
العلوم الطبية  ريا الخضير 180323

 التطبيقية
التأهيل 

الصحي/عالج 

 طبيعي

قابلية تطبيق و تكييف مقياس تقييم جرد 

 اإلعاقة لدى األطفال في السعودية
 هـ1430/1431

خلود خالد  180320

عارف 

 سالمه

-الصيدالنيات الصيدلة

الصيدلة 

 الصناعية

تأثير العديد من مركبات الحماية على ثبات 

البريدنيسولون في المستحضرات شبه 

 الصلبة للعين أثناء التعقيم بأشعة جاما.

 هـ1430/1431

قصرينا  180314

قومارا 

 بوتري

السلوك القيادي كما تدركه معلمات التمريض  التمريض التمريض

السريري وطالباتهن بكلية التمريض جامعة 

 الملك سعود.

 هـ1430/1431

ايمان قائد  ورقي

 حزام 
التشخيص المبكر لليشمانيا الجلديه المحليه  علم الحيوان العلوم

 باستخدام المستضد المحضر
 هـ1430/1431

فوزيه عيد  180311

 المطيري
 دراسة آليات مانع الحمل الحريري في الصيدلة الصيدلة

 الجرذان.
 هـ1430/1431

أبرار سعيد  180319

عبدهللا 

 مطلق

نبات واحياء  العلوم

 دقيقة
النشاط الحيوي والخصائص الـتـآزرية 

 Morindaلمنتجات نبات النوني )
citrifolia.كمضاد بكتيري ) 

 هـ1430/1431

براء عبد  ورقي

 الرسو ل
 هـ1430/1431 مؤثر تشيرن والهندسه غير االبداليه رياضيات العلوم

مشاعل فهد  180317

 سالم السيد
نبات واحياء  العلوم

 دقيقة
تأثيرجزيئات الذهب و الفضة النانوية على 

 البكتيريا الغازية لمجرى الدم.
 هـ1430/1431

عهود محمد  180331

شبيب 

 العتيبي

في  التقدير الحركي والطيفي لعقارإسيتالوبرام الكيمياء العلوم

 صورته النقية وفي مستحضراته الصيدلية .
 هـ1430/1431

غاده ايوب  ورقي

 ابو شميس
الكيمياء  العلوم

 الحيويه
 هـ1430/1431 ايض النيتروجين في مرض التوحد

سبأ محمد  180122

 علوان أحمد
اإلحصاء  العلوم

وبحوث 

 العمليات

 هـ1430/1431 الشواش و التحكم األمثل في نماذج عشوائية.

يسرا محسن  ورقي

عبدالقوي 

 اليافعي

الكيمياء  العلوم

 الحيويه
اليات ازاله السميه وانظمه االكسده 

 واالختزال في مرض التوحد
 هـ1430/1431

هدى  180343

 القحطاني
التحليل الوراثي وعالقته بمستوى عامل  علم الحيوان العلوم

في النساء السعوديات  النمو الوعائي البطاني

 المصابات بمتالزمة فرط النشاط المبيضي.

 هـ1430/1431

نبراس سعيد  180333

 أحمد باعنتر
"مستوى هرمون التستستيرون وتحديد  علم الحيوان العلوم

التعدد الشكلي لتكرار القواعد النيتروجينية 

CAG  لجين مستقبل األندروجين في النساء

اليمنيات المصابات بمتالزمة تكيس المبايض 

 المتعدد".

 هـ1430/1431

تعريف الطفرات الخاصة بمقاومة العقاقير في  احياء دقيقه العلوم ديانا رشما 180341

 Mycobacteriumعزالت بكتريا الدرن 
tuberculosis  في المملكة العربية

 السعودية باستخدام تقنيات جزيئية مختلفة

 هـ1430/1431

خلود  ورقي

 الخميس
حركيه سلوك التحلل الحراري الستيل  الكيمياء العامه العلوم

اسيتونات الجاليوم قبل وبعد التشعيع الجامي 

طريقه جديده لتحضير دقائق اكسيد الجاليوم 

 بحجم النانو

 هـ1430/1431



عبير أحمد  180328

منصور آبن 

 علي

تقدير عقار إسيتالوبرام باستخدام التحليل  الكيمياء العامة العلوم

 الحقني السرياني وقياس التوهج الكيميائي .
 هـ1430/1431

أماني أحمد  18036

 محمد نيازي
العلوم الطبية 

 التطبيقية
مقاومة المضادات  تكون الغشاء الحيوىوأنماط قسم المختبرات

الحيوية للمكورات السبحية)مجموعة ب( 

والبكتريا المعوية المعزولة من مجرى الوالدة 

 لدى السيدات السعوديات الحوامل

 هـ1430/1431

لينا محمد  180325

عتيق 

 النغيري

لجين  8 العالقة بين التغير الشكلي في إكسون علم الحيوان العلوم

مستقبل االستروجين ألفا و هشاشة العظام 

 عند النساء السعوديات.

 هـ1430/1431

علياء  180338

 عبدالكريم
علوم الحاسب 

 والمعلومات
تصنيف درجة انحراف العين المصابة بالحول  علوم الحاسب

 عن طريق استخدام وسائل تنقيب البيانات
 هـ1430/1431

ابتسام  180334

عبدهللا أحمد 

 قشاش

فصل وتقدير المكونات العضوية الموجودة  الكيمياء العلوم

في بعض أنواع تمور بيشة باستخدام تقنية 

كروماتوجرافيا الطور السائل ذات األداء 

 العالي.

 هـ1430/1431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الكلية اسم الباحثة رقم البحث
التخصص 

 الدقيق
 مالحظات اسماء محكمي البحث موضوع البحث

سنه 

 التقديم

تغريد عبده  180142

إبراهيم 

 شحاته

تأثير منظمات النمو  العقاقير الصيدلة

علي محتوي 

الكومارينات 

والفالفونيدات لنبات 

السذب باستخدام زراعة 

 األنسجة.

د.محمود حامد 

قريش&د.هشام 

 سليمان

تم الرفض 

نظر 

 للتحكيم

1430-

 هـ1431

حنان  180155

حمدي 

إبراهيم 

 حجر

تأثير تثبيط مستقبالت  ........ الصيدلة

الليوكوترايين على 

الضغط التأكسدى و 

السيتوكينات المسببة 

لأللتهاب ووظيفة الكلى 

فى األصابة الكلوية 

الناتجة عن توقف 

سريان الدم ثم إعادة 

التروية في كلى 

 الجرذان.

د.شريف وجيه صليب 

 &د. فراس قاسم العلي
-1430 تم الرفض

 هـ1431

 موضي 180170

عثمان 

 الموسى

علوم 

األغذيه 

و 

 التغذيه

التسوق االلكتروني في  اداره وتسويق

المملكه العربيه 

السعوديه: المعتقدات و 

 السلوك والتصنيف.

د.هاني 

الضمور&د.أحمد 

 سليمان

تم الرفض 

من عماده 

البحث 

 العلمي

1430-

 هـ1431

لمياء  180153

صبرى جاد 

 دياب

اإلحصاء و  العلوم

 بحوث العمليات
(NBU(2 )اختبار )

كفصل من فصول 

توزيعات الحياة 

باستخدام طريقة 

 الجودة.

د.عدنان محمد 

عوض&د.محمد 

 فريوان الصالح

تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

فاطمة  180144

محمد 

مصطفى 

 األعظمي

دراسة خواص فضاء  الرياضيات العلوم

العالقات 

التوبولوجيةعلى فضاء 

 مرصوص عديد الطيات

د. محمد الشرقاني & 

 د. سامر القوز
تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

ابتسام عمر  180185

محمد 

 باجنيد

-الرياضيات العلوم

 التحليل الدالي
تمديد الوال التوافقية 

من الدرجة الثانية على 

األشجار بدون وجود 

 دالة الجهد.

د. رشدي رشيد 

 خليل&عبدهللا طالفحه
تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

مني محمد  180178

أبو الفتوح 

 الخطيب

استخدام الجزيئات  الصيدالنيات الصيدلة

الدقيقة )النانو( 

لالستعمال الموضعى 

عن طريق الجلد ألدوية 

الروماتيزم ودراسة 

التأثير لفارماكولوجى 

 لهذه العقارات .

د.يوسف محمد 

الحياري&د.معتصم 

 عمر حوامدة

تم الرفض 

 للتاخير
1430-

 هـ1431

نيرمين  180159

حسن 

ابراهيم 

 حسن

دور تكوين الطبقة  الصيدالنيات الصيدلة

( biofilmالحيوية )

على ظهور خمائر 

كانديدا مقاومة لألدوية 

 المضادة للفطريات .

د. طالل أبورجيع 

 &د.أمل غالب
تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

نهله صالح  180160

الدين 

 بركات

استخدام حبيبات  الصيدالنيات الصيدلة

الكيتوزان لتحسين 

االمتصاص الفموى 

والتوافر الحيوى لعقار 

 الجليكالزيد .

د.معتز سالم&د.انعام 

 خليل
تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431



 الكلية اسم الباحثة رقم البحث
التخصص 

 الدقيق
 مالحظات اسماء محكمي البحث موضوع البحث

سنه 

 التقديم

هناء  180186

عبدالمنعم 

 الصغير

زيادة معدل الذوبان  الصيدالنيات الصيدلة

واالتاحة الحيوية لعقار 

شحيح الذوبان في 

الماء و ذلك باستحدام 

االقراص الصلبة 

السائلة لالستعمال 

 الفموي .

د.معتز عبدالوهاب 

 &د.علي عبدالول حز
تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

نهله على  180158

 مليك
معدل انتشار بكتريا  الصيدالنيات الصيدلة

المعدة الحلزونية في 

ارتشاحات االذن 

الوسطى ودراسة جينية 

للسالالت المقاومة 

 للكالرثروميسين.

د.بسام عزالدين عمرو 

 &د. طالل ابورجيع
تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

نوال مسيب  180177

 المسيب
كيمياء -العقاقير الصيدلة

 النباتات الطبية
دراسة التأثير المضاد 

لطفيلي الليشمانيا 

 لبعض النباتات الطبية.

د. عصام عبدالحميد& 

 د.محمود عبدالمجيد
تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

عزه محمد  180176

 الشافعي
كيمياء -العقاقير الصيدلة

 النباتات الطبية
دراسة بيولوجية و 

كيميائية لنبات السلتس 

 أفريكانا.

د.فرغلي 

عبدالحميد&د.مجدي 

 جنينية

تم الرفض 

من عماده 

البحث 

 العلمي

1430-

 هـ1431

ابتهال  180179

سليمان 

 العبدهللا

الكيمياء  الصيدلة

 الصيدلية
التشييد والتأثير 

الحيوي لبعض مشتقات 

التتراهيدرونفثالين 

الجديدة كمضادات 

 أيضية.

تمت  

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

مهى حمد  180149

 القنيبط
تعديل صفات الطين  الكيمياء العامة العلوم

بالطرق الفيزيائية 

 والكيميائية.

د.زكي صديقي 

 &د.احمد مبارك
تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

سلمى  180137

 التميمى
تحضير قطب انتقائي  الكيمياء العامة العلوم

لتقدير أحد مضادات 

في صورته  اإلكتئاب

النقية ومستحضراته 

 الصيدلية.

د.عبدالمطلب 

يوسف&د.محمد 

 الحجاجي

تم الرفض 

لطلب 

 الباحثه

1430-

 هـ1431

مها ابراهيم  180139

محمد 

 الزبن

التفكك المستحث  الكيمياء العامة العلوم

إشعاعياً لمبيد كارباريل 

 في المحاليل المائية.

د.اقبال محمد& د.محمد 

 قاضي
تمت 

 الموافقه

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

منيره  1801100

 المقرن
تحضير ودراسات  الكيمياء العامة العلوم

طيفية وبيولوجية على 

بعض المتراكبات 

المشتقة من بعض 

السليسيل نكليوزيدات 

مع ايونات النيكل 

Ni (II , )الثنائي 

 pdالبالديوم الثنائي 
(II والبالتين الرباعي)

pt (IV. 

د.عبدهللا محمود 

أبوالكباش&د.أحمد 

 طاهر مبارك

تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

-1430تم الرفض د.فوزية النويصر تحضير مواد مهجنه الكيمياء  العلومنوال أحمد  180138



 الكلية اسم الباحثة رقم البحث
التخصص 

 الدقيق
 مالحظات اسماء محكمي البحث موضوع البحث

سنه 

 التقديم

العامة/كيمياء  العرفج

 تحليلية
نانويه تألقيه لتحسين 

كفاءه تحويل الطاقه 

الشمسيه باستخدام 

 تقنيه زهيده الثمن.

&د.محمد سرور 

 الشهاوي
 هـ1431 للتاخير

نجاة  180195

عبدالوهاب 

 بخارى

النبات  العلوم

 واألحياءالدقيقة
االختالفات في السمات 

الفسيولوجية, 

الكيموحيوية في نبات 

الشيح كاستجابة 

للتباينات في درجات 

الحرارة في المنطقة 

الوسطي بالمملكة 

 العربية السعودية.

حسين الوادعي & ناهد 

 والي
تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

منال سعيد  180162

 توفيق
علوم 

األغذية 

 والتغذية

تقدير مستويات المعادن  تغذيه

الثقيلة في األسماك 

الشائعة االستهالك في 

المملكة العربية 

السعودية و تحليل 

مستويات الخطورة 

 الصحية.

د.طارق 

العدوي&د.عبدالرحمن 

 الخليفة

تمت 

 الموافقه

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

امل عبدهللا  180175

 الحسين
علوم 

األغذيه 

و 

 التغذيه

تأثير الغمر في الماء  تغذيه انسان

واإلنبات على التركيب 

الكيميائي, المعادن, 

جودة البروتين 

ومضادات التغذية في 

 بذور الحلبة.

د. محمد 

الوصالي&د.رمضان 

 أحمد عبدالغني

تم الرفض 

من عماده 

البحث 

 العلمي

1430-

 هـ1431

عواطف  1801101

 هندي
تحضير التراكيب  فيزياء العلوم

النانويه ) الذهب / 

بوليمر ميثيل ميثا 

اكريالت ( ودراسه 

 خصائصها الحراريه .

سعيد السيد &ضياء 

 عرفه
تمت 

الموافقه 

من 

 العماده

1430-

 هـ1431

 

 

 


