من  اخلواص الضوئيه والكهربيه الغشيه رقيقه

متقارن وتركيبات نانونيه  MEH:PPVبوليمر   

12 
مساهر سعيد 

 املالكي
 ماجستري العلوم الفيزياء

استقصاء نظام مغزلي حمدود ثنائي األبعاد متفاعل مع 

 بيئة مبددة

13 
فاطمة حسن علي 

 حممدالشيخ 
 ماجستري العلوم الفيزياء

عالج األورام السرطانية باستخدام الليبوزومات احململة 

 باألدوية املضادة للسرطان

14 
متعبه صاحل 

 الصقري
 ماجستري العلوم الفيزياء

 الطاقة فجوه   تعديل و لتحليل األولية باملبادئ دراسة

 الشبيكات عاليه HgTe/CdTe ـ ل الضوئي واالمتصاص

 الطبقات ودوريه االنفعال تأثري حتت

 ماجستري العلوم الفيزياء مروة امحد تلبه 15
 ممانعةمنوذج الكيس الكروي حلجر اجلسيمات بشروط 

 حديه

16 
نفيسة عبد 

 الرحيم يعقوب
 ماجستري العلوم الفيزياء

 املتعادل  يوم للكروم التصادمية و البيانات الذرية حساب

 البالزما يف



17 
نوال أمحد 

 مدخلي
 التوصيلية احليوية لبوليمرات امليالنني دكتوراه العلوم الفيزياء

18 
سعاد محود حييى 

 عوضة
 االستجابة الفوتوصوتية جلزيئات امليالنني دكتوراه العلوم الفيزياء

19 
نشمية رحيل 

 الشمري

 اإلحصاءعلم 

 وحبوث العمليات
 ماجستري العلوم

اإلحصاءات املرتبة عزوم من بعض الرتكيبات اخلطية 

 وتطبيقاتها

 ماجستري العلوم الكيمياء احليوية أمساء عمر الكاف 20
 التنظيمية املناطق ونشاطية اجليين التعبري تأثري

 لإلنسان الثدي سرطان ياخال يف 11 ك ت س للمورث

21 
آمال حييى فاروق 

 زميه
 ماجستري العلوم الكيمياء احليوية

 يف اجلديدة  احليوية ودوراملؤشرات النسيج عامل توزيع

 مرض يف الدموية واألوعية القلب مبضاعفات اإلصابة

 الثاني النوع من السكري

22 
حنان حييى عبده 

 قاسم
 ماجستري العلوم الكيمياء احليوية

عالقة الوسائط الدهنية يف البالزما باملقاييس املختلفة 

 لشدة مرض التوحد

 ماجستري العلوم احليوية الكيمياء رادا علي املطوع 23
توزيع اإلنزميات املضادة لألكسدة يف أنسجة اجلمل 

 ودراسة خصائص إنزيم الكتاليز يف الكبد بوجه خاص

24 
رانيا أمني احلاج 

 داوود
 ماجستري العلوم الكيمياء احليوية

 د فيتامني مستقبالت جينات يف اجلينية التغريات  ارتباط

 لدى العظام بهشاشة للكالسيوم احلساسة واملستقبالت

 به واملصابات اليأس سن فوق السعوديات النساء

25 
روان عبد الرمحن 

 بن باز
 ماجستري العلوم الكيمياء احليوية

واملضادة لاللتهابات من  اآلثار املضادة لألكسدة

الكرنب الصغري وبذور الكتان على تطور التهاب  القرنبيط,

 القولون التقرحي يف الفئران

26 
فاطمة عبداجمليد 

 امري الفاتش
 ماجستري العلوم الكيمياء احليوية

التأثري الواقي من زيت جنني القمح على مستوى الدهون 

وجهد األكسدة ضد العقاقري املخفضة للكوليسرتول يف 

 نقص تروية عضلة القلب يف الفئران 

27 

فاطمة بنت باسل 

عبد القادر 

 املكينزي

 ماجستري العلوم الكيمياء احليوية
التعبري اجليين ألنزيم األرمتيز واألمناط الوراثية املتعددة 

 لدى مرضى القولون السعوديني

 ماجستري العلوم الكيمياء احليوية مها خالد العسكر 28

تأثري نبات الكركم  ضد عالمات التوحد املستحثة 

حبمض الفالربوك يف ذكور اجلرذان البيضاء حديثي 

 الوالدة

29 
عهود عايض 

 املطريي
 ماجستري العلوم الكيمياء العامة

حتسني احملاكاة العشوائية للتفاعالت الكيميائية بدمج 

 طريقيت "الرتتيب املباشر" و "صايف احلدث"

30 
حنان سليمان 

 اليوسف

النبات واألحياء 

 الدقــيقــة
 ماجستري العلوم

لتقييم  مياه الشربالبكتريية يف  تقدير السموم الداخلية

باململكة  الرياض يف مدينةللمياه  السالمة األحيائية

السعوديةالعربية   

31 
رعناء موسى علي 

 جمممي

النبات واألحياء 

 الدقــيقــة
 ماجستري العلوم

عزل وتعريف بعض األكتينوميسيتس املعزولة من الرتبة 

اململكة العربية السعودية ( كمصدر  /) منطقة جازان 

 للمضادات احليوية



32 
مريم حممد 

 التميمي

النبات واألحياء 

 الدقــيقــة
 ماجستري العلوم

مقارنة الطرق املظهرية و تفاعل البلمرة املتسلسل 

 يف الكشف عن إنتاج

 إنزميات الكاربابنيميزس بواسطة البكترييا املعوية

33 
منرية عبداهلل 

 الصيعري

النبات واألحياء 

 الدقــيقــة
 ماجستري العلوم

دورمحض السليسلك يف التخفيف من اآلثارالضارة مللح 

 Vignaكلوريد الصوديوم علي منو بادرات نبات الدجر 

unguiculata 

34 
جنوى حممد 

 جمرشي

النبات واألحياء 

 الدقــيقــة
 ماجستري العلوم

التنوع االحيائي لفطريات الرتايكوديرما املتواجدة يف 

جزيئات الفضة أراضي النخيل وقدرتها على تكوين 

 النانوية

 أمل علي املوسى 35
النبات واألحياء 

 الدقــيقــة
 دكتوراه العلوم

إنتاج محض السرتيك بواسطة فطر االسربجلس نيجر 

 املعزول حمليأ باستخدام املخلفات الزراعية

36 
وحيدة هزاع 

 القحطاني

النبات واألحياء 

 الدقــيقــة
 دكتوراه العلوم

 التأثريات: الكبد وظائف لتحسني السبريولينا استخدام

 واألمان

37 
نوف بنت خالد 

 السلطان
 ماجستري العلوم علم احليوان

 عضمة اعتالل ملرض الوارثي و اجلزيئي التوصيف

 السعودية األسر بني القمب

38 
نوف عبداهلل 

 العمودي
 ماجستري العلوم علم احليوان

اخللوية لتأثري مادة البيسفينول أ يف  الوراثةدراسات يف 

 ذكور فئران التجارب

39 
صاحله صاحل 

 املالكي
 ماجستري العلوم علم احليوان

على  (Oleuropeinمستخلص أوراق الزيتون  ) تأثري

 Leishmania majorاالطوار السوطية لطفيل 

 ماجستري العلوم علم احليوان مي نايف السديري 40

 Gallus) األليف الدجاج يف اهلضمية القناة ديدان انتشار

gallus domesticus )باململكة  الرياض  منطقة يف 

 السعودية العربية

41 
 إبراهيمنوال 

 احلوشاني
 ماجستري العلوم علم احليوان

ــار و التوصـــــــــيف اجلزيئـــــــــي لعـــــــــزالت طفيـــــــــل    " االنتشـــــــ

 مــن spp  Cryptosporidiumكريبتوســبوريديوم

مبنطقــة األحســاء, اململكــة  مــزارع ماشــية األلبــان   عجــول

 العربية السعودية

 ماجستري العلوم علم احليوان نوره حممد امللحم 42

تقييم الفاعلية االسرتوجينية ملياه الصرف الصحي 

 Cyprinus)املعاجلة يف مدينة األحساء وتأثريها 

carpio)  على الكفاءة التناسلية لسمك الشبوط 

 

43 
هند عويض 

 العصيمي
 ماجستري العلوم علم احليوان

يف    PLA2G6و PANK2 التغريات اجلزيئية يف جيين

 حاالت مرض ضمور احملور العصيب لألطفال

44 
رفاه شرف ناصر 

 املري
 دكتوراه العلوم علم احليوان

تقييم توزيع األمناط الوراثية لألشكال املتعددة 

حملرض  309 –( واملوقع TP53للجني ) 72-للكودون

السعوديني وتأثريها على التحسس ( يف HDM2اجلني )

 اإلشعاعي

 دكتوراه العلوم علم احليوان داليا دمياطي  45

دراسات نسيجية وتركيبية دقيقة وجزيئية عن تأثري 

( على اآلثار Costusspeciosusنبات الُقسط )

)مضاد  Risperidoneاجلانبية لعقار الريسربيدون 



 لالضطراب النفسي( يف بعض أعضاء ذكور اجلرذ

46 
هند فرحان 

 العنزي

علوم األغذية و 

 التغذية

علوم األغذية و 

 الزراعة
 ماجستري

 على األخضر الشاي يف العديدة تالفينوال مستوى تأثري

 اجلرذان يف العظام أيض مؤشرات بعض

47 
حصة علي 

 الدبيخي

علوم األغذية و 

 التغذية

علوم األغذية و 

 الزراعة
 ماجستري

استبانة تكرار غذائي لتقييم تصميم واختبار كفاءة 

املتناول من األمحاض الدهنية طويلة السلسلة عديدة 

عدم التشبع يف أفراد سعوديني أصحاء ومرضى ببعض 

 األمراض املزمنة

 أمل عبداهلل أبوفيه 48
علوم األغذية و 

 التغذية

علوم األغذية و 

 الزراعة
 ماجستري

 على املشبعة وغري املشبعة الدهنية األمحاض بعض تأثري

 MCF-7 الثدي سرطان خاليا يف املربمج اخللية موت

 نوره علي التميمي 49
علوم األغذية و 

 التغذية

علوم األغذية و 

 الزراعة
 ماجستري

دراسة املستوى املعريف لفيتامني )د( وقياس مستوياته بني 

 السعوديني يف حمافظة حوطة بين متيم

50 
ندى عبداهلل 

 السعران

األغذية و علوم 

 التغذية

علوم األغذية و 

 الزراعة
 ماجستري

يف  p53 تأثري السيلينيوم والزنك  على التعبري اجليين لـ

 خاليا سرطان الثدي 

51 
منال  عبدالعزيز 

 بن عبيد

علوم األغذية و 

 التغذية

علوم األغذية و 

 الزراعة
 دكتوراه

تأثري جراحة السمنة على مستوى فيتامني )د( وأمراض 

 العظام األيضية يف األطفال واملراهقني السعوديني

52 
سحر عبدالعزيز 

 السديري

علوم األغذية و 

 التغذية

علوم األغذية و 

 الزراعة
 دكتوراه

العالقة بني التعدد الشكلي ملستقبالت فيتامني د ومستوى 

 فيتامني د يف مرضى سعوديني مصابني بالسمنة املفرطة

53 
أفنان وحيد  

 اهلندي
 هندسة احلاسب

علوم احلاسب 

 واملعلومات
 ماجستري

 املتحدثني لغري النطق يف األخطاء عن التلقائي الكشف

 ةالعربي باللغة

 تقنية املعلومات هيام حسني البييت 54
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 دكتوراه

MULTI-OBJECTIVE KNOWLEDGE 

MINING 

55 
هبه عبدالعزيز 

 اجلربين
 نظم املعلومات

احلاسب علوم 

 واملعلومات
 دكتوراه

خوارزميات جديدة إلستقراء القواعد عن طريق تعزيز 

 ونقل التعلم

56 
نوف حممد 

 السديري
 علوم احلاسب

علوم احلاسب 

 واملعلومات
 تنقيب الرسوم البيانية الكبرية دكتوراه

 علوم احلاسب دعاء محد السعيد 57
علوم احلاسب 

 واملعلومات
 دكتوراه

Statistical Approached to image 

segmentation 

 


