
 

 

طالبات تقييم مشاريع خترج فعاليات عروض و   إقامةعن  قسم الفيزايء والفلك  يعلن
 :هـ1442 الثايناطالب القسم للفصل الدراسي  و 

 (:  طالابت و طالبا -للشطرين العروض املباشرة )تقييم  ❖
    م(  1220   04/ 01الموافق ل    )     هـ 2144  80/ 91 لخميسا :اليوم

 صباحا  10 الساعة ابتداءا من  الوقت:     عبر المنصة االفتراضية  المكان:     

 تقييم التقارير والملصقات العلمية   كذلك  يتم مالحظة:                                                                                 

 لجاري ااألسبوع  خاللمن طرف اللجان                                                                                                  
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 فيز 499 - ملقرر عناوين البحوثو   شرفنيامل\قائمة الطالب
 م(2021-هـ1442ي الثاين  )الفصل الدراس 

الدكتور    الطالب م
 المشرف

 عنوان بحث التخرح

 آل عبدهللا بن مرشد بن عمر 1

 طالب 
 Investigation of gamma irradiation د.محمد القرعاوي 

properties of lead iodide (PbI2) thin films. 

 ابراهيم بن عبدالمحسن بن سعد 2

 العمران 
ات الرياح الشمسية عىل المجال أيمن كردي د. المغناطيسي   تأثير

 24  خالل دورة الشمس لألرض

 Depositing Thioglycolic acid on حمد البريثن د. نخر با سالم بن عمر بن عبدهللا  3
evaporated - Gold layer on Silicon wafer 

 عبدهللا بن حمد بن عبدهللا  4

 الطاسان 
 النانو التطبيقية  هشام الهدلق د.

 صالح بن علي بن عبدهللا  5

 القحطاني 
اكيب   محمد الدريبي د. تأثير عامل التشكيل السطحي عىل خصائص الير

ة للتطبيقات  النانوية لمادة  أكسيد الزنك المحضر
ونية و اإلل وضوئية اإللكير  كير

ر فلوط بوليمر/جرامخبناء كاشف متنقل من  د.هادي القحطاني  الفنتوخ  احمد بن خالد بن احمد 6  ير
ي واستخدامه 
ر
ي  ف

 التحسس الكيميائ 

لتاري    خ  (CME) تحليل أولي لتطور المقذوفات الكتلية ابوعزة المحمديد. العنزي كريم بن رجاء بن فيصل 7
المنبعثة من المنطقة النشطة   07-12-2020

 12790الشمسية 

 Formation of Cysteamine Self Assembled د.عبدهللا العضيب  الرضيان  محمد بن خالد بن محمد 8
Monolayer on Gold Thin Films 

 ناصر بن سليمان بن ناصر 9

 الطريري 
ر   خالد الزهرانيد.   بسطح الذهب دراسة ارتباط حمض سيستير

 عبدهللا بن عادل بن  يوسف 10

 المدلج 
عبدالعزيز  د.

 Modeling of atomic diffusion of metallic الهزاع 

couple by COMSOL Multiphysics 

يائية للعسل سعد القرني د. العمري سعد بن عبدهللا بن فيصل 11 ر  دراسة الخواص الفير

ات بعق حامد السويدان د. المديان  محمد بن فهد بن سلمان 12 ر ي عينات مختارة ياس تركير
ر
ض العنارص ف

 باستخدام تقنيات نووية

ي المضخم  االنالخصائص البضية و  د.سيف قايد  الشمري فالح بن دحام بن عمر 13
بعاث التلقائ 

وفسكات   ميثيل امونيوم ألسالك ايوديد الرصاص البير
 النانوية

 
 


