
 

 
 
 
 
 

2144عام   العلوم خطط طالبات كلية   وكالة الشؤون الطالبية بعمادة الدراسات العليا 
 

حياءقسم األ   
الرئيسي المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة المساعدالمشرف    تاريخ الموافقة على 

الموضوع والخطة 
 واإلشراف

بن  يعبد الغنبدور بنت 
 تركي الخزرج

 

علم األحياء الدقيقة 
تقنية البيئي وال

 الحيوية
 

والشيح كمضادات  هنباتات المورينجا والمرامي مستخلصاتاستخدام 
 للفطريات لمكافحة االمراض الفطرية للمحاصيل الزراعية

الدكتورة منيرة بنت ظافر بن فهد 
 القحطاني

أستاذ علم األحياء الدقيقة المشارك 
بقسم األحياء بكلية العلوم بجامعة 

نعبد الرحماألميرة نورة بنت   

 دعبد الحميالدكتور قطب بن 
 عطية 

أستاذ الهندسة الوراثية ووظائف 
الجينوم المشارك مركز التميز 

البحثي في التقنية الحيوية قسم 
الكيمياء الحيوية بكلية العلوم 

ك سعودبجامعة المل  

1442/6/8 

 

بن يحي  هعبد اللساره بنت 
 آل خليفه الغامدي

 

دراسة الجينوم الكامل للسالمونيال المقاومة لمضادات الميكروبات 
 المعزولة من مسالخ الدواجن في المملكة

 الدكتورة علياء محمد رضوان
أستاذ مساعد البكتيريا الجزئية كلية الصحة 
وعلوم التأهيل بجامعه االميرة نورة بنت 

نعبد الرحم  

 الدكتور ماجد بن فيصل الغريبي 
علم أبحاث مشارك العدوى  

والمناعة قسم االمراض المعدية 
العالمي  هعبد اللمركز الملك /

 لألبحاث الطبية

1442/6/11 
 

لطيفه بنت سعد بن أحمد 
 العجالن

 

عزل وتعريف الفطريات الداخلية المرتبطة بأشجار القرم)الشورى( 
ودراسة فعالياتها المضادة للفطريات المسببة لألمراض في 

 الطماطم

 الدكتور فؤاد أمين حسن
أستاذ مشارك وباحث في علم األحياء 
الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية بجامعه 

ودعالملك س  

 رلقادبنت عبد االدكتورة لطيفة 
 بن خالد الحسينان

أستاذ الوراثة الجزيئية المساعد 
بقسم األحياء بكلية العلوم 

عبد بجامعه االميرة نورة بنت 
نالرحم  

1442/6/11 
 



 

 
 
 

 
 

حياءقسم األ  

الرئيسي المشرف عنوان البحث التخصص الدقيق اسم الطالبة  المشرف المساعد 
تاريخ الموافقة على 
الموضوع والخطة 

 واإلشراف

ميساء بنت سلطان بن 
 عمر ابن جروه القحطاني

 

علم األحياء الدقيقة 
البيئي والتقنية 

 الحيوية

 تأثير ريسفيراترول وكركمين على بعض عوامل الضراوة لعزالت
 المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسلين

(MRSA) 

 

 الدكتورة اريج بنت مصطفى القصيبي
أستاذ األحياء الدقيقة والمناعة المساعد 

بكلية  ةالصيدالنيبقسم العلوم 
الصيدلية بجامعة األميرة نورة بنت 

نالرحمعبد  

الرحمن  الدكتورة مي خليفة عبد
 المكينزي

أستاذ العلوم الصيدالنية المساعد 
بقسم العلوم الصيدالنية بكلية الصيدلة 

حمنربجامعة األميرة نورة بنت عبدال  

1442/6/11 
 

امجاد بنت بخيت بن مرزوق 
 الصالخ الغامدي

 

المعالجة الحيوية للبيئة الملوثة في منطقة الرياض: التحديد 
 الجزيئي للميكروبات والتطبيق البيولوجي

 

سليمان بن محمد  الدكتور دالل بنت
 الشائع

أستاذ الوراثة الجزيئية المساعدة بقسم 
ميرة نورة األحياء بكلية العلوم بجامعه اال

 بنت عبدالرحمن

 الدكتور افراح بنت الطيب محمد 
أستاذ امراض النبات الجزيئية المساعد 
بقسم األحياء بكلية العلوم بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1442/10/7 

 

ذكرى بنت أحمد بن ناصر 
 المشعان

 

التعريف المورفولوجي للحشرات والبكتيريا ذات األهمية 
في المملكة العربية السعودية الجنائية  

 

 الدكتورة رانيا علي الهادي محمد صادق
أستاذ الحشرات الطبية والفيروسات 

المساعد بقسم األحياء بكلية العلوم 
حمنرلا بجامعة االميرة نورة بنت عبد  

 الدكتور فهد بن عبده المخالفي 
أستاذ علم الحشرات المشارك بقسم 

معة الملك علم الحيوان بكلية العلوم بجا
 سعود

1442/10/7 

 

بن  هعبد اللغيداء بنت 
 صالح المنيف

 

العالقة بين تغيير البكتيريا المعوية وحدوث داء كرون في 
 السعودية

 

 الدكتورة هديل محمد األهدل
أستاذ الوراثة الجزيئية المساعد بقسم 

 األحياء بكلية العلوم بجامعة األميرة نورة

 الدكتورة منال بنت محمد الخليفي 
بكتيريا -أستاذ األحياء الدقيقة طبي

طبي المشارك بقسم النبات واألحياء 
الدقيقة بكلية العلوم بجامعة الملك 

 سعود

1442/10/7 

 

 


