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المواضيع البحثية لطالب مقرر بحث التخرج  /الفصل الدراسي األول للعام الجامعي  1441-1440هـ
الرقم الجامعي

عنوان البحث

المشرف

اسم الطالب

1

احمد علي حسن القمري
عائض محمد احمد العصيدي
عبد هللا عوض سعيد الشبعان

436802466
433801202
435815986

بعض الصفات الكيموفيزيائية لحليب اإلبل ،الماعز والضأن من
منطقة الدرب

د .محمد االمام احمد

2

صالح علي صالح الغامدي
محمد علي منير الشهراني

435815299
436801455

"Synthesis, spectral characterization and electrical
conductivity for mixed ligand complexes of 8Hydroxyquinoline and L-Hydroxyproline with some transition
"metal ions
" تحضير وتوصيف طيفي ودراسة التوصيل الكهربي لمتراكبات الليجاندات
المختلطة من -8هيدروكسي كينولين و وإل-هيدروكسي برولين مع بعض أيونات
الفلزات االنتقالية "

د .إبراهيم على
شعبان

3

سعيد عبد الرحمن مفرح المغيدي
عبد هللا محمد سعد ال دايل
متعب بن علي بن احمد الدعاشيشي

436804972
433809419
437806455

حفازات ضوئية جديدة من أكسيد التنجستني املطعم ملعاجلة املياه امللوثة
New doped-tungsten oxide photocatalysts for
polluted water treatment

د .هشام صالح

4

عايض بن محمد بن جخدب آل مطر
مشعل عبد الرحمن قطمان القحطاني

437805907
434801613

تحضير ودراسة بعض الخواص الفيزيائية ألوكسيد الكوبلت

د .معتصم زكى
يوسف

5

خالد علي مسعود الفيفي
محمد بن علي بن محمد الصالحي

434818852
437806016

Simple sol gel synthesis of monodispersed spherical
lead titanate powders

د .رضوان حسن
على بلحاج
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الرقم الجامعي

عنوان البحث

المشرف

6

صالح مفرح احمد آل طالع
عبد الرحمن حمد سعيد القحطاني

435800171
435814240

Assessment of some heavy metals in soil of Abha
Valley and its effects in Human health
تقدير تركيز بعض المعادن الثقيلة في عينات من تربة وادي ابها
وأثرها على صحة االنسان

د .على عباس عتيق
على

7

سعود محمد يحي الفيفي
سعود يحي على الحريصي
سعيد مرعي عايض القرني

435813570
436817406
436805600

Determination of trace elements in goat meat in Asir
 regionد .عيد إبراهيم بريمة
تحديد العناصر النزرة في لحوم الماعز المستهلكة في منطقة عسير

8

أحمد محمد بن معمس عسيري
مسعود محمد حسن الشهراني

437806341
437806346

Determination of Phenylephrine Assay in Pharmaceutical
Forms by Spectrophotometric Developed method.
تقدير محتوى مركب الفينيل فيرين في المستحضرات الصيدالنية بطريقة طيفية
مطورة

ا.د .احمد طاهر
مبارك

9

عبد العزيز مقحص هادي القحطاني
محمد علي محمد االسمري

437817394
435814092

تصنيف حلوم الضأن بتقنية مطياف االشعة حتت احلمراء املصغرة –االنعكاس الكلي

د .أبو بكر مصطفى
ادريس

10

عبد هللا خلوفه عبد هللا العميري الشهر
فيصل عبد هللا حمود االحمري

436804226
436804745

تحضير ودراسة بعض الخواص الفيزيائية ألوكسيد النحاس

د .معتصم زكى
يوسف
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المواضيع البحثية لطالب مقرر بحث التخرج  -الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  1441-1440هـ
أرقام الشعب
الموضوع البحثي
الرقم
اسم الطالب
نظري
الجامعي
عملي

م

المشرف

للطالب

1

فراس مسعود الزهرانى
محمد على محمد حمدى

437809671
437809604

6399
6400

Synthesis of N-Containing Heterocyclic Molecules
Catalyzed by Heterogeneous Catalyst using
Multicomponent Reaction Method

د .مجاهد علم

2

متعب على احمد
عبد الرحمن على محمد السفيانى
عبدهللا مصلح حسن القرني

437806455
437816709
435815191

4114
4119

استخدام االختبارات الالتالفية
)(laser induced fluorescence and IR
للكشف عن االصل النباتي للعسل والغش في العسل

د .محمد االمام

3

ماجد صالح الزهيرى
وليد محمد الغامدى

436805541
437809745

4115
4120

4

فهد عبد هللا درهم
معتز عبد هللا سعيد

436805195
436804571

6397
4123

Spectral, thermal and computational studies of
novel metal complexes
for
a
derivative
of
Thiosemicarbazone
Synthesis and Characterization of working Electrode
)for Dye Sensitized Solar Cells (DSSCs

د .ابراهيم شعبان

5

اسامه حسين حدادى
مهل مبارك القحطانى

437809524
436804173

4111
6398

Aggregation induced emission (AIE) active based
sensors for the selective detection of heavy metal ions

د .محبوب

6

مشارى مشبب االحمرى
معاذ معيض حسين ال قاسم

437809625
437809718

4112
4122

إزالة أيون الكروم السداسي من المياه باستخدام الكربون المنشط المحضر
 :دراسة حركية وثيرموديناميكية tamarix aphyllaمن اوراق نبات
واتزان االمتزاز

د .عصمت
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7

خالد محمد فايز الشهرى
زامل محمد عمودى

436805568
436805632

4116
4121

)Preparation, characterization (spectral/thermal
and molecular modeling of novel metal complexes for
a derivative of 2-amino-1,2,4-triazine

8

سامى موسى احمد عقيلى
عبد الرحمن جابر سالم اليتيمى
احمد حسين محمد الفيفى
عبد العزيز سعيد عوضه عسيرى
هشام احمد حديش

437809799
435815285
434811837
435809007
435814465

8768
4124

تحضير ودراسة بعض الخواص الفيزيائية ألوكسيد الزنك

8770
8777

دراسة الخواص البصرية والتركيبية ألغشية أكسيد الزنك الرقيقة
Sol-Gelالمحضرة بطريقة

ا.د .رضوان
بلحاج

10

احمد خضر عيسى حكمى
صالح عامر صالح ال تمام

436804856
435804518

4110
4118

11

معدى موسى محمد عسيرى
سعيد رامس الشهرى

437801479
435813732

8771
8773

Determination of heavy metals in cow meat in Asir
Region
تحديد العناصر الثقيلة في لحوم االبقار المستهلكة في منطقة عسير
مجسات كهروكيميائية للتقدير الجهدي لعقار الميكلوفيناميك

د .عيد بريمة

د .هشام صالح

12

عبد هللا غميضة
بندر الفيفي

433808549
434818850

8766
8767

Determination of Vitamin C in pharmaceutical tablets
by iodide ion selective electrode

د .خالد فهمي

13

على هادى مفرح االلمعى
احمد حسيين جمعه

437802245
437818851

8769
8775

استنباط طريقة طيفية عالية الحساسية لتقدير مركب السيستايين فى
المكمالت الغذائية
Developing highly sensitive spectrophotometric
method of Cysteine determination in Nutritional
supplements

ا.د .احمد طاهر

14

ناصر حافظ محمد أدريس
معاذ محمد حنش القرنى

437818586
436805037

4113
4117

Determination of heavy elements in milk of camel,
goat consumed in Asir region at different altitudes

د .عيد بريمة

9
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د .معتصم
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15

زياد فريد سعد عسيرى
عبد العزيز محمد صالح

435814156
437806191

Department of Chemistry
4109
8779

تقدير عقار الميبيفرين باستخدام األقطاب اإلنتقائية الجهدية
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د .هشام صالح

