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عنوان الرسالة (عربي)

عنوان الرسالة (إنجليزي)

ابتسام بنت فهد بن مرعي بن عبدالرحمن ال
باحص القحطاني

 :التنوع الحيوي لنبات التين الشوكي النامي في محمية ريدة بالمملكة العربية السعودية

: Biodiversity of Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Grown in Raydah
Nature Reserve, Saudi Arabia

ابتسام بنت فهد بن مرعي بن عبدالرحمن ال
باحص القحطاني

التنوع الحيوي لنبات التين الشوكي النامي في محمية ريدة بالمملكة العربية السعودية

Biodiversity of Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Grown in Raydah
Nature Reserve, Saudi Arabia

أحالم بنت عبد هللا بن محمد آل الشيخ

التغيرات الكيموحيوية والجزيئية في الجرذان الطبيعية والمصابة بمرض السكري :تأثير
المعالجة بمستخلص الشاي األبيض

Biochemical and molecular changes on normal and diabetic rats: effect
of white tea extract treatment

أحالم محمد عبدالعزيز االسمري

تقييم فعالية فيتامين -أ فى الحد من اعتالل شبكية العين الناتج عن اإلصابة بمرض السكر ى
فى الجرذان البيضاء.

Evaluation of Vitamin-A Potentials in Alleviation of STZ-induced
Diabetic Retinopathy in Wistar Albino Rats.

أسماء ابراهيم احمد آل قاسم

التقدير الكمي والكيفي للفطريات وسمومها الملوثة للتوابل الشائعة في منطقة أبها بالمملكة
العربية السعودية

Quantitative and Qualitative Estimation of Fungi and Their Toxins
Contaminating the Common Spices in Abha Area, Saudi Arabia

أسماء بنت نا صر بن عبدهللا عسيري

دراسات عن التذبذب الموسمى للبعوض مع الكيولكس بيبنز في مدينة أبها.

Studies on seasonal population dynamics of mosquitoes with
evaluation of some insecticides against Culex pipiens in Abha city.

اشواق بنت حسن بن احمد عسيري

تأثير االرتفاع على النشاط البيولوجي لعشائر نبات العرعر النامي في جبال السودة بالمملكة
العربية السعودية

Effect of Elevation on Biological Activity of Junipers procera Hochst.
ex Endlicher Populations Grown in A1 Soda Mountains, Saudi Arabia

اشواق بنت حسن بن احمد عسيري

تأثير االرتفاع على النشاط البيولوجي لعشائر نبات العرعر النامي في جبال السودة بالمملكة
العربية السعودية

Effect of Elevation on Biological Activity of Juniperus procera Hochst.
ex Endlicher Populations Grown in Al Soda Mountains, Saudi Arabia

أفراح علي زابن آل شري

التأثيرات النسيجيه والفسيولوجيه للديدان الخيطية المعزولة حديثا والمعاملة حراريا على
ذكور الجرذان البيضاء

Histological and Physiological impacts of freshly isolated and
thermally treated nematode worms on male albino rats

آالء حسن محمد عسيري

حصر أولي و دراسات بيئية على التنوع الحيوي لفونة النمل في منطقة عسير ،المملكة
العربية السعودية

Preliminary survey and ecological studies on diversity of ants fauna in
Asir region, Kingdom of Saudi Arabia

اناس بنت احمد بن خالف بن احمد خال
العبدلي

دراسة تأثير الجزيئات النانوية المنتجة بواسطة العسل على الخاليا المناعية والسرطانية مع
التوصيف الظاهري والجزيئي لنحل العسل في منطقة أبها-المملكة العربية السعودية.

Study of the Effects on Immune and Cancer Cells by HoneySynthesized Nanoparticles and Morphological and Molecular
characterization of some honey bees in Abha area, KSA

تهاني حسن احمد ال بن حسن

التأثيرات المضادة للسرطان لبعض النباتات الملحية في منطقة عسير بالمملكة العربية
السعودية.

التأثيرات المضادة للسرطان لبعض النباتات الملحية في منطقة عسير بالمملكة العربية
السعودية.

تهاني حسن احمد ال بن حسن

التأثيرات المضادة للسرطان لبعض النباتات الملحية في منطقة عسير بالمملكة العربية
السعودية

Anticancer Activities of Some Halophytes Collected from Aseer
Region in Saudi Arabia

تهاني علي يحيى عسيري

تطبيق التقنية الحيوية في إنتاج الطاقة الحيوية والمركبات المصاحبة لها من مخلفات المطاعم Application of biotechnology in bio-fuel production and the associated
chemical compounds from Saudi restaurants' wastes
السعودية.

جواهر أحمد محمد العماري

تحليل تتابعات جين الــ  S rRNA 16للبكتيريا الحللة للمركبات النفطية والمعزولة من منطقة 16S rRNA gene sequences analysis of petroleum degrading bacteria
isolated from ABHA Area.
أها.

حسين بن سعيد ابن حسين ال بو عليط
القحطاني

تأثير مستخلص ثمار نبات العرعر وفيتامين د على التسمم العصبي في ذكور الجرذان
البيضاء

Effect of Juniperus procera Fruits and Vitamin D on the Neurotoxicity
in Male Albino Rats

حلمي عطاهلل حلمي البشناق

النشاط المضاد للسرطان لمستخلصات نباتي كاناهيا النيفلورا وكلينيا بينديوال ضد عدد من
خاليا السرطان البشرية

Anticancer activity of Kanahia laniflora and Kleinia pendula extracts
against different human cancer cell lines.

خلود بنت علي بن علي عطيف

إنتاج البالستيك الحيوي بواسطة البكتريا البحرية المعزولة من الساحل الجنوبي الغربي
للمملكة العربية السعودية

Production of Bioplastic by Marine Bacteria Isolated from Southern
West Coast of Saudi Arabia

خلود عبدالرحمن محمد ال عزران

إنتاج إنزيم اإلسباراجينيز المضاد للسرطان بواسطة سالالت البكتيريا المعزولة من البحر
األحمر بالساحل الجنوبي الغربي للمملكة العربية السعودية

Production of Anti-Cancer L-asparaginase by Bacterial Strains Isolated
from The Red Sea, Southern West Coast of Saudi Arabia

ديمه ناصر عمير الشهراني

دراسات على الخصائص الجزيئية والبيولوجية لبعض أنواع نبات اإليفوريا البري النامي
بمنطقة أبها-المملكة العربيةالسعودية.

Studies on molecular and biological properties of some Euphorbia
species growing in Abha region,ksa

رحمه ناصر ريحان ضايحي

دراسات على الطفيليات وحيدة العائل التى تصيب بعض أسماك البحر األحمر بالجنوب
الغربي للمملكة العربية السعودية

Studies on Monogenean Parasites Infecting Some Red Sea Fishes On
South West Of Saudi Arabia

رشا عبدهللا محمد عسيري

تحضير لقاح معدل وراثيا ً ثنائي التأثيرضد مرضي التيتانوس والكوليرا

Construction of Tetanus-Cholera Recombinant Double Vaccine Using
Molecular Biology Techniques.

رشيده بنت غازي بن يحيى محمد آل عجيم

التغيرات البيوكيميائية والجزيئية في الجهاز القلبي الوعائي المصاحبة الرتفاع الكوليسترول
المستحدث في الفئران ودور المستخلص المائي لنباتي الكركم والبقدونس.

Biochemical and Molecular Changes in the Cardiovascular System
Associated with Hypercholesterolemia-Induced in Rats and the Role of
Curcuma longa and Petroselinum crispum Herbs.

زهراء بنت عبدهللا بن أحمد آل قاسم

التأثيرات المضادة للتكاثر والمضادة للسرطان لنبات تيرميناليا براوني ضد عدد من أنواع
خاليا السرطان.

Antiproliferative and anticancer activities of Terminalia brownii
against several human cancer cell lines

زهراء عبدهللا أحمد آل قاسم

التأثيرات المضادة للتكاثر والمضادة للسرطان لنبات تيرميناليا براوني ) القاع (ضد عدد من Antiproliferative and Anticancer Activities of Terminalia brownii
Against Several Human Cancer Cell Lines
أنواع خاليا السرطان.

ساره بنت هادي بن ابراهيم دغريري

التوصيف الجزيئي لفطريات األسبرجلس المنتجة لألفالتوكسينات و المعزولة من منطقة
عسير بالمملكة العربية السعودية

Molecular characterization of aflatoxins-producing Aspergillus spp.
isolated from Aseer region, KSA

ساره محمد ابراهيم القعير

التغيرات الخلوية على نبات البازالء الناتجة عن المعاملة بمبيدين حشريين مستخدمه محليا
في أبها ،منطقة عسير ،المملكة العربية السعودية.

CYTOLOGICAL CHANGES IN PISUM SATIVUM INDUCED BY
TWO INSECTICIDES UESD LOCALLY IN ABHA, ASEER
REGION, SAUDI ARABIA.

سميرة يحي سلمان الفيفي

دراسات سميه وبيولوجيه على تأثير بعض النفايات الزراعيه والصناعيه كمبيدات حشرية
على البعوض

Toxicological and biological studies on the effect of some agricultural
and industrial waste products as insecticidal agent on the mosquito.

شريفة احمد عبدهللا زميع

دراسة التنوع الحيوي للخمائر المصاحبة للفواكه والخضروات في مدينة أبها

Biodiversity of yeasts associated with fruits and vegetables in Ab ha
city

شيخه بنت تميم بن شافي القحطاني

النشاط الحيوي للبكتريا المحبة للحرارة المعزولة من الينابيع الحارة بالمنطقة الجنوبية
للمملكة العربية السعودية.

Bioactivity of Thermophilic Bacteria Isolated from Hot Springs in
Southern region of KSA .

عائشه سعد مشبب ال عليان

Effect of drought on adaptation of some Sorghum (Sorghum bicolor
أثر الجفاف على آليات التأقلم لبعض أصناف الذرة الرفيعة في منطقة عسير بالمملكة العربية
L.) cultivars in Aseer region, Saudi Arabia

عائشه عبدهللا صالح القحطاني

تأثير مستخلصي ثمرة األفوكادو و بذور الخردل على سمية الكحول في الجرذان.

The Role of Avocado Fruit and Mustard Seeds Extracts on Alcohol
Toxicity in Rats .

عبدالخالق بن محمد بن موسى الفيفي

العزل والتوصيف الجزيئي للبكتيريا المحللة للمركبات الهيدروكربونية والمعزولة من تربة
ملوثة من أبها في المملكة العربية السعودية

Isolation and Molecular Characterization of Polyaromatic
Hydrocarbons Degrading Bacterial Strains from Contaminated Soil
from Abha, Saudi Arabia .

عبدالخالق بن محمد بن موسى الفيفي

العزل والتوصيف الجزيئي للبكتيريا المحللة للمركبات الهيدروكربونية والمعزولة من تربة
ملوثة من أبها في المملكة العربية السعودية

Isolation and Molecular Characterization of Poly Aromatic
Hydrocarbons Degrading Bacterial Strain from Contaminated Soil
from Abha, Saudi Arabia

عبير بنت مرزن بن مبارك ال عندل

التنوع الجزئي والبيولوجي لنبات الفلفل البيروفي النامي في منطقة أبها .المملكة العربية
السعودية

: Molecular and biological diversification of Schinus molle L. grown in
Abha region, Saudi Arabia

عبير ظافر سعيد القحطاني

العزل والتوصيف الجزيئي للخمائر المحللة للهيدروكربونات النفطية المحتمل تطبيقها في
المعالجة البيولوجية.

Isolation and molecular characterisation of hydrocarbon degrading
yeasts, exhibiting potential application in bioremediation.

علي محمد عبدهللا الشهري

دراسة فعالية بعض الزيوت الطيارة في المكافحة البيولوجية لمرض البياض الدقيقي في
الخيار

: Efficacy of Some Essential Oils in the Biocontrol of Cucumber
Powdery mildew

علي إبراهيم عيسي صليلي

التنوع الجيني والتضاد الميكروبي لبعض أنواع الطلح النامية في منطقة جازان بالمملكة
العربية السعودية.

Genetic Variability and Antimicrobial Activity of Some Acacia spp.
Growing in Jazan Region, Saudi Arabia.

علي عبد النبي علي الجعيمالني

الكشف عن نسبة حدوث االصابه بفيروس االلتهاب الكبدي إى ) (HEVبين متبرعى الدم
في جنوب غرب المملكة العربية السعودية

Prevalence of anti-HEV IgM among blood donors in Southern Saudi
Arabia

علياء عائض ظافر آل الفرد

التباين في البروتينات المختزنة والزايين بين األصناف المختلفة للذرة الشامية السعودية

Variations of storage proteins and zeins within Saudi maize genotypes

فاطمة أحمد علي آل سعيد

دور كل من الكرفس و فيتامين ج في تحسين التغيرات البيو كيميائية و الجزيئية المستحدثة
بواسطة السيانيد

The Role of Celery and Vitamin C in Alleviating the Biochemical and
Molecular Changes Induced by Cyanide.

فاطمة بنت محمد بن حسين هادي آل علي
القحطاني

المقاومة الحيوية لمرض تعمن ما بعد الحصاد في لتفاح (بنسيليوم إكسبانسود) بواسطة
عزالت خمائر محلية.

In vitro and in vivo biological control of postharvest apple rot
(Penicillium expansum) by local yeast strains.

فاطمة بنت محمد بن علي الحرازي

التصنيف الجزيئي لبعض أنواع العائله الباذنجانية من منطقة عسير جنوب غرب المملكة
العربية السعودية

Molecular taxonomy of some Solanum species from Aseer area, SouthWestern Saudi Arabia

فاطمة عامر عبدهللا القحطاني

دور مستخلصي أوراق الزيتون وقشر الرمان على مرض السكري المستحدث في ذكور
الجردان.

The Role of Olive Leaves and Pomegranate Peel Extracts on Diabetes
Mellitus Induced in Male Rates .

فاطمة عبدهللا محمد الذيب

تأثير بعض منظمات النمو الحشرية والمستخلصات النباتية على بعض الجوانب البيولوجية
للجراد الصحراوي (شيستوسيركا جريجاريا).

: Effect of some Insect growth regulators and plant extraction on some
biological aspects of desert locust, Schistocerca gregaria.

فايزة بنت عامر بن علي التيهاني

تحليل القرابة الوراثية وتقييم قدرة فطريات التربة على التحلل الحيوي لبعض المبيدات
المستخدمة محليا ً.

Phylogenetic analysis and assessment ability of soil born fungi for
biodegradation of some locally used pesticides.

فوزيه بنت محمد بن احمد عسيري

عالقة التلف النسيجي الناتج عن مرض السكري ومستوى بعض االنتيجينات المرتبطة
باألورام في كبد ذكور الجرذان البيضاء

Relationship of tissue damage resulted from diabetes and levels of
some tumor related antigens in liver of male albino rats.

ليلى بنت عيسى بن عمر الشرقي

التوصيف الوراثي الجزيئي للخمائر المنتجة لحمض الستريك والمعزولة من السعودية.

Molecular Genetic Characterization of Citric Acid Producing Yeasts
Isolated from Saudi Arabia

محمد بن سعيد بن جابر القحطاني

إنتاج جزيئات الفضة النانونية (متناهية الصغر) بواسطة الفطريات ودراسة خصائصها
الفزيائية والبيولوجية

Production of Silver Bionanoparticles by Fungi and Studying Their
Physical and Biological Characteristics

محمد بن سعيد بن جابر القحطاني

انتاج جزيئات الفضة النانونية (متناهية الصغر) بواسطة الفطريات ودراسة خصائصها
الفيزيائية والبيولوجية

Production of Silver Bionanoparticles by Fungi And Studying Their
Physical And Biological Characteristics

محمد بن عطاهللا حلمي البشناق

تقييم النشاط المضاد للسرطان لمستخلصات بعض نباتات جبال فيفا في جنوب غرب المملكة Assessment of Anti-Cancer Activity of Some Faifa Mountains Plant
Extracts, South Western KSA
العربية السعودية

محمد بن علي بن هادي العسيري

تأثير مستخلص نبات البردقوش على اإلنزيمات المضادة للتأكسد في الجرذان بعد تعرضها
للتسمم بكلوريد األلومنيوم

Effect of Origanum majorana on the Antioxidant Enzymes in Rats
Exposed to Aluminum Chloride

مالك بنت سعيد بن علي القحطاني

إنتاج الوقود الحيوي والبروتينات أحادية الخلية من المخلفات

bio-ethanol and single-cell protein production from waste materials

منار ظافر علي الشهري

التوصيف الجزيئي والبيولوجي لنبات نكوتيانا جلوكا في منطقة أبها ،المملكة العربية
السعودية

Molecular and Biological Characterization of Nicotiana glauca
Graham Grown in ABHA Region, Saudi Arabia

Genetic Diversity Analysis and Biological Activities of Ziziphus spinaالتنوع الوراثي والنشاط البيولوجي لنبات السدر النامي علي ارتفاعات مختلفه بمنطقة عسير-
christi (L.) Desf. Populations Collected From Different Elevation of
منال بنت صالح بن عبدهللا قريشي القحطاني
المملكه العربيه السعوديه
Aseer Region, KSA.
منال حامد مسفر الوادعي

تاثير مستخلص نبات الميرمية في شفاء الجروح في األوساط الحيوية والمزارع الخلوية

Effect of Artemisiajudaica extracts on wound healing in vivo

منى عبدهللا مرعي آل دايل

التوصيف الوراثي الجزيئي للخمائر المنتجة ألنزيم البروتييز والمعزولة من منطقة أبها.

Genetic Characterization of Protease Producing Yeasts Isolated

مها صالح على آل سيف القحطاني

اختبار فعالية بعض الزيوت الطيارة في المقاومة الحيوية لمرض تعفن ما بعد الحصاد لثمار
الخوخ

: Efficacy of Some Volatile Oils in Biocontrol of Post- Harvest Rots of
Peach

مها علي عبدهللا القرني

التشابه الجيني والتضاد البكتيري لنبات كوموفورا جيالدنسيس النامي في الجزء الجنوبي
الغربي من المملكة العربية السعودية

: Genetic similarity and antibacterial activity of Commiphora
gileadensis (L.) C. Chr. grown in south western part of Saudi Arabia

نورة عبدهللا مشبب آل يحي

التنوع الوراثي والبيولوجي بين العشائر الطبيعية لنبات العثرب بمنطقة عسير ،المملكة
العربية السعودية

Genetic and Biological Variability Studies Among Natural Populations
of Rumex nervosus in Aseer Region, Kingdom of Saudi Arabia

نوره قاسم مسعود الفيفي

تأثير عقار الميمانتين على التسمم العصبي المستحث بواسطة جزيئات النانوسيلفر لدى ذكور Effect of Memantine on the Neurotoxicty Indused by AgNps on the
male Albino Rats
الجرذان البيضاء.

وفاء محمد سعيد العضاضي

التوصيف الجزيني والبيولوجي لبعض ثمار نخيل التمر بالمملكة العربية السعودية.

Molecular and Biological Characterization of Some Saudi Arabian
)Date Palm Fruits (Phoenix dactylifera L.

