
 

 ـه1435/1436 طالبــــات الدراسات العليا للعـــــام الجامعيالجديدة لاألبحاث بقائمة                     

 

المرحلة  الكلــــــــية القســــــم اسم الطــــالبة الرقـم
 الدراسية

ميزانية البحث  عنوان البحث 
 )لاير ( 

سلوكية التآكل الكهربائي لنوعين من أنظمة الغرس  ماجستير طب األسنان االستعاضة السنية آالء مسفر العتيبي 1
السني مرتبط بتعويض معدني فوقي من خالئط 

 الكوبالت كروم

20,000 

العلوم الطبية  العالج الطبيعي أمل طالل الشريف 2
 التطبيقية

تأثير التطبيقات التقنية المختلفة للشريط الالصق  ماجستير
الظهر الغير محددة: على نتائج مرضى آالم أسفل 

 دراسة مقارنة

20,000 

العلوم الطبية  العالج الطبيعي لقصلةاغاده محمد  3
 التطبيقية

التأثيرات الحادة لإلطالة الساكنة لفترات زمنيه  ماجستير
مختلفة على ذروة عزم الدوران والنسبة العادية 

والوظيفية بين قوة عضلتي الفخذ الرباعية األمامية 
 والخلفية

8,400 

العلوم الطبية  العالج الطبيعي تهاني ناصر المقيرن 4
 التطبيقية

تطبيق و استخدام نتائج المقاييس الموحدة  ماجستير
بواسطه ممارسة أخصائيين العالج الطبيعي في 
 السعودية: المعوقات و التسهيالت و االدراك

10,000 

العلوم الطبية  التأهيل الصحي سامية عطية العمراني 5
 التطبيقية

التوافق الثقافي والثبات والصدق  للنسخة العربية  ماجستير
ألستبيان معتقدات الظهر   

10,000 

العلوم الطبية  التأهيل الصحي مها فهد القباني 6
 التطبيقية

المهارات التنفيذية المخية لألطفال المصابين  دكتوراه 
 (بالشلل الدماغي )الشلل النصفي

30,000 

العلوم الطبية  بصريات الحربيمنال معال  7
 التطبيقية

مقارنة بين العالج بغطاء العين بالمقارنة مع العالج  دكتوراه 
بتقنية الرؤية التتابعية بالعينين لألطفال الذين يعانون 

عينة سريرية 18إلى < 9من كسل العين بين عمر 
 عشوائية

30,000 

المختبرات  ريم حمود الرشودي 8
 اإلكلينيكية

الطبية  العلوم
 التطبيقية

صفات الخاليا الليفية وخاليا أحادية النواة في  دكتوراه 
 مرضى حساسية الربو

30,000 

سارة عبدالعزيز  9
 الفهد

 20,000 توليد ليزر شبه مستمر من البوليمر المتقارن ماجستير العلوم الفيزياء

الراديوم من المحاليل المائية باستخدام  أمتزاز ماجستير العلوم الفيزياء هدى سعد النفيعي 10
 جزيئات السيليكا النانونية متوسطة

 المسامية

20,000 

تهاني محمد  11
 الموسى

تصنيع كرات نانوية جوفاء من السيليكا والكربون  دكتوراه  العلوم الفيزياء
متوسطة المسامية وتطبيقها إلزالة اليورانيوم من 

30,000 



 المحاليل المائية

هيفاء إبراهيم   12
 الربدي

حساب التصحيحات االشعاعية للجهد الفعال من  دكتوراه  العلوم الفيزياء
 دوال زمرة التطبيع

17,614 

 ليزرات بعض في الستثارة حالة ديناميكية دكتوراه  العلوم الفيزياء وفاء موسى مجممي 13
 المترافقة البوليمرات

30,000 

فاطمة عبداهلل  14
 القحطاني

االثار الوقائية لحمض ألفا ليبويك على المتغيرات  ماجستير العلوم الكيمياء الحيوية
 الناجمة لمادة األكريالميد في كبد الجرذان

20,000 

في BRCA2 و RAD51 دور المورثتين  ماجستير العلوم الكيمياء الحيوية منار سعود الفحام 15
تطور سرطان القولون والمستقيم في عينة من 

 المجتمع السعودي
 

20,000 

تشييد بعض مشتقات الثيازول والثيوفين الجديدة  ماجستير العلوم الكيمياء العامة  دنيا عبده الحميري 16
 وتقييم نشاطها البيولوجي

13,700 

عالية عبد اهلل  17
 الشريف  

إنتاج الديزل الحيوي بواسطة األحماض متعددة  ماجستير العلوم الكيمياء العامة 
 األنيونات غير المتجانسة المدعمة بالطين

20,000 

غفيره حسن  18
 الحازمي

تشييد انتقائي فراغي لمشتقات الحموض األمينيه  دكتوراه  العلوم الكيمياء العامة 
 الفا وبيتا باستخدام حوافز صديقة للبيئة

30,000 

نوف عبداهلل  19
 الغامدي

اإلمكانات المضادة لألكسدة للمسحوق و  ماجستير العلوم علم الحيوان 
الجسيمات النانوية لمركب نارينجينين تجاه 
اإلجهاد التأكسدي الناجم عن الكادميوم في 

 سمك البلطي النيلي

20,000 

علم النبات  سلوى أحمد التريمي 20
 واالحياء الدقيقة 

 أثر فطريات الجذور التكافلية )الميكوريزا(  ماجستير  العلوم
اإلجهاد الملحي على نبات الريحان  لتخفيف

(Ocimum basilicum) 

20,000 

هنوف عبداهلل  21
 النويصر

علم النبات 
 واالحياء الدقيقة 

االكتشاف الجزيئي للبكتيريا في مياه وادي حنيفة  ماجستير  العلوم
 في محافظة الرياض

20,000 

هند عبدالرحمن  22
 الشويمان

علم النبات 
 واالحياء الدقيقة 

الخصائص الكيمونباتية والفعالية الحيوية الضد  دكتوراه  العلوم
 ميكروبية لبعض النباتات الطبية السعودية المختارة

30,000 

علم النبات  هيفاء محمد النافع 23
 واالحياء الدقيقة 

كعالمة استداللية في   17 تقييم مستوى االنترلوكين دكتوراه  العلوم
المرضى السعوديين المصابين بفيروس نقص 

المناعة البشرية تحت العالج النشط بمضادات 
 الفيروس

30,000 



علوم األغذية  سلطانه زبن العتيبي 24
 والتغذية 

علوم األغذية 
 والزراعة

تأثير مستخلص القهوة الخضراء على تصنيع  ماجستير
الدم ووزن الجسم في هرمونات الستيرويد ودهون 

 الجرذان

20,000 

علوم األغذية  عروب الناصر  25
 والتغذية 

علوم األغذية 
 والزراعة

التدخل لتخفيف الوزن باستخدام تطبيقات  دكتوراه 
 الهواتف الذكية لدى السعوديات البالغات

30,000 

نوف عبد الكريم  26
 الخراشي

علوم األغذية 
 والتغذية 

علوم األغذية 
 والزراعة

الدور الوقائي لمادة السلفورافين ضد سمية  دكتوراه 
الكادميوم في الخاليا اللمفاويةوالخاليا وحيدة 

 (U937)النواة وخاليا سرطان الدم

30,000 

كليه علوم  علوم الحاسب رويدا قاسم الحربي 27
الحاسب و 
 المعلومات

 13,000 التنبؤ باالرتباط في الشبكات المعقدة ماجستير

لولوه عبداهلل  28
 الحسين

كليه علوم  نظم المعلومات 
الحاسب و 
 المعلومات

تنقيب بيانات الجينوم ذات األبعاد العالية  دكتوراه 
 لالستدالل على التركيبة الوراثية

30,000 

 622,714 المجموع الكلي للدعم المالي لطالبات الدراسات العليا 

 


