
 

 
 
 

  
 قسم األحياء

 عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على  اسم المشرف

الموضوع والخطة 
 من داخل الجامعة واإلشراف

من خارج 
 القسم/الجامعة

 روان بنت حمدي بن ضويعن الجهني

األحياء الدقيقة البيئي علم 
 والتقنية الحيوية

الوبائيات الجزيئية لعزالت إيشريشا كوالي في عدد من 
 المستشفيات بمدينة الرياض، المملكة العربية السعودية

د.داليا سعد أبو الفتوح 
 الفقيه

أستاذ علم األحياء البيئية 
الطبية والمناعة المشارك 

بكلية الطب البشري 
رة بنت بجامعة األميرة نو
 عبدالرحمن

 

د.ماجد بن فيصل 
الغريبي استاذ العلوم 
الصيدالنية المشارك 
بجامعة الملك سعود 
بن عبدالعزيز بالحرس 

 الوطني.
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بنت أحمد بن حسين الفيفي ساره  
تقييم إمكانية المضادات الفيروسية المستخلصة من الشاي 

فيروس األنفلونزا  األخضر والقهوة العربية البنية والخضراء على
 في المملكة العربية السعودية

 د.رانيا بنت سعد سليمان
أستاذ علم األنسجة والخاليا 

المساعد بقسم األحياء 
بكلية العلوم بجامعة 

األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن

د.نهلة بنت عبدالهادي 
 محمد

أستاذ الفيروسات 
اإلكلينيكية المشارك 
بكلية الطب البشري 

رة نورة بجامعة األمي
 بنت عبدالرحمن

هـ13/4/1441  

 نورة بنت الخالوي بن زين الشمري
التأثير السمي لمستخلصات بعض أنواع النباتات  الطبية 
من بيئة المملكة العربية السعودية كمضاد للبكتيريا 

 والفطريات والخاليا السرطانية

 .مي بنت ناصر بن جمعه
البيئة الحيوانية  أستاذ

والتلوث والسموم وسلوك 
الحيوان المساعد بقسم 

األحياء بكلية العلوم 
بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن

.فاطمة بنت عليان .د
 بن ناصر العتيبي
أستاذ األحياء 

الدقيقة  المساعد 
بجامعة الملك 

 سعود
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 عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة
تاريخ الموافقة على  اسم المشرف

الموضوع والخطة 
 من داخل الجامعة واإلشراف

من خارج 
 القسم/الجامعة

 نورة بنت ماجد بن غالب العتيبي

الدقيقة البيئي علم األحياء 
 والتقنية الحيوية

تأثير الفروق بين الجنسين في االستجابة لزيت جوز 
الهند كاستراتيجية عالج آلليات مرضية مختارة في 

النموذج الحيواني للتوحد والمستحث بحامض 
 البروبيونيك.

 
 أ.د.كوثر بنت فؤاد عابد

أستاذ علم األحياء الدقيقة 
بقسم األحياء بكلية العلوم 

معة األميرة نورة بنت بجا
 عبدالرحمن

أ.د.عفاف بنت خالد 
 األنصاري

أستاذ الكيمياء 
الحيوية  بجامعة 

 الملك سعود
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 نوف بنت ابراهيم بن محمد آل عثمان
الفطريات المستوطنة في صحراء المملكة العربية 

 السعودية عزل وتعريف ودراسة التأثير الحيوي

 
بنت صالح الوكيل أ.د.سعاد  

أستاذ علم األحياء الدقيقة 
بقسم األحياء بكلية العلوم 

بجامعة األميرة نورة بنت 
 عبدالرحمن

د.رشا بنت سعد 
 سليمان

أستاذ الكيمياء 
الصيدلية المشارك 

بقسم العلوم 
الصيدلية بجامعة 
الملك سعود بن 
عبدالعزيز للعلوم 

 الصحية
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