برنامج الماجستير
م

السنة

عنوان الرسالة

الطالب

المشرف

صالح عبدالرزاق

ا.د .طارق الفارس

سعيد الزىراٍل

ا.د .طارق الفارس

عبدالرحيم عبدالرزاق

ا.د .طارق الفارس

وليد ابراىيم

ا.د .طارق الفارس

عبداهلل القرشي

ا.د .ابراىيم ادلعتاز
د .يوسف الصغًن

بندر عبدالعزيز السلطان

أ.د.ابراىيم ادلعتاز
د .عماد الدين علي

1

 1990استخالص حامض الفسفوريك من صخور الفوسفات
السعوديو

2

 1990اخلواص الريولوجيو وسريان حماليل البلمرات خالل الوسط
ادلسامي

3

 1990اثراء خامات الفوسفات السعودي بطريقة التعوَل

4

 1993كلسنة خامات الفوسفات السعودي باستخدام ادلهد ادلميع

5

 1993دراسة العوامل احلفازه ادلستعملو يف التحكم يف ملوثات
عوادم السيارات يف ادلملكة العربية السعودية

6

 1997دراسة اداء حمطىت التناضح العكسى االوىل و الثانية مبنفوحة

7

 1998خطة تنغيم متواصلو لنظم التحكم التنبؤي ادلبين على
النماذج الرياضيو اخلطيو

أشرف غزاوي

8

 1998السلوك الدينامي و اإلستايت التشعيب لوحدة التكسًن
احملفز الصناعي

عبدالعزيز حممد ادلطلق

د .امحد اباسعيد
د .عمادالدين علي

9

 1998منذجة و حماكاة دينامية مفاعل دميرة اإليثلٌن

فادى حممد طرابزوٌل

أ.د مصطفى سليمان
د .خالد احلميزى

10

 1999تطبيق تقنيات خطوط ادلعاجلة ادلناسبة للمياه ادللوثة

عبدالعزيز اخلضًن

د .خالد احلميزي

11

 1999تأثًن اضافة النحاس على سلوك تاكل بعض سبائك
الفوالذ

غازى احلارثي

أ.د حممد الدىشان

12

 1999اختيار خمطط ذو كفاءة عالية للطاقة لقسم الفصل
من عملية تصنيع االثيلٌن

متعب العتيىب

أ.د مصطفى سليمان
د .عالء ادريس

13

 2000دراسة معملية لتكون الرتسبات يف حمطات التحليو
و التحكم فيها

سعد حممد اجلليل

د مالك االمحد
د خالد احلميزى

14

 2000أنتاج محض اخلليك باذلدرجة ادلأكسده لإليثان
على حفاز مدعم مبادة أكسيد فسفور الفانديوم

سعيد حممد الوىاىب

د .انيس فقيها.

15

 2000سلوك التأكل اجلوي لبعض سبائك الفوالذ

حممد العبداللطيف

د .منصور اذلزاع

16

 2000النمذجة الدينامية و التحكم دلفاعالت التكوين
الصناعى للميثانول

سامى العصيمى

د .عبداحلميد اجبار
د .عماد الدين علي

17

 2001منذجة و تشعبية انتاج مادة  2,1ثنائى كلورو االيثان

عبدالعزيز حممد اجلديع

أ.د .كامل وقيع اهلل

د .سعيد الزىراٌل

بأكسدة و كلورة االثيلٌن ىف مفاعل مهد دميع
مداوي القحطاٍل

ا.د .طارق الفارس

18

 2001تطبيقات تقنية اعمدة التعوَل يف اثراء خامات الفوسفات
السعودي

صقر عبدالعزيز ادلوسى.

أ.د كامل وقيع اهلل.

19

 2002دراسة السلوك ادلستقر دلفاعل إنتاج األمونيا الصناعي
احلفز ذي ادلهد الثابت

وجيو مغربيو

د .عمادالدين علي

20

 2002التحكم يف مفاعل ادلهد ادلميع لبلمرة اإليثيلٌن

أمحد صادق الفاتش.

أ.د .أنيس فقيها.

21

 2002التحويل اجلاف للميثان باستخدام حمفزات النيكل
ادلدعمو

د .ماىر العودان.

22

 2002منذجة نظام احلماية الكاثودية للهياكل ادلدفونة

حممد طاىر.

23

 2003دراسة التاكل اجلوي للنحاس واأللومنيوم واحلديد

عبدالعزيز الغيامة.

د .ماىر العودان.

24

 2003إزالة السيليكا يف حمطات تنقية ادلياه

إبراىيم علي العنزي.

أ.د .إبراىيم ادلعتاز

25

 2003منذجة وحماكاة نزع اذليدروجٌن من البيوتٌن لتكوين
البوتادايٌن يف مفاعل حمشو ذي غشاء نفاذ

ماجد راشد ادلطًني.

أ.د .أمحد أباسعيد.

26

 2004منذجة احلالة ادلستقرة لعملية احلمأة ادلنشطة يف
حمطة معاجلة مياة الصرف الصحي بالرياض

عبداهلل صاحل ادلزيين .

أ.د .إبراىيم ادلعتاز.
أ.د .أمحد أباسعيد.

27

 2004رفع جودة اجلازولٌن اخلايل من الرصاص بإستخدام
ميثيل ثالثي بيوتيل إيثر يف مصايف ادلملكة

طارق ناصر الشايع .

أ.د .حامد مصطفى
أ .د .إبراىيم ادلعتاز

28

 2004التوزيع ادلثايل لنشاط العامل ادلساعد يف احلبيبات
عند نزع اذليدروجٌن من الربوبان

خالد صاحل الوادعي.

د .يوسف الصغًن.

29

 2004دراسة نظرية لإلستقرار زراعات  DNAادلعاد
التوليف يف مفاعل مستمر وخملوط

وليد العلوان.

د .عبداحلميد إجبار.

30

 2004دراسة اخلصائص الديناميكا احلرارية وأداء ادلفرقعات
الغازية

مفلح مساعد الشهراٍل.

د .عبداحلميد إجبار.

31

 2004منذجة وحماكاة مفاعل متعدد ادلدخالت إلنتاج أكسيد
االيثيلٌن

عبدالعزيز عبدالكرَل
أباحسٌن.

د .خالد احلميزي.

32

 2005االنتاج االمثل للمياه والكهرباء يف حمطات حتلية ادلياه
بالتبخًن الومضي

عبداهلل بن حممد النملة

أ.د .ابراىيم ادلعتاز
د .حممدالبشًن

33

 2005منذجة التوزيع احلراري واألمالح من حمطات التحلية
العاملة بالتبخًن الومضي متعدد ادلراحل

عبد اهلل اجمللي

ا.د .ابراىيم ادلعتاز
د .حممد البشًن

34

 2005موجات الصدمة االحادية االجتاه يف سريان تفاعلي

عبدالرمحن بندر عبدالعزيز .أ.د .طارق الفارس.

على دراسة احملاكاة واالستقرارية
.غزاي ادلطًني

د.ماىر العودان

35

 2005دراسة تأكل االنابيب ادلغلفة

د .وحيد ادلصري
أ.د .صاحل الشبيلي

36

 2006دراسة معملية ذليدرودنياميكية أبراج الفقاعات
الضحلة باستخدام التصوير الشعاعي الطبقي بالسعة
الكهربائية

فؤاد حممد موسى.

37

 2006تقييم االداء وعوامل التصميم دلزيل الرذاذ السلكي يف
ابراج الفقاعات

عبداهلل سعد الدغيثر .

د .وحيد ادلصري.
أ.د حامد مصطفى.

38

 2006التتابع األمثل للتقطًن يف عملية فصل خليط من
اذليدروكربونات

سلطان عيد العتييب

د .فهد ادلبدل
د .وحيد ادلصري

39

 2006ازالة ادلركبات اذليدروكربونية ادلتطايرة من ادلياه بطريقة االنتقال
االمتزازي يف اعمدة الفقاعات

حممد عبداهلل الزامل

د .فهد ادلبدل

40

 2006التحول اإلنتقائي للهكسان احللفي على حمفزات التبادل
األيوٍل الزيولوتيو

عبدالعزيز سعد العريفي

د .فهد ادلبدل

41

 2006نزع اذليدروجٌن باالكسدة من الربوبان النتاج الربوبلٌن علي
حفازات اكاسيد النيكل-مولبدنيوم ادلدعمة

حممد ادلسفر

د . .امحد اباسعيد
د .سعيد الزىراٍل

42

 2006االستنباط الوصفي للعمليات متعددة ادلتغًنات لوحدة
صناعية الستخدامو يف منوذج التحكم التنبئي

سعد عماش الشمري

د .عماد الدين علي
د .خالد احلميزي

43

 2006تأثًن ادلعززات واألشكال على أداء حمفز عملية
نزع اذليدروجٌن باالكسده يف حتول األيثان لألثيلٌن

تركي عبدالرمحن السماري.

د .يوسف الصغًن
د .حممد البشًن.

44

 2006التصنيع ادلباشر لكربونات ادليثيل الثنائي من ثاٍل اكسيد
الكربون و ادليثانول

فهد بن سعد الزمامي

د .يوسف الصغًن
د .خالد ادلسيطًن

45

 2006حماكاة اعمدة الفقاعات الدوراة باستخدام ديناميكية
حسابات ادلوائع

سلطان بن صاحل اخلمشي

د .وحيد ادلصري

46

 2006التصميم االمثل حملطات حتلية ادلياه العاملة بالتزاوج بٌن
التناضح العكسي والتبخًن الوميضي

عبداهلل اخلضًني

ا.د .ابراىيم ادلعتاز

47

 2006دراسة الرتسبات والتحكم فيها يف ادلبادالت احلرارية

نواف بن نايف ادلطًني

د .مالك األمحد

48

 2007دراسة تكون الرتسبات يف انظمة اغشية التناضح العكسي

عايض بن معتق ادلطًني

د .مالك األمحد

49

 2008االداء االمثل للمخثرات و اجملمعات ىف معاجلة ادلخلفات
ادلائية من حمطة البوىل فنيل كلورايد

خالد عبداهلل الرميحي

د .عبداحلميد أجبار

50

 2008حتويل الربوبان اىل مركبات عطريو باستخدام بعض الفلزات

سعيد حممد الشهري

د .سعيد الزىراٍل .د.

امحد اباسعيد

على الزيوليت
51

 2008تطويردراسة اخلواص الريولوجية حملاليل البوىل ايثيلٌن
ادليتالوسيىن اخلطى منخفض الكثافة

بشًن عياد الشمري

د .طارق الفارس د.
فارس السويلم

52

 2008منذجة وحماكاة وحدة تقطًن متفاعل إلنتاج مادة ميثل ثالثي
بوتيل االيثر

فهد حممد احلارثي

د .امحد اباسعيد

53

 2008ازالة النرتوجٌن من الغاز الطبيعي باستخدام تقنية االغشية

فهد عبدالعزيز ادلالكي

د .عبدالرمحن الربيعو

54

 2008منذجة ترسبات األغشية واخنفاض معدل السريان ىف حمطات
التحلية العاملة بالتناضح العكسي

امحد حيدرة

د ابراىيم ادلعتاز

55

 2008تطور حفاز الزركونيوم لعملية االمثلة للبيوتان العادي

عبدالرزاق ردام الشمري

د .يوسف الصغًن
أ.د عبداحلميد اجبار

56

 2008ىدرجو األيثان اىل اثيلٌن باستخدام مفاعالت احملفزة ذات
األغشيو النفاذه .

علي عيسى احلماد

د .عبدالرمحن الربيعو

57

 2009االمثلية و احملاكاة لربج التقطًن منخفض احلرارة لفصل اذلواء,

سعد نور العضيلة

د .مراد بو معزة

58

 2010دراسة الداء عميلة االستحالب باستخدام حبيبات
نرتات االمونيوم ادلسامية ادلتحجرة

صالح باطح العنزي

د .فهد ادلبدل

59

 2010حتٌن اداء حمطات التناضح العكسي باستخدام االغشية
اذلزازة

فهد ال مجعان

د .ابراىيم ادلعتاز

60

 2010تكاملية دمج حمطة حتلية التبخًن الوميضي والتناضح العكسي

طالل الشمري

د .عبدالرمحن الربيعو

61

 2010منذجة عملية الرتشيح فائق الدقة للمعاجلة ادلسبقة لتحلية
ادلياه

حممد منيف الدحيايت

أ.د ابراىيم ادلعتاز

62

 2010االكسدة النازعو للهيدروجٌن من الربوبان النتاج
الربوبيلٌن على حفاز الفانديوم-ادلوليبدًل ادلدعم على
االلومينا

ميالنا بوترا

د .سعيد الزىراٍل

63

 2011دراسة نظرية و جتريبية على االداء احلراري و
اذليدروليكي البراج التربيد ادليكانيكية العمودية

فارس الزىراٍل

د .مراد بو معزة

64

 2011حتسٌن خواص البويل فينات باستعمال خلطة مركزة
من اجلزيئات متناىية الصغر

امحد حافظ

د .حممد احلاج علي
د .رابح الليثي

65

 2011حتسٌن متيع اجلسيمات متناىية الصغر عن طريق

سيد صادق علي

د .حممد عاصف

اخللط و السريان الرتددي
66

 2011منذجة انطالق غاز ثاٍل اكسيد الكربون يف حمطات
حتلية ادلياة العاملة بالتبخًن الوميضي

علي العمًن

د.ابراىيم ادلعتاز

67

 2012تطوير حفاز حيتوي على نانو باالديوم و احململ على
ثاٍل اكسيد التيتانيوم لالكسدة اجلزئية لغاز االيثان

عبدالرمحن العوادي

د .يوسف الصغًن

موسى امحد احلازمي

د .طارق الفارس

69

 2012تطوير اغشية االلياف ادلتناىية الصغر الزالة االصباغ
من االوساط ادلائية

فكري عبدالرقيب اخلليدي

د .يوسف الصغًن

70

 2012مقارنة اقتصادية فنية النتاج البرتوكيماويات من ادلواد
اذليدروكربونية الغازية و السائلة يف ادلملكة العربية
السعودية

منذر السديس

د .كامل وقيع اهلل

ناصر القحطاٍل

د .إناس الناشف

حممد كمال الدين

د .منصور احلوشان

فائز عجاج

د .وحيد ادلصري
د.ساجاجد حيدر

حممد ريزال

سعيد الزىراٍل

حممد توسيكال

عثمان العثمان
الياس علي

واصف مغيث

مالك االمحد حممود
احللوجي

عبداهلل اخلطيب

مراد بومعزه

حممد رضوان ازىر

عمادالدين مصطفى

68

71

72

73

دراسة و ازالة ادلواد ادلشعو و اخلطرة من خامات
الفوسفات السعودي

استخالص السوائل ادلتوازنة للمواد اذليدروكربونية
االليفاتية باستخدام ادلذيبات عالية االنصهار
 2013حتضًن ودراسة النشاط التحقيزي الكهربائي
دلصفوفات اكسيد التيتانيوم النانوية ادلطلية بالبالتنيوم
حتضًن الياف النانو الوظيفية من بويل أكرليو نرتيل
للتطبيق الصناعي

74

 2012حتضًن و توصيف خواص خالئط البويل ايثيلٌن عايل
الكثافة ادلدعمو بااللياف القابلة للتحلل

75

 2011دراسة حتلل و ثبات رثائق البويل ايثيلٌن ادلنخفضة
الكثافو ادلستخدمة يف تغطية البوت احملمبة

76

77

78

تطبيق تقنية البنش للوصول للحد االدٌل من
استهالك ادلياه يف مصايف البرتول
 2012منذجة خلصائص انابيب احلفاز يف حمور خباري
باستخدام برنامج حماكاة
حتسٌن انتاجية وحدة معاجلة الصرف الصحي عن

طريق التحكم الدوري

كمال

79

حتضًن و توصيف مزيج اذلالميات ادلائية الشيتوزان \
البوليمري

حممد اعجاز الدين

فهد ادلبدل

80

فصل البيوتٌن من البيوتان بواسطة تكنولوجيا أغشية
االنتقال احملسن

حممد نعيم افبال

عبدالرمحن الربيعو

81

انتاج عصًن الفركتوز و االيثانول احليوي من عصًن
التمر

حممد زين العابدين

امحد اباسعيد

82

التحوير اجلاف للميثان با استخدام حمفرالنيكل
ادلوضوع على دواعم متناىية الصغر

حممد عويس نعيم

أنيس فقيها

83

انتاج اذليدروجٌن من حملول االيثانول ادلائي باستخدام
احلفز الضوئي لثنائي اكسيد التيتانيوم و اكسيد الزنك

مشعل احلهين

يوسف الصغًن

84

توقعات االحتياجات طويلة ادلدى دلياه حمطات
التحلية دلدينة الرياض

ياسر خالد

عبداحلميد أجبار

85

تقييم امالح الكربيتات كمهبطات يف تعوَل
الفوسفات

ياسر عرفات

طارق الفارس

86

تصنيع و توصيف أنسجة بوليمريو نانونية مبتكرة
لتطبيقات ادلياه

محد الرميح

فهد ادلبدل

87

حتضًن وتوصيف األغشية ذات الرتاكيب النانوية
ادلمزوجو بٌن البويل سلفون والبويل اورثو توليدين
الستخدامها يف تطبيقات ادلياه

فهد الشابونو

منصور احلوشان

88

تطوير حفاز النتاج اذليدروجٌن بإستخدام عامل
مساعد حيلل ادليثان

وسيم اهلل خان

أنيس فقيها

89

دراسة اخلواص ادليكانيكية للغطاء ادلكون من
ايبوكسي بويل اميد ادلملوء باكاسيد معدنيو خمتلفة
متناىية الصغر (نانو)

رويز خان

مراد بو معزه

90

دراسة تاثًن إضافة ادللبمرات ادلوصلو ذات اجلزيئيات
النانونية على خصائص الطالءات ادلركبو من

عبًن عبدالصمد

عثمان العثمان

االيبوكسي/عديد االميدات
شان فيض امحد

سعيد الزىراٍل

91

تطوير مرتاكبات بويل ايثيلٌن عايل الكثافو و بويل
ميزاميدا ميدازول ادلعززة و احملسنو يف خصائصها
احلرارية و ادليكانيكية

ابراىيم الغرايب

حممد عاصف

92

منع التكتل دلساحيق النانو باستخدام تقنيات التمييع
ادلساعد

ابراىيم ادلعتاز

93

الوضع االمثل لسحب البخار ادلضغوط حراريا يف
حمطات حتلية ادلياه ذات التبخًن متعدد التاثًن و
تضاغط البخار

عرفان وزير امحد

94

تطبيق تقنيات التمييع ادلهجن لتعزيز منع التكتل
جلسيمات النانو

عبدالرمحن اخلضر

حممد عاصف

95

منذجة عملية التقطًن الغشائي لتحلية ادلياه

عبدالعزيز ادلعتق

ابراىيم ادلعتاز

