
زهرة محمد 

 قدسي

األمومة 

 والطفولة

تقييم مستوى القلق النفسي لألطفال حديثي التنويم  التمريض

 للجراحة في مستشفيات المملكة العربية السعودية

د أماني سامي 

 بدوي

السيد د مها 

 العربي
33-34 

حنان يحيى 

 عبدهللا عاتي

دراسة الخصائص الكيميائية والحيوية لنبات العفار  الصيدلة العقاقير

 الذي ينمو في المملكة العربية السعودية

أ.د. على على 

 حسن الجمل

د.غادة أحمد 

 فوزي
33-34 

غاده عبدهللا 

عبدالعزيز 

 الحزيمي

وحيوية لنبات الياسمين الهندي دراسة كيميائية  الصيدلة العقاقير

 المستزرع في المملكة العربية السعودية

د. تغريد عبده 

 إبراهيم

د. إبتسام سعد 

 الشدي
33-34 

جواهر حمد 

ضويحي 

 القحطاني

موادكيميائية نباتية وخالصات ذات فاعلية بيولوجية  الصيدلة العقاقير

 من بعض مخلفات الزراعة

 والتصنيع الغذائى

 34-33 د.حنان اليوسف فؤادد. عطاهللا 

هناء بنت 

محمد 

 التويجري

الكيمياء 

 الصيدلية

تشييد مشتقات أدمانتان جديدة ذات فعاليات محتملة  الصيدلة

 كمضادات للميكروبات أو كخافضات لسكر الدم

د.علي عبد 

 الرحمن اإلمام

د. ابتهال بنت 

 سليمان العبد هللا
33-34 

إيمان محمد 

 راشد الفقيه

توصيل لقاح المكورات الرئوية باستخدام الجسيمات  الصيدلة صيدالنيات

المجهرية الدقيقة المكونة من الجزيئات المتناهية في 

 الصغر عن طريق استنشاق المسحوق الجاف

د.عمران 

 يعقوب سليم

أ.د.فارس قاعد 

 مسعود العنزي
33-34 

مروة محمد 

عبدهللا 

 السمهري

علم 

 األدوية

العمل المحتملة للتاثيرات المضادة لالكئتاب آليات  الصيدلة

سيستين في نموذج االكتئاب  -استيل-لمركب ان

 المحدث في الجرذان

د. نوف محمد 

 الرشيد

د. سالم صالح 

 الرجيعي
33-34 

أسماء سامي 

عبداللطيف 

 العنيزي

علم 

 األدوية

بحث التأثير التثبيطي للروبيكسيستورين على نشاط  الصيدلة

و جراب في نموذج اإلعتالل الكلوي  بروتينات سماد

 المحدث بداء السكر في الجرذان

د. نوف محمد 

 الرشيد

د. هالة 

 أبوالفتوح عطيه
33-34 

انفال فهد بن 

 دايل

علم 

 االدوية

تاثير اليسكايرن و كارفدولول على التعبير عن  الصيدلة

والمعتمده  ٢متشابهات وحيدات دلتا بروتين كاينيز 

كالموديلون في نموذج الجرذان على الكالسيوم 

 متضخمه القلب

د.نيره عبد 

 الباقي

 34-33 د.ليلى فضه

أضواء عبده 

 علي أحمد

آمال عبدهللا  دراسة االلكترونيات البصرية للنانو جرافين: محاكاة العلوم الفيزياء

 العارف

سعد بن حمد 

 العمران
33-34 

أروى مصباح 

 خليل البهلول

طريقة تدرج الحجم المحدود علي الفيزياء تطبيق  العلوم الفيزياء

 الكمية النسبية

د. جهاد قنديل 

 صادق

 34-33 د. ثابت بركات

ابتسام حامد 

 عقالء الفالج

التأثير المضاد المحتمل لحبيبات الذهب النانويه ضد  العلوم الفيزياء

ستربتوزوتوزين المحدث لداء السكرى من النوع 

 الصغيرةاالول فى ذكور الجرذان البيضاء 

أ.د عواطف 

بنت احمد 

عبدالرزاق 

 هندي

 34-33 د.منار سليم

مريم 

عبدالرحمن 

 السعود

دراسة الخصائص الضوئية ألشعة الليزر على اكسيد  العلوم الفيزياء

-الكادميوم واكسيد الكادميوم المطعم بـ )الحديد 

االمنيوم ( في مواد ذات بنيه نانويه مصنعه باستخدام 

 Sol Gelطريقة 

أسلم فاروق 

 وزير زادا

زياد أحمد 

 األحمد
33-34 

موضي بنت 

سحيلي بن 

مسعد 

 المطيري

خواص التركيب البنائي و الخواص الضوئية  العلوم الفيزياء

باستخدام نظرية  BaxZn1-xOواإللكترونية لـسبيكة 

 دالة الكثافة

د.زياد بن 

 أحمد األحمد

د.حمد بن 

عبدالعزيز 

 البريثن

33-34 

 34-33د. محمد سيبويه د. جهاد قنديل التشابك بين كسرتين كميتين متفاعلتين بتفاعل  العلوم الفيزياءإلهام أحمد 



صالح 

 الظفيري

هيزينبرج س ص ع غير المتجانس مقترنتان ببيئة 

 مبددة

 عبد هللا صادق

ريم عائض 

 بخيت العتيبي

 حل معادلة كورتيج دي فريز المعدلة المعممة بطريقة العلوم الفيزياء

 (LADMالبالس آدوميان للتجزئة )

أ.د عواطف 

 أحمد هندي

 34-33 اليوجد

دراسة الخواص الكهربائية والضوئية لمتراصة  العلوم الفيزياء نورة العطوي

السيليكا المحضرة بتقنية السائل الجالتيني والمطعمة 

 بالنقاط الكمية لكبريتيد الكاديوم

د.سماح 

 البشير

د.محمد 

 الصالحي
33-34 

نورة طاهر 

 مرير

تأثير العالج بالجسيمات النانونية وأشعة جاما في  العلوم الفيزياء

 التحكم في نمو االورام السرطانية، دراسات حية

أ د . مجدي 

 غنام

د .أماني عبدهللا 

 علي
33-34 

اسماء رشود 

 عبدهللا الشريم

تأثير زمن ودرجه حرارة التلبيد على الخواص  العلوم الفيزياء

ذي المقاومة  SnO2الكهربية البنية المجهرية لنظام 

 المتغيرة

د. محمد ال 

 عيسى

 34-33 د. سماح البشير

عزيزه بنت 

مناحي بن 

ضاوي 

 المطيري

حساب مستويات الطاقة واالمتصاص الضوئي للنقطة  العلوم الفيزياء

 مادة الجاليوم ارسينايد الكمية ثنائية اإللكترونات من

أ.د. ثابت 

عبدالفتاح 

 بركات

أ.د. عبدهللا 

 الرواف
33-34 

روابي محمد 

عبد العزيز 

 المحيميد

تأثير الوسط المحيط على الخواص الضوئية لجسيمات  العلوم الفيزياء

 السلكون النانوية المحضرة كيميائيا  

د.عبدهللا 

صالح 

 الضويان

 34-33 د.أنيس أنصاري

أحمد نوف 

عبد المحسن 

 الثميري

الخواص الفيزيائية لمركبات البولي ميثيل ميثاكريالت  العلوم الفيزياء

 النانومترية مع مخلفات تصنيع االحجار السعودية

د. سماح 

 محمد البشير

د. ناصر صالح 

 الزايد
33-34 

هيفاء عتيق 

 المصيول

حسابات مونت كارلو اإلشعاعية في األنسجة  العلوم الفيزياء

 المتسرطنة في الجسم

 34-33 اليوجد د. آمال لعارف

أحالم صالح 

 حسن العمري

تأثيرالتشعيع بجرعات جاما على الخواص  العلوم الفيزياء

 البيوفيزيائية والفسيولوجية لنبات القمح

د.أماني 

 عبدهللا علي

د.مجدي محمد 

 غنام
33-34 

فايزه حمد 

 جابر آل حامد

( على Gd2O3أكسيد الجادولينيوم )تأثير إضافة  العلوم الفيزياء

البنية المجهرية والخواص الكهربية ألكسيد الخارصين 

ZnO . ذي المقاومة المتغيرة 

د.محمد علي 

 آل عيسى

د.سماح محمد 

 البشير
33-34 

منال يحيى بن 

 زيمه

تقييم الجرعات اإلشعاعية لمرضى أورام الغدد الصماء  العلوم الفيزياء

 العصبية

أ.د. مجدي 

 محمد غنام

أ.د. موسى 

 قارئ سيد
33-34 

فاطمة مسعود 

 المطيري

الكيمياء 

 الحيوية

الخصائص الوراثية لسرطان الثدي في السعودية :  العلوم

 دور االشكال الظاهرية المتعددة لمورثات 

APE1, Pol. Beta, and XRCC1 

د. محمد سعود 

 العنزي

 34-33 د. منال شلبي

أالء 

عبدالعزيز 

 محمد علي

الكيمياء 

 الحيوية

العالقة بين األشكال المتعددة للجينات في مجموعة  العلوم

مختارة من جينات إصالح الحمض النووي وقابلية 

 تأثيرها على سرطان الثدي لدى السعوديات

د.ارجمند 

 وارسي

 34-33 د. محمد العنزي

فاطمة 

عشيوي 

 العنزي

الكيمياء 

 الحيوية

للكيموكينات في الخاليا: تطور التنظيم بعد النسخ  العلوم

 الخاليا و في خطوط الخاليا السرطانية

أ.د.أرجمند 

سلطان 

 وارسي

 34-33 د.ادوارد حتّي

منى شجاع 

 الحربي

الكيمياء 

 الحيوية

االستنساخ ، التعبير الجيني ودراسة خواص انزيم  العلوم

 الجلوتاثيون ريدكتيز المستخلص من كبد الجمل.

أ.د.عبدالرحمن 

 السنيدي

 34-33 د.سعاد الديحان

 34-33د. ارجمند د. محمد سعود المناعة الفطرية وسرطان المبيض: دور المستقبالت  العلومالكيمياء ياسمين فالح 



محروت 

 العنزي

 وارسي رحيل العنزي الشبيهة بمستقبالت تىل الحيوية

ندى محمد 

نخيالن 

 المطيري

الكيمياء 

 الحيوية

التوصيف الجزيئي للحامض النووي المكمل الخاص  العلوم

 بمورث 

 لدى الجمل العربي 90الصدمة الحرارية 

د. محمد سمير 

 الربع

د. عبير عبد 

 القادر الغنوشي
33-34 

عاتكة هزاع 

 الشمري

الكيمياء 

 الحيوية

 ADPدراسة التغير في التتابع الجيني للمورثة بولي ) العلوم

مصاحبته لسرطان (( و PARP-1( 1-بوليميريز -

 القولون

د. منال علي 

 شلبي

د. محمد سعود 

 العنزي
33-34 

سحر 

عبدالعزيز 

 طلبه

الكيمياء 

 الحيوية

تأثير التغيرات في جينات إصالح الحمض النووي على  العلوم

 قابلية اإلصابة بسرطان الثدي في السعوديات.

د.أرجمند 

 وارسي

د. وجاهة هللا 

 خان
33-34 

نويرة عنيت 

 المطيريهللا 

الكيمياء 

 الحيوية

المناعة الفطرية وسرطان المبيض: دور السيتوكينات  العلوم

وتي ا  6بيتا ، النترليوكن  1االلتهابية ) االنترليوكن 

 1ن اف الفا ( ومستقبالتها ) مستقبالت االنترليوكن 

 ومستقبالت تي إن اف ألفا ( 6بيتا ، 

د. سعاد 

 الديحان

 34-33 د.سيما زارغار

نورة عبدهللا 

صالح 

 الجبرين

الكيمياء 

 الحيوية

المناعة الفطرية و سرطان المبيض : دور الببتيدات  العلوم

الكاتيونية )بيتا ديفنيسين البشرية( في تعزيز سرطان 

 المبيض

د. سعاد 

 الديحان

 34-33 د.محمد العنزي

نورا علي 

 صالح اليهري

الكيمياء 

 الحيوية

و  BRCA1العالقة بين تنوع النمط الجيني في مورثي  العلوم

TP53 ومخاطر اإلصابة 

بسرطان المبيض لدى النساء القانطات بالمملكة 

 العربية السعودية

د.محمد 

وجاهة هللا 

 خان

 34-33 د.صبا عبدي

سميه محمد 

 القطان

الكيمياء 

 الحيوية

في نشؤ وتطور  MAP Kinasesدراسة دور خمائر  العلوم

 مرض الربو في فئران التجارب

د. عبدالعزيز  د. صبا عبدي

 الجعفري
33-34 

نوال علي 

 مسلم البلوي

الكيمياء 

 العامة

أمينو ثيازول المتوقع -٢تشييد مشتقات جديدة لمركب  العلوم

 لها نشاط بيولوجى

د.ناهد ناصر 

 السيد

د.منيرة آل 

 الشيخ
33-34 

فاطمة يحيى 

محمد آل 

 عباس

الكيمياء 

 العامة

استخدام الطين السعودي المعالج كحفاز صديق للبيئة  العلوم

 في تشييد بعض مشتقات البيريميدين

د.منيرة عبد 

الرحمن آل 

 الشيخ

أ.د.وفاء قطب 

 مخيمر
33-34 

حنان مبارك 

 الحسين

الكيمياء 

 العامة

التركيب والدراسة الطيفية والحراريه لعائله جديده من  العلوم

 مركبات 

dichloro-Ruthenium(II) 
/bis(diphenylphosphino)butane/diamine 

د.اسماعيل 

 خليل وراد

 34-33 د.حمده العنزي

فاطمة مشبب 

غرمان عبدهللا 

 العمري

الكيمياء 

 العامة

تحضير أقطاب إنتقائية لتقدير عقار إسيتالوبرام  العلوم

 المضاد لالكتئاب في مستحضراته الصيدلية

. د. فاطمة أ

الزهراء أحمد 

 علي

. د . نوال أحمد أ

 العرفج
33-34 

حليمة يحيى 

 محمد عطيف

الكيمياء 

 العامة

التقدير الكمى لعقار دولكستين هيدروكلوريد باستخدام  العلوم

 األقطاب الغشائية األيونية األنتقائية المحضرة

د. رضا عبد 

 هللا عمار

أ.د. عبد الرحمن 

 الورثان
33-34 

تهاني ابراهيم 

 المحيميد

الكيمياء 

 العامة

تحضير و توصيف دقائق نانونية من ألومينات  العلوم

الالنثانم و ألومينات الجادولينيوم: دراسة حرارية و 

 أشعاعية.

أ.د . رفعت 

 محفوظ

د. عبدهللا 

 القحطاني
33-34 

أسماء عبدهللا 

الرفاعي 

الكيمياء 

 العامة

وتعريف المركبات المضادة للقرحة من بعض فصل  العلوم

 نباتات فصيلة العليقية ومحاكاتها معمليا

أ.د.أماني 

 شفيق عواد

د.جون ادوارد 

 موسيس
33-34 



/ضروري 

التعهد 

والدكتورة 

 امان

ناهد أحمد 

 محمد كعل

الكيمياء 

 العامة

تشييد مركبات حلقية غير متجانسة جديدة تحتوي على  العلوم

 الكبريت

د. يحيى ناصر 

 مبخوت

د. سهام 

 عبدالرحمن

 الطريري

33-34 

ندى محمد 

 يحيى عريشي

الكيمياء 

 العامة

تعيين ثوابت االستقرار للمتراكبات الثالثية مختلطة  العلوم

االقط سلفانلميد وبعض المرافقات الحيوية مع النحاس 

 الثنائي بطريقة المعايرات الجهدية

د. رضا عبد 

 هللا على عمار

أ. د. عبد 

 الرحمن الورثان
33-34 

 عجايب بنت

سعود بن سعد 

 الرشيدي

الكيمياء 

 العامة

تحضير دقائق األنديوم بحجم النانو لتطبيقات الطب  العلوم

 النووي والعالج اإلشعاعي

د.نورة بنت 

 سعد الحقباني

د.رفعت بن 

 محمد محفوظ
33-34 

فاطمه عمار 

 الزم العتيبي

الكيمياء 

 العامة

د.يحيى ناصر  الجديدةتشييد وتفاعالت وتحليل لمشتقات الثايوفين  العلوم

 مبخوت

د.ناهد ناصر 

 السيد
33-34 

أمل محمد 

عبدالعزيز 

 المحيميد

الكيمياء 

 العامة

سيفديتورين بيفوكسيل  –تحليل المضادات الحيوية  العلوم

بتقنيات التحليل  –وجيميفلوكساسين ميسيالت 

 الكهربائي والضيائي

أ.د. فاطمه 

 الزهراء أحمد

 أ.د. نوال العرفج

سلمى / د. 

 التميمي

33-34 

عيده سلمان 

سعد ال فراج 

 العنزي

الكيمياء 

 العامة

تشييد وتوصيف ودراسة االنشطة البيولوجية للقندات  العلوم

 "النوتا" البوليمرية ومعقداتها المعدنية

ا.د سعد بن 

 محمد الشهري

د. نوره بنت 

 سعد الحقباني
33-34 

سحر فريد 

عوض بن 

 إبراهيم

الكيمياء 

 العامة

تقدير بعض األدوية المضادة للتجلط باستخدام األقطاب  العلوم

 األيونية االنتقائية

أ.د. نوال 

 العرفج

أ.د. فاطمة 

 الزهراء احمد
33-34 

داليه علي 

 العنزي

الكيمياء 

 العامة

تغطيه مانعه لتآكل الحديد الصلب الكربوني باستخدام  العلوم

الطين متراكبات نانونيه محضره من البوليستيرين/ 

 المحلي المعالج.

د.ليلى عبد 

الكريم 

 الجهيمان

د. وفاء قطب 

 مخيمر
33-34 

جمعة 

عبدالوهاب 

 عسيري

الكيمياء 

 العامة

تحضير وتوصيف مكونات بولي ستايرين /بولي  العلوم

 كلوريد فينيل /الطين العضوي النانوي

د. وفاء قطب 

 مخيمر

 34-33 د.ناصر العندس

ريم محمد 

 حجاج الحربي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

تقييم مستخلصات بعض الطحالب البحرية المعزولة  العلوم

من الخليج العربي بالمملكة العربية السعودية 

 كمضادات لألكسدة

أ. د. نيفين 

عبد الرؤف 

 خليفه

 34-33 اليوجد

دنيا عبدالعزيز 

 الفراج

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

والميكوبالزما من مسحات مهبلية عزل الكالميديا  العلوم

 لنساء يعانون من العقم والحمل خارج الرحم.
Dr. 

Rasheed 
M. Alssum 

Dr. Ali 
Mohammed 

Somily 

33-34 

خلود خالد 

 هليل العبيري

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

الخصائص الجزيئية والوبائية النزيم بيتا الكتاميز  العلوم

البكتيريا المعوية الممرضة واسع الطيف ضمن عزالت 

 المملكة العربية السعودية -بمستشفيات الرياض

د.عفاف 

 إبراهيم شحاته
******* 33-34 

حنان خالد 

 بنيه المطيري

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

استخدام بعض الدالئل التصنيفية و التشريحية لتحديد  العلوم

الوضع التصنيفي لبعض األنواع البرية لجنس 

Tribulus  من الفصيلة الرطريطية

(Zygophyllaceaeفي المملكة العربية السعودية ) 

د/ نجاة 

عبدالوهاب 

 سعدهللا بخاري

 34-33 اليوجد



شيعه بنت 

محمد 

 العاصمي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

التأثير األليلوباثي لمستخلص نبات الحرمل على إنبات  العلوم

 لنبات القمحونمو بعض الحشائش المصاحبة 

د / نجاة 

عبدالوهاب 

 بخاري

د/ شهيرة صالح 

 رشدي
33-34 

خلود مصلح 

حاضر 

 الشمراني

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

د.محمد بن  عزل وتوصيف الخمائر من المواد الغذائية العلوم

عبده أحمد 

 مسلم

د.عبير هاشم 

عبد الخالق 

 محمود

33-34 

رحاب علي 

حمود أبو 

 طالب

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

تقييم فعالية األنماط الجينية المختلفة لفيروس التهاب  العلوم

في مدى استجابة المرضى للعالج  Bالكبد الوبائي 

 باللقاحات المستخدمة في المملكة العربية السعودية

د. نجاة عبد 

الحق يوسف 

 مريكي

أ.د. زكي منور 

 عيسى
33-34 

أريــــج 

سليــمــان 

الرحمن عبد 

 المـشعـــــل

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

المعـــالجــــة الفـطــرية لبعض المبيــــــدات الملوثـــة  العلوم

 للتربــــــة

د. 

إيــمــــــــــــان 

حـسيــــن 

 عـــاشــــــــور

أحمــد عبد 

الفـتــاح محمود 

 عبد المجيـــد

33-34 

هيلة 

عبدالرزاق 

 الهندي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

فعالية المضاد البكتيري للمحاليل المطهر لعدسات  العلوم

 العين الالصقة 

 تحت تأثير بعض العوامل الفيزيوكيميائية

د. سليمان 

 علي الحربي

 34-33 ال يوجد

الزهرة حمزة 

 مصيطفى

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

التنوع الوراثي والتحليل البروتيومي لإلجهاد الملحي  العلوم

 Helianthus annuusلنبات تباع الشمس 

د.عفاف 

 ابراهيم شحاتة

 34-33 فهد القريني

هند احمد 

عبدهللا 

 المضيف

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

فعالية مركبات األيض الثانوي التي تنتجها بعض  العلوم

عمان في معالجة الفطريات المعزولة من سلطنة 

 إصابات الفم الميكروبية

د.منيرة راشد 

 العثمان

 34-33 أ.د. أماني عواد

حنان ابراهيم 

 محمد الرميح

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

دراسة مقارنة بين التحاليل الوراثية الخلوية  العلوم

والجزيئية لنبات البوص النامي في بيئة طبيعية 

الصناعي في المملكة وأخرى ملوثة بمياه الصرف 

 العربية السعودية

د.إكرام عبد 

الحليم عبد 

 المعطي

د.أمل عبد 

 العزيز الهزاني
33-34 

إكرام عبده 

 محمد الصانع

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

"النشاط التضادى للنباتات البرية المختارة للفطريات  العلوم

المفرزة للسموم والمعرفة بواسطة واسمات تفاعل 

 البلمرة المتسلسل

د. عفاف 

 إبراهيم شحاتة

 34-33 د. علي بهكلي

ذكرى عبدهللا 

 علي مقرم

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

 Pharsalusتقييم التنوع الوراثي في نبات الفاصوليا  العلوم
vulgaris (L تحت تأثير اجهاد المعادن الثقيلة ).

 internal transcribed spacer (ITS)باستخدام 
sequences of nuclear ribosomal DNA 

د. فهد بن حمد 

 القريني

د. عفاف 

 إبراهيم شحاته
33-34 

سجى أحمد 

 الحفظي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

اختبارات الحساسية لمضادات الفطريات على فطره  العلوم

 الكانديدا في المملكة العربية السعودية

د.إيمان حسين 

 عاشور

د.احمد بن محمد 

 البراق
33-34 

غاده أحمد 

محمد 

 العامودي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

تقييم النشاط المضاد الفطري لجسيمات أكسيد الزنك  العلوم

 النانونية

د.إيمان حسين 

 عاشور

د.احمد بن محمد 

 البراق
33-34 

رحاب خالد 

 الحجار

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

و القمات  Nanoparticles TiO2مقارنة كفاءة  العلوم

البكتيريا في تنقيه المياه الملوثة مقدرة بالدالئل 

 الجزيئية

د.نجاة عبد 

 الحق مريكي

د.اكرام عبد 

الحليم عبد 

 المعطي

33-34 

 34-33د. عواطف أحمد د .عفاف استكشافية توصيف فعالية مضادات البكتيريا  العلومالنبات رهام خالد 



واألحياء  يوسف سبيه

 الدقــيقــة

المكورات العنقودية  للجسيمات النانوية المصنعة على

 المعزولة من بمستشفيات المملكة العربية السعودية

ابراهيم شحاته 

 ابراهيم

عبدالرزاق 

 هندي

فاطمة عليان 

 ناصر العتيبي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

تأثير مستخلصات بعض النباتات البرية في المملكة  العلوم

على الممرضات النباتية الفطرية العربية السعودية 

 المستوطنة في التربة

أ.د. إيمان 

 حسين عاشور
******** 33-34 

ماهرة محمد 

 أنور شنواري

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

دراسة األكتينوبكتيريا كمصدر للمضادات الحيوية  العلوم

البكتيرية والعديد من جينات تخليق عديد الببتيدات 

(  PKSI , PKSIIغير الريبوسومية و عديد الكيتيد ) 

في الستربتوميسيتات النشطة بيولوجيا  والمتواجدة في 

 التربة الصحراوية في المملكة العربية السعودية

د. سليمان 

 علي الحربي

 34-33 د. عصمت أرا

ليلى وليد 

 الفرا

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

التعداد و التعريف والتطهير الشمسي لألحياء الدقيقة  العلوم

 في مياه الشرب

د. أمل عبد 

العزيز 

 الهزاني

******** 33-34 

مشاعل بنت 

منصور بن 

هاجد 

 السيحاني

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

حبيبات الفضة و الذهب النانوية على إنبات و تأثير  العلوم

 نمو بعض نباتات المحاصيل و النباتات البرية

د. هديات 

محمد حماد 

 سالمة

أ.د. عواطف 

احمد عبدالرزاق 

 هندى

/ د. اسماء 

عبدالكريم 

 الحقيل

33-34 

نهلة شاذلى 

عبد العظيم 

 عبد الرحمن

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

الكشف المظهرى والجينى والخصائص الجزيئية  العلوم

 -Metalloللجينات المختلفة المكتسبة لترميز انزيم 

β-lactamase  التى تنتجها عزالت

Pseudomonas aeruginosa  

من  carbapenemالعديدة المقاومة للكاربابنم 

 المستشفيات السعودية .

د.عفاف 

 ابراهيم شحاته

د.على محمد 

 صميلى
33-34 

مقرن هدى 

عبد العزيز 

 المقرن

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

التنوع اإلحيائي للفطريات المنتجة لألفالتوكسينات  العلوم

 المتواجدة في أعالف األبل

د.عبير هاشم 

عبد الخالق 

 محمود

 34-33 اليوجد

هيفاء تركي 

 العتيبي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

المعزولة من النباتات البولية تأثير سالالت الريزوبيم  العلوم

على العقد الجذرية تحت تأثير المستخلصات النباتية 

 الطبية وجزيئات النانو

د. نجاة عبد 

 الحق مريكي

د. أكرام عبد 

 المعطى
33-34 

جمله حمدان 

 حمد الشلوي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

على تقييم تأثير جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية  العلوم

السمية الجينية لمعدن الرصاص في نبات فول الصويا 

 باستخدام التحليل الوراثي الخلوي الجزيئي

د/إكرام 

عبدالحليم 

 عبدالمعطي

د/أحالم عبدهللا 

 الوطبان
33-34 

هداية فيصل 

حدجان 

 العتيبي

النبات 

واألحياء 

 الدقيقة

 تعديل السمية الوراثية الناجمة عن األوكراتوكسين )أ( العلوم

في نبات الفاصوليا باستخدام أنابيب الكربون النانوية 

 متعددة الجدران .

د/أكرام 

عبدالحليم 

 عبدالمعطي

 34-33 د.أسماء الحقيل

نوف محمد 

 خلف العنزي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

التوليف الحيوي لجزيئات النانو وتأثيرها التعاوني مع  العلوم

القاعية المعزولة مستخلصات بعض الطحالب البحرية 

من شاطئ أملج بالمملكة العربية السعودية ضد بعض 

 البكتيريا الممرضة

أ. د. نيفين 

عبد الرؤف 

 خليفه

أ. د. عواطف 

احمد عبد 

 الرزاق هندي

33-34 

نوره مقنع 

 محمد مخرش

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

دور حمض األسكوربيك وألفا توكوفيرول في إنبات  العلوم

 نبات تباع الشمس المجهد ملحياونمو 

د.شهيرة 

 صالح رشدي

 34-33 ال يوجد



سماحة سعيد 

 محفوظ القفيل

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

مدى فعالية كال من جزئيات الفضة النانوية  العلوم

ومستخلص البصل على الفلورا الميكروبية ألسنان 

 مرضى السكري دراسة مقارنة

د/نجاة 

عبدالحق 

 مريكي

 34-33 اليوجد

نوره قشيم 

 القحطاني

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

توصيف وتعريف عزالت من الكانديدا في فلور االمهبل  العلوم

 باستخدام الطرق التقليدية والطرق الجزيئية

د.محمد عبده 

 مسلم

د. هشام 

 حمدالعجالن
33-34 

النبات  لمياء القرني

واألحياء 

 الدقــيقــة

انتشار عدوى المكورات العنقودية الذهبية دراسة  العلوم

-CAالمقاومة للميثيسيلين المكتسبة المجتمع )
MRSA و ارتباطها بجينات بانتون، فالنتين )

( عند األطفال في العيادات الخارجية PVLليكوسيدين )

والطوارئ في منطقة الرياض ، المملكة العربية 

 السعودية

Dr. Afaf 
shehata 

Dr. Ali 
Mohammed 

Somily 

33-34 

نسيم صالح 

 بالحارث

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

زيادة مقاومة نبات الترمس إلجهاد الجفاف باستعمال  العلوم

 حمض الساليسيلك

د.شهيرة 

 صالح رشدي

 34-33 ال يوجد

نوره دليم 

عبدالعزيز 

 الدوسري

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

التباين الوراثي الخلوي والجزيئي لنبات الَكبر البري  العلوم

 النامي في بيئات 

 مختلفة بالمملكة العربية السعودية

د/أكرام 

عبدالحليم 

 عبدالمعطي

د / عبد الرحمن 

 عبد هللا العطر
33-34 

نجالء قالط 

 عماش الفقير

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

االلتهاب المهبلي دور تنوع بكتيريا الكتوبسلس فى  العلوم

 البكترى واستمرار العدوى

د.رشيد موسى 

 الصم

د.عمر حاج 

 محمد شاعر
33-34 

مروة سالم 

 العزب عبد هللا

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

و مضادات  Dالخصائص الجزيئية لمسارى فيتامين  العلوم

الميكروبات و عالقتها بالشكال المتعددة لجينات 

 مستقبالت البهاق فى المرضى السعوديين

د/ امل عبد 

 العزيز الهزانى

د/ يزيد عبد 

 الملك آل شيخ
33-34 

منيرة فهيد 

حزام 

 القحطاني

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

تقييم فعالية الزيوت العطرية على نمو فطريات  العلوم

االسبرجلس وانتاجها للسموم والمعزولة من بعض 

 المكسرات في المملكة العربية السعودية

د.منيرة راشد 

 العثمان

د.محمد ابو بكر 

 الصديق محمود
33-34 

جواهر صالح 

عبدالعزيز 

 النافع

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

االختبار اإلحيائي الطحلبي لمياه وادي حنيفة،  العلوم

 المملكة العربية السعوديةالرياض، 

أ.د/ علي 

عبدهللا علي 

 الحميدان

د/ أمل 

عبدالعزيز 

 الهزاني

د/ أمل 

عبدالعزيز 

 الهزاني

رائدة إبراهيم 

عبدهللا 

 الحربي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

إنتاج وتوصيف جزئيات الفضة النانومترية باستخدام  العلوم

 الفطريات وبعض تطبيقاتها

د.رباب 

ممدوح 

 العماوي

د.عواطف احمد 

 هندي
33-34 

لطيفة عبدهللا 

عبدالعزيز 

 الشدي

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

تأثير الحبيبات النانوية لبعض المعادن على إنبات و  العلوم

نمو بذور بعض أشجار الجبال في جنوب غرب المملكة 

 العربية السعودية

أ. د. عواطف  د. نجاة بخاري

 هندي
33-34 

صالح عائشة 

 الوادعي

النبات 

واألحياء 

 الدقيقة

التنوع الوراثى لفطر االسبرجاس فالفس المفرز  العلوم

للسموم والغير مفرز للسموم المعزول من بعض 

 محاصيل الحبوب

د.منيرة راشد 

 العثمان

د.محمد ابو بكر 

 الصديق محمود
33-34 

النبات  رؤى الفقيدي

واألحياء 

 الدقــيقــة

،  Bوالخاليا  IL-17دور السيتوكينات( انترلوكين )  العلوم
، في إعادة تشكيل األنسجة  Tوكذلك خاليا الذاكرة 

 والحماية من العدوى الميكروبية في ربو الرئة من

 المرضى السعوديين

د/ عفاف 

 إبراهيم شحاتة

د/ ربيع حلواني 

د/ صالح 

 المحسن

33-34 



مها ابراهيم 

 محمد القاسم

النبات 

 واألحياء

 الدقيقة

التحطيم الحيوي لمشتقات البترول الهيدروكربونية  العلوم

 بواسطة الفطريات

د.منيرة راشد 

 عثمان العثمان

 34-33 اليوجد

خوله إبراهيم 

محمد 

 السمهري

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

تقييم التأثيرات المناعية لمضادات البكتيريا  العلوم

 والفيروسات في لبن األبقار والجمال

أ.د. نجوى 

 محمد عارف

 34-33 د. عادل المقرن

رحمة بنت 

عبدا هلل علي 

 الشمراني

النبات 

واألحياء 

 الدقيقة

تقييم كفاءة الفاجات في التخلص من البكتيريا الملوثة  العلوم

 لألطعمة البحرية

د.نجاة عبد 

الحق يوسف 

 مريكي

د.نجوى محمد 

 امين عارف
33-34 

رهام أبو بكر 

 محمد باوزير

النبات 

واألحياء 

 الدقيقة

خصائص وبائية حديثي الوالدة بالبكتيريا العقدية (  العلوم

المجموعة المصلية ب ) المرتبطة بمستوى 

 كأداة حساسة للتشخيص المبكر لإلصابة 6انترلوكين

د. عفاف 

إبراهيم شحاتة 

 إبراهيم

د. أمل عبد 

 العزيز الهزاني
33-34 

رشا محمد 

 مفضي الزايد

النبات 

واألحياء 

 الدقــيقــة

العالقة بين المحتوى الكمي للحمض النووي والنمط  العلوم

الوراثي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ج باستخدام 

تفاعل البلمرة التسلسلي الوقتي الحقيقي كمؤشر دال 

 للفيروس بالسعودية

د.نجوى محمد 

 أمين عارف

د.هشام حمد 

عبدالعزيز 

 العجالن

33-34 

علم  فدوى البلوي

 الحيوان

ومستوى  kissالعالقة بين التعدد الشكلي في جين  العلوم

لدى السيدات السعوديات  kisspeptinهرمون 

 المصابات بمتالزمة المبيض متعدد األكياس

د.مها حسن 

 داغستاني

 34-33 ال يوجد

خلود صيف 

هللا عبدهللا 

 العتيبي

التأهيل 

 -الصحي

العالج 

 الطبيعي

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

تأثير تثقيف المريض على تعزيز الستشفاء من 

المضاعفات الرئويه لما بعد جراحة تغيير الشرايين 

 التاجيه

د. سلوى 

محمد بهاء 

 الدين السبكي

 34-33 اليوجد

أسماء حمود 

 دحوة

علوم 

صحة 

 المجتمع

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

العالقة مابين تناول الملح بكميات مرتفعة وطرح 

الكالسيوم في البول مع انخفاض الكثافة العظمية لدى 

 النساء السعوديات

د.فوزية 

 فيروز خان

د/عاصم أنيس 

 صديقي
33-34 

هدى سالم 

 عليان الزيدي

علوم 

صحة 

 المجتمع

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

العالقة بين المتناول الغذائي ومستوى فيتامين ب 

السكر ،والفوليت والهوموسيستين لدى مرضى 1٢

في المستشفى السلطاني بمسقط، سلطنة  ٢النوع 

 عمان

د.سعداء 

 العرف

د.هالل 

 المصلحي
33-34 

هدى حسين 

 باجري

علوم 

صحة 

 المجتمع

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

العالقه بين مستويات مضادات األكسده وصرير 

األسنان لدى الطالبات بكلية طب األسنان جامعة الملك 

 لطب األسنان و الصيدلهسعود وكليات الرياض 

د. منى حنفي 

 محمود أحمد

 34-33 د.شيرين شكري

سمية حمود 

 أحمد دحوة

علوم 

صحة 

 المجتمع

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

نقص العناصر الغذائية الدقيقة لدى المرضى 

 السعوديين اللذين يتناولون مثبطات مضخة البروتون

 34-33 د.عاصم صديقي د.فوزية خان

رشا صالح 

 الحصان

علوم 

األغذية و 

 التغذية

علوم 

األغذية و 

 الزراعة

تأثير الوجبات منخفضة مؤشر السكري على التحكم 

 في متالزمة التمثيل الغذائي

د.عدنان سالم 

 باجابر

د. حنان عبدهللا 

 الفواز
33-34 

حياه علي 

عبدهللا 

 الشمراني

علوم 

األغذية و 

 التغذية

علوم 

األغذية 

 والزراعة

الحالة الغذائية والصحية للفتيات بدور الرعاية تقييم 

 االجتماعية بالرياض

نوال عبدهللا 

 البدر

 34-33 اليوجد

داليا محمد 

سعدي 

علوم 

األغذية و 

علوم 

األغذية 

تأثير مركبات الفينوالت واأللياف الغذائية المستخلصة 

 من نوعين من التمر السعودي

د. عبد 

الرحمن صالح 

د. مجدي عبد 

 الوهاب عثمان
33-34 



.( على اإلنزيمات Phoenix dactylifera L) والزراعة التغذية التميمي

المضادة لألكسدة و مؤشرات اإللتهاب و دهون الدم 

 في الجرذان المصابة بفرط كولسترول الدم

 الخليفة

عزيزة 

 ابراهيم المنيع

علوم 

األغذية و 

 التغذية

علوم 

األغذية 

 والزراعة

 34-33 محمد العمري منال توفيق *****

فرح إبراهيم 

 بخاري

علوم 

األغذية و 

 التغذية

علوم 

األغذية 

 والزراعة

تأثير ظروف التخزين والعبوات على محتوى مضادات 

األكسدة لزيت الزيتون البكر و عالقتها بدهون الدم و 

 الكبد في الجرذان

أ.د مجدي 

 عثمان

 34-33 د.زبيده بخيت

سهير علي 

عوض 

 الحضرمي

علوم 

 الحاسب

علوم 

الحاسب 

 والمعلومات

تحديد الموقع لنظام مالحة داخلي عربي باستخدام 

 النطاق فوق العريض للمعاقين بصريا

أ.د عبدالملك 

سلمان 

 السلمان

د. عبدالرحمن 

 العريفي
33-34 

سراب 

عبدالوهاب 

المهيدب / 

احضرت 

الموافقة 

16/4/1434 

علوم 

 الحاسب

علوم 

الحاسب 

 والمعلومات

الخوارزمات الفوق استدالليه لتصنيف البيانات هجين 

 الطبية

د. محمد 

 البشير مناعي

 34-33 اليوجد

 


