
 

  

 

 ـى3416/3417 الدراسيلعـــــام لطالبــــات الدراسات العليا الجديدة لاألبحاث بقائمة                       

 الكلــــــــية القســــــم اسم الطــــالبة الرقـم
المرحلة 
 عنوان البحث  الدراسية

 مبلغ الدعم
 )لاير ( 

1 
 ابو حسين اسراء

 دولو
 المختبرات

 يةككلينال 
العلوم الطبية 

 ماجستير التطبيقية
 بين  ويليبراند فون الوراثي  المرض انتشار معدل

الرياض مدينو في السعوديين الطالب  14,726  

2 
 تركي ناصر نوف

 العطيشان
 المختبرات

 يةككلينال 
العلوم الطبية 

 التطبيقية
 ماجستير

 بين الدموية للصفائح الوراثية الضطرابات انتشار
الرياض  مدينة في السعوديين الطالب  

14,700 

3 
 احمد محمد شيرين

 دكتوراه  الصيدلة  الكيمياء الصيدلية  شحاتو
 التيروزين لنزيم حديثة مختارة مثبطات تحليل

متطورة وكروماتوجرافية طيفية طرق باستخدام كيناز  19,850 

4 
 حسين علي منى

 العنزي
 ماجستير العلوم الفيزياء

:  األوكسنيترايد مواد من جديدة سبيكة بناء
(MgO)x (ScN)1-x 

13,231 

 ماجستير العلوم الفيزياء العنزي ساير ىزعو 5
 تطبيق:  نابض قلب لمجسم كارلو مونت محاكاة

 7,299 للقلب الفوتون أحادي للتصوير 4 جيانت

6 
 عبدالرحمن اعتدال
 السويلم محمد

 ماجستير العلوم  الحيوية  الكيمياء
 في للجلوتاميت الخلوي التأشير في الخلل فهم

 كنموذج البروبيونك بحامض المعاملة الفئران
 التوحد لمرض حيواني

14,040 

 عبد اهلل عبد بشاير 7
 المري الهادي

 ماجستير العلوم  الحيوية  الكيمياء
 دور:  السعوديات النساء لدى المبكره الولده

 الجينات عن والتعبير األشكال تعدد
COL5A1 

31,000 

 المستنسخ كريستالين زيتا بروتين توصيف و تنقية ماجستير العلوم  الحيوية  الكيمياء شروق البقمي  8
 لجملا عين عدسة من

31,000 

9 
 ابراىيم داليو

 الدوسري
 ماجستير العلوم  الحيوية  الكيمياء

 الضرر على, النارينجنين الغذائية، الفالفونويد تأثير
 المصابة الجرذان لدى العين شبكية في التأكسدي

 بالسكري
31,000 



 عبداهلل ىنوف 10
 العطيش عبدالرحمن

 بالتأشير مرتبطة حيوية مؤشرات عن الكشف ماجستير العلوم  الحيوية  الكيمياء
 السعوديين التوحد مرضى في للجلوتاميت الخلوي

14,931 

 ماجستير العلوم علم الحيوان  العنزي علي إيمان 11
 الثدي سرطان على للميالتونين المحتملو التأثيرات
 8,881   المخبريو الفئران إناث في بالتاموكسفين المعالج

12 
 احمد محمد رنا

 الحسيان
 ماجستير العلوم علم الحيوان 

 والمضادة لاللتهاب المضادة المحتملة التأثيرات
 فرط على الرام عشبو لمستخلص لؤلكسدة

 المخبرية الفئران في الرئوية الحساسية
7,274 

 سالم احمد ىالو 13
 الجهني

 ماجستير العلوم علم الحيوان

 ذات( األجنحة غمدية) للخنافس الجزيئي التعريف
 المورث على بالعتماد الشرعي الطب في األىمية

COI  العربية المملكو من مختارة مناطق في 
 السعودية

31,000 

14 
 علي عبداهلل فلوة

 ثقفان
 دكتوراه العلوم علم الحيوان 

 األراك نبات لمستخلص الوقائي التأثير
Salvadora persica الفئران ضدأيميريا 

20,000 

 عتيق محمد لينا 15
 النغيري

 دكتوراه العلوم علم الحيوان
 الرأس حجم صغر في المشاركة الجينات تحديد
 األقارب زواج ضمن الذىنية واإلعاقة النمو وتأخر

 السعودية األسر في
20,000 

 ابن محمد ناصر مي 16
 جمعو

 دكتوراه العلوم علم الحيوان
 على الولدة وبعد قبل العربي للصمغ التعرض تأثير

 نسل في والكيموحيويو السلوكية والقياسات النمو
 الفئران

20,000 

17 
 تركي سعد رجاء

 ماجستير العلوم الكيمياء العامة  الرويس
 الزيت في الكيرالية المركبات تقدير و فصل

 النعناع من المستخلص األساسي
(Menthaspicata L). 

14,540 

 ماجستير العلوم الكيمياء العامة قنديل جميل زىور 18
 المحضرة النانونية البالديوم جسيمات تطبيقات

 31,000 الكحولت ألكسدة حيوياً 

 والفضو البالديوم لجسيمات األخضر التحضير ماجستير العلوم الكيمياء العامة البلوي حسن غدير 19
  األخرى وتطبيقاتو الحفازي التأثير: النانونيو

31,000 



 انسان تغذية السماري راشد سمر 20
 األغذية علوم

 ماجستير والزراعة

 الدىنية األحماض من الغذائي المتناول تقييم
 1 -أوميجا)  التشبع عدم عديدة السلسلة طويلة
 في الزىايمر بمرض وعالقتها( 6- أوميجا و

  الرياض بمدينة المسنات

31,000 

21 
 فهد علي ابرار

 برمجيات ةىندس العمرو
علوم الحاسب 

 5,606 الرىيسي العنصر تحليل نواة مع التسلل كشف ماجستير والمعلومات

 المعلومات نظم القحطاني بدر حنان 22
علوم الحاسب 

 والمعلومات
 ماجستير

 على الرقمية للصور فعالة مائية عالمة تطوير
 المحمولة الجهزة

31,000 

 سليم سالمو نورا 23
 الطويرش

علوم الحاسب  الحاسب علوم
 والمعلومات

 على دراسة: تويتر في لآلراء اآللي التحليل دكتوراه
 السعودي المجتمع

19,600 

 314,682 المجموع الكلي للدعم المالي لطالبات الدراسات العليا  

 

 

 

 

 


