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 اطُ اٌّؼزف ػٕٛاْ اٌجؾش ثبٌٍغخ اٌؼزث١خ  االطُ اٌزثبػٟ د

 ك. ػ١ٍخ ػجل اٌّؾظٓ + ك. ِبعلح اثزا١ُ٘   أٛاػٙب, فـبئـٙب, مزق رؾل١ز٘ب ٚروج١مبرٙب. , اٌّٛاك اٌذو١خ االء رؾظ١ٓ ػجبص كاٚك   1

 ك. ثؼزٜ ٘بػُ ؽظ١ٓ  األغؼ١خ اٌزل١مخ ٌٍّٛاك اٌؾبفظخ ٌٍؼىً ٌؼ عبطُ ػٛكٖاالء ؿب  2

 ك. ػ١ٍخ ػجل اٌّؾظٓ ػٙبة       اٌّٛاك اٌجب٠ٌٛٛع١خ , أٛاػٙب, فـبئـٙب, مزق رؾل١ز٘ب ٚروج١مبرٙب. اثزا١ُ٘ ف١ًٍ اثزا١ُ٘ ػب٠ل   3

 ك. ثؼبئز دمحم طؼ١ل + ك. فبكً عجبر    ا١ٌٕٛرزٚٔبد ٚرفبػً االٔؼوبر  اثزا١ُ٘ ف١ًٍ فزِٛع   4

 ك. فبٌل ٘الي ؽزثٟ + ك. عجبر ٚاكٞ  اٌؼ١ٛة اٌجٍٛر٠خ  اثزا١ُ٘ ساًِ ِؾّٛك فبرص  5

 ك. ثؼبئز دمحم طؼ١ل  رفبػً االػؼبع ِغ اٌّبكح ؾظٓ ؽمٟ اطّبػ١ً اثٛ اٌ  6

 ك. رػل ؽ١ّل ِغ١ل + ك. ػبكي وبًِ  كٚرح اٌٛلٛك إٌٛٚٞ االٔلِبعٟ ٌٍزفبػالد فٟ اٌؼّض    اؽّل ػٙبة ػٍٟ ِؾظٓ  7

 ك. وز٠ُ ػٍٟ عبطُ + ك. ِبعل ط١ٍُ  كراطٗ رٍٛس اٌززثٗ ثبٌؼٕبؿز اٌضم١ٍٗ مبٌت اؽّل فل١زاؽّل   8

 ك. ٘بكٞ عجبر +   ك. ١ِظْٛ ر٠بف  االشعة السٌنٌة و استعمالتها الطبٌة  والعلمٌة  اؽّل فبكً ٘بػُ ٌفزٗ  9

 ؼلْٚ عالة ِبٌؼاط١ً ط  11
روج١ك االكٌخ اٌقلز٠خ ٌّزالجخ اٌزغ١ز ثبٌغوبء إٌجبرٟ  ثبطزؼّبي ؿٛرح اٌمّز اٌـٕبػٟ 

 8الٔلطبد 

 ك. رغز٠ل ػجل اٌؾ١ّل +  ك. فلٜٚ 

 ك. ا٠ّبْ ؽ١ّل + ك. طزاة فبكً  اٌزوج١مبد اٌف١ش٠بئ١خ فٟ اٌوت  اط١ً ِإ٠ل فل١ز ػج١ل   11

 اػزف وز٠ُ ِؾظٓ   12
 ك. ٚكاك ؽّلٞ + ك. افزاػ ٘بكٞ  خٌالػؼخ اٌظ١ٕ١روج١مبد 

 ك. ػم١ً رساق + طزاة طؼلٞ  ّغٙز االٌىززٟٚٔ اٌّبطؼاٌ ام١بة ػلٔبْ طزبر ؽظٓ  13

 + ك. ِبعلح اثزا١ُ٘ك. ثؼزٜ وبىُ     اال١ٌبف اٌجـز٠خ ٛك دمحم إِخ ػبكي ِؾّ  14

 ك. أجضبق دمحم ػٍٟ   اٌزشإِٟ اٌلٛئٟاٌظٕىزٚرزْٚ , اٌّظزع اٌلٚرأٟ  إِخ ١ِضُ ٘زٍز ٘بػُ  15

 ك. ػجل اٌؾ١ّل رؽ١ُ + ٚطٓ ٔبؿز        ظ١زا١ِه ٚروج١مبرٗ ػٍُ اٌ إِٗ اؽّل رػ١ل ؽظٓ   16

 ك. ػجل اٌؾ١ّل رؽ١ُ + ػ١ّبء ٘بػُ  اٌٍٛاؿك اٌج١ٌّٛز٠خ ِٚٛاك اٌوالء   إِٗ ا٠بك ػجل اٌّغ١ل اثزا١ُ٘   17

 ك. افالؽ ١ُّ٘ ػالي  اٌقال٠ب اٌؼّظ١خ أفبي اؽّل ٘ٛثٟ عٛاك  18

 ك. ِـوفٝ وبًِ + رؽبة ٔـز ِٚقبمزٖ اٌزٍٛس االػؼبػٟ  ا٠الف ػّبك ػجل اٌـبؽت  19

 ك. ػالء ثلر ؽظٓ + رؽبة ٔـز اٌجـز٠خ.كراطخ فٟ فـبئؾ ٚروج١مبد اال١ٌبف  ثبطُ عبطُ دمحم عبثز   21

 ك. ا٠ّبْ ؽ١ّل فل١ز    اطزقلاَ ا١ٌٍشر فٟ اٌزغ١ًّ  رجبرن ػٍٟ ٔغُ ػجل   21

 ك. ؽ١ّل ِغ١ل ػجل اٌغجبر بد ٚاٌّؾلكاإلِىبٔ -األلّبر اٌـٕبػ١خ ػب١ٌخ اٌللخ  صزاء دمحم ػج١ل دمحم  22

 ك. اؽّل فبكً ِق١جز اطزقلاَ اٌلرٚع فٟ اٌٛلب٠خ ِٓ االػؼبع ؽبسَ ػجل اال١ِز ػ١ظٝ  23

 ك. ٘لٜ ِغ١ل رٛف١ك  ا١ٌٍشر ٚروج١مبرٗ ؽظٓ ؽّشٖ ؽ١ّل   24

 فزاص وبىُ ك. دمحم ػجلإٌجٟ صغ١ً +     واستخداماتها ٌةالمواد النانو ؽظٓ ػٍٟ دمحم كٔبٔخ  25

 عبطُ ٔؼّخك. رغز٠ل ِظٍُ + س٠ٕت   ٠خرٛى١ف اٌزم١ٕبد إٌب٠ٛٔخ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌّغبالد اٌؼظىز ؽظٓ ػٍٟ ٔبؿز دمحم   26

 ك. ػجبص وز٠ُ طؼلْٚ ؽ١ٛك األػؼخ اٌظ١ٕ١خ ؽظ١ٕٓ ؽّشٖ ؽظٓ ٔشاَ  27

 ُ ؽظ١ٓك. فبرٚق اثزا١٘ اطزقلاَ اٌّٛاك إٌب٠ٛٔخ فٟ رؾظ١ٓ اٌقـبئؾ اٌف١ش٠بئ١خ ٌٍقال٠ب اٌؼّظ١خ ؽّشح ِؾظٓ وزعٟ   28

 ك. طؼبك ؽبِل اٌؼ١جٟ  كراطخ ػًّ ثؼق االعٙشح اٌوج١خ ٚروج١مبرٙب اٌف١ش٠بئ١خ )عٙبس اٌظٛٔبر(  ؽ١ٕٓ ػٍٟ ػجل وبىُ   29

 ؽٛراء ِؾّٛك اطؼ١ل ِشػً   31
ٚأساٌخ اٌزؼٛ٘بد ِٕٙب  7-اٌـٕبػٟ الٔلطبد اٌفلبئ١خ ٌـٛر اٌمّز رؾظ١ٓ اٌـٛرح

 ENVIثبطزقلاَ ثزٔبِظ 

 ك. اِبي عجبر ؽبرُ  + رفبٖ اطّبػ١ً 

 ؽ١لر ؿجبػ ػجل ػٍٛاْ  31
 & NDVI ي اٌّإػزاد إٌجبر١خبروج١ك االطزؼؼبر ػٓ ثؼِل ٌلراطخ إٌجبربِد ثأطزؼّ
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 ك. رغز٠ل ػجل اٌؾ١ّل 

 ك. كؾٝ ٌِٛٛك + ثٍم١ض ػبكي      مزائك رؾل١ز االغؼ١خ اٌزل١مخ كػبء عبطُ طجبٟ٘  ٔـٛرٞ  32

 ك. ثؼزٜ ٘بػُ ؽظ١ٓ  رم١ٕخ ٔبٔٛ رىٍٕٛعٟ فٟ اٌّغبي اٌوجٟ كػبء فقزٞ ؽّلٞ ؽّل  33

 ك. اؽّل فبكً + ك. فبكً عجبر   كراطخ رأص١ز ثؼق اٌّؼٍّبد ػٍٝ عزع أػؼخ ث١زب كالي ك١بء اٌل٠ٓ ؽظ١ٓ   34

 ك. اِبي عجبر ؽبرُ   اٌّؼبٌغخ اٌـٛر٠خ ٚروج١مبرٗ اٌؼ١ٍّخ ك١ٔب ِظٍَٛ ؿبفٟ ِزسح  35

 ك. ػ١ّبء لبطُ + رفبٖ اطّبػ١ً  رأص١ز ا١ٌّبٖ اٌّؼبٌغخ ِغٕبم١ظ١ب ػٍٝ االؽ١بء ك٠بٔب ػلٔبْ ٌِٛٝ كافً  36

 ك. رغل ؿجؾٟ ػجبص +   اطزقلاَ إٌبرٛ رىٌٕٛٛعٟ فٟ ِغبي اٌف١ش٠بء رؽّٗ ف١ـً ؽظ١ٓ   37

 ك. اؽّل ِٛطٝ اػ٠ٛـ  كاما -اشعة كاما وتطبٌماتها الطبٌة بجهاز سكٌن  رطً عبطُ ػجل اٌظزبر   38

 ك. ٔبس مٍت عبر هللا  اٌّفبػالد ا٠ٌٕٚٛخ رطً ػجبص فبكً عبطُ   39

 ك. رغز٠ل ػجل اٌغجبر + ك. ػفبف س٠بك  رفبػً اػؼخ وبِب ِغ اٌّبكح  رغل رائل ؿبكق طؼل هللا   41

 ك. ػزٚثخ ع١ًّ + ك. ػبكي وبًِ  الطالة الشمسٌة المتجددة وتطبٌماتها رفبٖ عبطُ دمحم كرة   41

 ك. ثؼزٜ عٛكح + ك. ِبعل ط١ٍُ  االػؼخ اٌظ١ٕ١خ, أٛاػٙب ٚاطزقلاِبرٙب رل١ٗ دمحم ػٍٟ ؽظ١ٓ  42

 ك. ط١ّزح اؽّل +   ك. ١ِظْٛ ر٠بف  اطزقلاَ إٌظبئز اٌّؼؼٗ فٟ اٌزؼم١ُ س٘ل ػٍٟ ػج١ل وبىُ  43

 ك. ػٍٟ دمحم رؽ١ّخ + اؽالَ رػ١ل  رمٛثخ غزفخ ثٛاطوخ االرك٠ٕٚٛ ٚاٌززكك اٌزاك٠ِٛٞزالجخ كرعخ ؽزارح ٚ رطٛي ؽظٓ دمحم س٘زاء   44

 + ٘جخ ِّزبس  ك. ػّبك ٘بكٞ ف١ًٍ    عٙبس اٌّجلي االٌىززٟٚٔ   س٠ٕت فزِبْ ث١زٖ ػٍٟ  45

 ك. ركب ؽشاَ رطٓ   اسٚاط وٛثز س٠ٕت وز٠ُ ف١ٍؼ ؽظ١ٓ   46

 ك. ا٠ٕبص اؽّل عٛاك+ ك. ػفبف س٠بك  اٌزوج١مبد اٌوج١خ ٌالػؼخ اٌظ١ٕ١خ س٠ٕت ٠ٛطف اؽّل ِؾّٛك  47

 ك. ِظفز عبطُ ؿبؽت األٚسْٚ اإلعزاءاد اٌالسِخ ٌٍؾل ِٓ رلزر مجمخ س٠ٕخ ؿبكق ؿبٌؼ ؽّشح  48

 ك. رٚٔك ل١ض غلجبْ ا١ٌٛرا١َٔٛ ٔظبئزٖ ,ربص١زارٗ,روج١مبرٗ,ٚمزق رقـ١جٗ طبرٖ اثزا١ُ٘ وبىُ ِٛطٝ   49

 ؾٟ + فٕظبء ٔبؿزك. رغل ؿج اٌوبلخ اٌؼّظ١خ ٚفٛائل٘ب اٌؼـز٠خ طبٌُ ػجبص ِؾّٛك وبىُ   51
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 ك. ِؾظٓ ػ١ٕل + ك. عجبر ٚاكٞ  اٌغظ١ّبد اال١ٌٚخ  طبِز دمحم ؽ١ّل ؽظٓ  51

 ك. ِٟ ػجل اٌظزبر + س٠ٕت عبطُ  كراطخ اٌقٛاؽ اٌؾزار٠خ ٌٍج١ٌّٛز طبِٟ سث١لٞ ػّقٟ عجز  52

 أ.َ. أؼبَ ٚاكٞ ٚمٓ  روج١مبد إٌبٔٛرىٍٕٛعٟ فٟ اٌوبلبد اٌّزغلكح  طغبك وبىُ ِٛطٝ رؽ١ّٗ  53

 ك. ػلٞ مبرق ؿجؾٟ اٌزوج١مبد اٌوج١خ ٌزم١ٕخ إٌبٔٛ طغٝ طؼل ف١ٍفٗ مؼّٗ   54

 ك. اؽّل س٠ل ػج١ل+ ٘جخ ِّزبس ػٍٟ ا١ٌٍشر ٚروج١مبرٗ  ل ؿبٌؼطغٝ ػجبص طؼ  55

 ك. ؽبرُ ػجل اٌزساق مٗ اٌّبء اٌّّغٕنفـبئؾ ٚروج١مبد كراطخ  طغٝ ٠بط١ٓ ٘بكٞ ػ١ٙل   56

 ك. مب٘ز ؽّل ِؾّٛك+ ط١ف ػٍٟ  اٌوبلخ اٌّزغلكح ط١ّٗ ػجبص فلز ؽج١ت  57

 ك. صبئز ػجل اٌىز٠ُ + ك. طزاة فبكً ١ٌشراد اٌملرح اٌؼب١ٌخ  ػبوز ِؾّٛك ػٍٟ ؽّٛك  58

 ّل +   ك. فلٜٚ ػجبص ك. ١ٌٙت اؽ اٌّٛاك اٌج١ّ١ٌٛز٠خ ٚ روج١مبرٙب اٌؾ٠ٛ١خ ػّض فالػ ؽظٓ ِٙلٞ  59

 ك. طزِل ِٙلٞ + ك. افزاػ ٘بكٞ  الساعة الذرٌة والمركبات الفضائٌة  ػٙل ػالي فزؽبْ ؽظ١ٓ  61

 فَٝ. دمحم ؽبِل ِـو االػؼخ اٌظ١ٕ١خ ٚاطزقلاِبرٙب ػٙل ؿالػ ؽظٓ فٙل  61

 ك. ؽٕبْ وبىُ ؽظْٛ    ا١ٌٍشر ٚروج١مبرٗ اٌوج١خ ػٙل ؿالػ ػجل اٌٙبكٞ  62

 ك. ػٍٟ ؽظ١ٓ ػجل اٌزساق  االػؼخ اٌظ١ٕ١خ ػٙل وز٠ُ ِذوٛر  63

  ك. اثزظبَ دمحم رمٟ     ا١ٌٍشراد إٌب٠ٛٔخ غ١الْ كؾٝ طٍّبْ  64

 ك. ؽظ١ٓ ػٍٟ عبْ + ػ١ّبء ٘بػُ مزق اٌزؾل١ز ٚاٌزوج١مبد اٌـٕبػ١خ ٌٍّٛاك اٌىبر٘خ ٌٍّبء مبٌت ١ٌٚل دمحم ػجل   65

 َ. كؾٝ طؼلٞ ػجل اٌّغ١ل ؽزجبص اٌؾزارٞاال   م١جخ ٔـز ػىز ِؾّٛك  66

 َ. ٕ٘ل ػجل اٌّغ١ل ا١ٌٍشر م١جٗ اروبْ ؽّلٞ ِؾّٛك  67

 َ. دمحم ؽبِل ِـوفٝ      اٌقال٠ب اٌؼّظ١خ م١جٗ ِؾّٛك وز٠ُ طٍّبْ   68

 َ. ٕ٘ل ػجل اٌّغ١ل اال١ٌبف اٌجـز٠خ ػبئؼخ ؽ١ّل طٍّبْ ف١بف  69

 ك. فبٌل ٘الي ؽزثٟ اٌّٛؿ١ٍخ اٌفبئمخ  ػجل اٌزؽّٓ روبك ؽّبك   71

 ك. اؽّل ِٛطٝ اػ٠ٛـ  الجسمٌات االولٌة ػجل اٌزؽّٓ ؿبٌؼ ِٙلٞ   71

 ك. رػل ؽ١ّل ِغ١ل اٌظٍٛن اٌف١ش٠بٚٞ ٌظب٘زح االٔلِبط اٌجبرك فٟ اٌّؼبكْ ػجل اٌزؽّٓ دمحم عٙبك   72

 َ. كؾٝ طؼلٞ ػجل اٌّغ١ل االلّبر اٌـٕبػ١خ ػجل اٌؼش٠ش ِؾظٓ ٘بكٞ   73

 ك. وز٠ُ ػٍٟ عبطُ كراطٗ اٌززو١ت اٌجٍٛرٞ ثبطزقلاَ ؽ١ٛك االػؼٗ اٌظ١ٕ١ٗ ػجل هللا ؿبٌؼ ِزاك عبطُ  74

 ك. ٘بكٞ عجبر ِغجً الخالٌا الشمسٌة وتطبٌماتها ػج١ز ؽبرُ وز٠ُ ؽّل   75

 ك. ٔبس مٍت عبر هللا رم١ٕخ اٌزؾ١ًٍ ثبٌزٕؼ١ن ا١ٌٕٛرزٟٚٔ بىُ ػذراء ػجل ف١بف و  76

 ك. ٚكاك ؽّلٞ عبطُ اٌؼ١ٛة اٌج٠ٍٛٗ ػال ِٙلٞ ػٍٛاْ ِٙلٞ  77

 ٟٛٔك. ِؾظٓ ػ١ٕل ؽظ اال١ٌبف اٌجـز٠خ ٚروج١مبرٙب فٟ االرـبالد ػٍٟ اؽّل ػجل اٌزكب  78

 . طزِل ِٙلٞ + اؽالَ رػ١ل ك ِـبكَ اٌٙلرٚٔبد اٌىج١ز ػٍٟ ؽبوُ ػجل اٌىبىُ  79

 ك. ثؼزٜ وبىُ ؽظْٛ    ربص١زاد اٌّٛعبد اٌىٙزِٚغٕبم١ظ١خ ػٍٟ وٕؼبْ رؽّبْ ٌٟٚ  81

 ك. صبئز ػجل اٌىز٠ُ ف١ًٍ ؽظبة االصبر اٌج١ٌٛٛع١خ ألػؼخ ا١ٌٍشر  ػٍٟ ٔغُ ػجل كاٚك  81

 ك. ػجل اٌؾ١ّل رؽ١ُ ِٙلٞ اٌزبوً ثبٌّؼبكْ   ػٍٟ ٘بػُ ٔؼّذ ١ِزوٗ  82

 ك. رغز٠ل ػجل اٌؾ١ّل ٔبعٟ   ر ػٓ ثؼلفٛاؽ االٔؼىبط١خ اٌو١ف١خ ١ٌٍّبٖ فٟ ٔظبَ االطزؼؼب ػّبك فٍف ٘الي طٍّبْ  83

 ك. ػالء ثلر ؽظٓ اٌّزوشاد اٌؼّظ١خ اٌؾزار٠خ ػّز ؽ١ّل ػجل هللا ؽّبكٞ   84

 ك. ػذٜ ٘بػُ ِٙلٞ  االٔزؼبر٠خ فٟ اٌّٛاك اٌـٍجخ ػّز فبكً اؽّل ػٙبة  85

 ك. ا٠بك اؽّل ؿبٌؼ  رـ١ٕغ ٚ روج١مبد األغؼ١خ اٌزل١مخ ػّز فبكً ٔٛفً  86

  َ. كؾٝ طؼلٞ + ٚطٓ ٔبؿز دمحم  ا١ٌٍشر ٚروج١مبرٗ غل٠ز اؽّل ٌج١ت عٛاك  87

 ك. ؽ١ّل ِغ١ل ػجل اٌغجبر األلّبر اٌـٕبػ١خ ٌّزالجخ  ِـبكر األرف ٔبعٟ ِقٍف كبؽٟ غفزاْ   88

 ك. ػزٚثخ ع١ًّ مبرع التغٌرات المناخٌة واثرها على صحة االنسان فبرٓ ِٙلٞ ؿبٌؼ عبطُ  89

 ك. ِـوفٝ وبًِ عبطُ       ِٕٙب ٠خٌٛلبا ثًط ثبعرٚأؤ٠ٕخ ٌّا ألػؼخا ِقبهز طخكرا ١ًٍ ثزُ٘ فبمّخ اطّبػ١ً ف  91

 ك. ثؼزٜ عٛكح ؽظ١ٓ ا١ٌّىزطىٛة االٌىززٟٚٔ فبمّخ اٌش٘زاء وز٠ُ ػجل هللا   91

 ك. ط١ّزح اؽّل اثزا١ُ٘ اطزقلاَ اٌزى١ٕؼ١َٛ ٌٍزؼق١ؾ ٚاٌؼالط ٓ فبمّخ طؼل اثزا١ُ٘ ؽظ١  92

 ك.طؼل ف١ٍفخ  +ك. ِٟ ػجل اٌظزبر دمحم فٛائل ِٚلبر االػؼخ فٛق اٌجٕفظغ١خ فبمّخ طؼلْٚ اثزا١ُ٘ عبِٛص  93
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 اطُ اٌّؼزف عنوان البحث باللغة العربية  االطُ اٌزثبػٟ د
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 ك. ثؼزٜ وبىُ ؽظْٛ     اٌوبلبد اٌّزغلكح ا٠ٗ ٠بطز ػجل إٌجٟ عؼفز   .11
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 ك. دمحم ػجلإٌجٟ صغ١ً     تاثٌر التركٌب البلوري على الخصاىص الفٌزٌاىٌه ك١ٔب رث١غ ػٍٟ وبًِ  .21

 ك. رغز٠ل ِظٍُ ِز٠ٛع  ػ١خرٛى١ف اٌزم١ٕبد إٌب٠ٛٔخ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌّغبالد اٌـٕب را١ٔخ ػٍٟ ؽظ١ٓ ػبؿٟ  .22
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اٌمٛا١ٔٓ اٌضزِٛكا١ّٕ٠ى١خ ٚاٌف١ش٠بئ١خ اٌّظزقلِخ فٟ رـ١ُّ اٌّؾزوبد 

 إٌفبئضخ

 ك. فبرٚق اثزا١ُ٘ ؽظ١ٓ+ ط١ف ػٍٟ 

 رٔلح فبٌؼ دمحم ِقٍف  .26
ث١ٓ اٌٙشاد االرك١خ )اٌشالسي( ٚوً ِٓ فظٛف اٌمّز ٚوظٛف اٌؼاللخ 

 اٌؼّض

 ك ؽبِل اٌؼ١جٟ + ثٍم١ض ػبكي اؽّلك. طؼب

 ك. رغز٠ل ػجل اٌغجبر ٠ٛٔض  رفبػً عظ١ّبد اٌفب ِغ اٌّبكح  ر٠ٚلٖ ػبكي وبًِ ِٛساْ  .27

 ك. رغز٠ل ػجل اٌؾ١ّل  ENVIٌمّز اٌـٕبػٟ الٔلطبد ثأطزؼّبي ثزٔبِظ ِزملَ رؾ١ًٍ ؿٛر ا ت عّؼٗ س٘زاء عّبي ؿبؽ  .28
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 ك. ثؼزٜ ٘بػُ ؽظ١ٓ + ك. ِبعلح اثزا١ُ٘ إٌغَٛ ِٓ اٌٛالكح اٌٝ اٌفٕبء طبرٖ ػٍٟ س٠لاْ ِـجؼ   .31

 ك. اؽّل فبكً ِق١جز  اٌوبلخ اٌّزغلكح ٚروج١مبرٙب طغب ؿبٌؼ ِٙلٞ عّؼٗ   .31

 ك. رغل ؿجؾٟ ػجبص  روج١ك ا١ٌٍشر فٟ اٌـٕبػبد اٌؾل٠ضخ ؽّل دمحم ِش٠ؼً طغبك ا  .32

 ك. اِبي عجبر ؽبرُ   رـ١ٕف غوبء االرف ثبطزقلاَ ث١بٔبد االطزؼؼبر ػٓ ثؼل. طغٝ ثبطُ ػجل اٌٍو١ف ػجل اٌؾظٓ  .33

 ك. اؽّل ِٛطٝ اػ٠ٛـ + ك. عجبر ٚاكٞ  تفاعالت االندماج النووي واالندماج البارد )االندماج المحفز بالمٌون ( ِؾّٛك ؽّبكٖ طٍوبْ ػّز  .34

 ك. ٔبس مٍت عبر هللا + ك. ػفبف س٠بك  رفبػً االػؼبع ِغ اٌّبكح طٍوبْ ٔبعٟ صبِز ط١ًٙ   .35

  ػٍٟ ػلٔبْ ٔؼّخ ك.  روج١مبد االطزؼؼبر ػٓ ثؼل فٟ اٌوت ط١ّخ ثؼ١ز دمحم ِٙلٞ  .36

 ك. ركب ؽشاَ +  ك. فلٜٚ ػجبص     وزونشعة الفوق بنفسجٌة وطبمة أالأال ط١ّز صبِز ثؾز ػجٛم  .37

  ك. ػّبك ٘بكٞ ف١ًٍ    عٙبس اٌزقو١ن اٌىٙزثبئٟ ٌٍمٍت ػٙل اثزا١ُ٘ ف١ًٍ اثزا١ُ٘   .38

 ك. ا٠ٕبص اؽّل عٛاك    اٌزوج١مبد اٌوج١خ ٌٍف١ش٠بء ا٠ٌٕٚٛخ كؾٝ دمحم ػجل هللا طبٟ٘  .39

 ؽظ١ٓ ك. ثؼزٜ عٛكح  اٌجالسِب ٚروج١مبرٙب مٗ ؿبٌؼ ػٍٟ ؽظ١ٓ   .41

 ك. ط١ّزح اؽّل اثزا١ُ٘  اطزقلاِبد  )إٌظبئز اٌّؼؼخ ( ثبٌوت ٚاٌشراػخ مٗ ٠بط١ٓ ؽ١ّل طبٌُ  .41

 بء ٘بػُك. ِظفز عبطُ ؿبؽت + ػ١ّ رفظ١زاد ف١ش٠بئ١خ فٟ ا١ٌّىب١ٔه اٌىّٟ ػجبص ؽ١ّل ػجبص طؼ١ل   .42

 ك. ػزٚثخ ع١ًّ مبرع  الموجات فوق الصوتٌة وتطبٌماتها ػجل اٌؾى١ُ ؽ١ّل ػجل هللا ػ١ٍٛٞ  .43

 ك. ِؾظٓ ػ١ٕل ؽظٟٛٔ  اٌز١ٔٓ اٌّغٕبم١ظٟ  ػجل اٌزؽّٓ مبٌت فزؽبْ   .44

 ك. صبئز ػجل اٌىز٠ُ ف١ًٍ  ؽظبة الـٝ عزػخ ١ٌشر٠خ  رلِز فال٠ب عظُ االٔظبْ ز ػجل هللا فل١زػجل هللا فل١  .45

 ك. ؽٕبْ وبىُ ؽظْٛ  + ك. افزاػ ٘بكٞ   روٛر االغؼ١خ اٌزل١مخ ٚفٛاؿٙب اٌجـز٠خ ػجل اٌّغ١ل ِإ٠ل ػجل اٌّغ١ل ٠ؾ١ٝ  .46

 ك. رٚٔك ل١ض غلجبْ اٌقال٠خ اٌؼّظ١خ ػج١ز غبسٞ ِؾظٓ ؽظٓ  .47

 أ.َ. أؼبَ ٚاكٞ ٚمٓ + ك. ػبكي وبًِ  االٔلِبط إٌٛٚٞ ػال ػجل اٌّوٍت ػ٠ٛل  .48

 ك. ػلٞ مبرق ؿجؾٟ + ك. فبكً عجبر   زاط االرـبالد ٚاصبر٘ب اٌـؾ١خاث ػالء ػٛاك أؽّل ػٍٟ   .49

 فزاص وبىُ + ك. ػٍٟ ؽظ١ٓ ػجل اٌزساق  االطزؼؼبر ػٓ ثؼل ػٍٟ ؽظ١ٓ ػجبص ػجٛك  .51
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 +  فٕظبء ٔبؿز ط١ّزح اؽّلك.  ئل٘ب اٌوج١خإٌلبئل اٌّؼؼخ ٚفٛا ػٍٟ فبٌل اطّبػ١ً ِؾظٓ  .51

 ك. اؽّل س٠ل ػج١ل اٌوبلبد اٌّزغلكح ٚو١ف١خ االطزفبكح ِٕٙب ػٍٟ ؿلاَ ف١ٍفٗ رػ١ل   .52

 اق مٗ+ ثٍم١ض ػبكيك. ؽبرُ ػجل اٌزس اٌقال٠ب اٌؼّظ١خ كراطخ ِمبرٔخ ػٍٟ دمحم ؽظٓ ػٕبك  .53

 +   ك. ١ِظْٛ ر٠بف ك. ػبكي اطّبػ١ً  إٌبٔٛرىٌٕٛٛعٟ ٚروج١مبرٗ اٌوج١خ ػ١ٍبء اؽّل ؽظ١ٓ ػٍٟ   .54

 ك. طزِل ِٙلٞ ػٍٟ تكنولوجٌا الفضاء وااللماراالصطناعٌة ػّبر صبِز اؽّل ٔبؿز  .55

 ك. ػذٜ ٘بػُ ِٙلٞ + ػ١ّبء ٘بػُ اٌّٛاك اٌؾ٠ٛ١خ ٚروج١مبرٙب  ػّز ؽبسَ طؼلْٚ أؽّل  .56

 ك. ا٠بك اؽّل ؿبٌؼ + ٚطٓ ٔبؿز دمحم روج١مبد األػؼخ اٌظ١ٕ١خ ػّز ػجل اٌؾ١ٍُ ػجل ؿبٌؼ  .57

  ِٟ ػجل اٌظزبر ك.  كراطخ اٌقٛاؽ اٌجـز٠خ ٌٍج١ٌّٛز ٞ ػٍٟفبكٞ ؿبٌؼ ِٙل  .58

 َ. دمحم ؽبِل ِـوفٝ اٌقـبئؾ اٌجـز٠خ ٌالغؼ١خ اٌزل١مخ فبمّخ ِضٕٝ ػبوز ؽجغ  .59

 َ. دمحم ؽبِل ِـوفٝ + ك. طزاة فبكً خروج١مبد ا١ٌٍشر اٌوج١ ٌجٕٝ طٍّبْ ؿبٌؼ راػل  .61

 ك. ؽظ١ٓ ػٍٟ عبْ ١ِزاْ اٌغظ١ّبد إٌب٠ٛٔخ ٚروج١مبرٙب دمحم مٗ ٘بكٞ عٍٛة   .61

 + رفبٖ اطّبػ١ً ٔٛرٞك. فبرٚق اثزا١ُ٘  اطزقلاَ رـف١خ ر٠زف١ٍل فٟ ؽ١ٛك االػؼخ اٌظ١ٕ١خ ٚفٛائل٘ب ِزٚح فبكً ِش٠ْٛ ِىوٛف  .62

 ك. ِـوفٝ وبًِ عبطُ ا١ٌٍشر ٚروج١مبرٗ فٟ اٌـٕبػخ ِـوفٝ ا٠بك عبطُ دمحم   .63

 رؽ١ّخ ك. ػٍٟ دمحم      صناعة ثالجة تاثٌر بلتٌٌر ِٕزظز دمحم عالٚٞ راكٟ  .64

 َ. ٕ٘ل ػجل اٌّغ١ل+ ك. ِبعل ط١ٍُ ػش٠ش ٚربص١ز٘ب ػٍٝ عظُ االٔظبْ اٌىٙزِٚغٕبم١ظ١خاٌّٛعبد  ٔغٛاْ لبطُ اؽّل غشاي اٌّؼ١ٕٟ  .65

 َ. كؾٝ طؼلٞ ػجل اٌّغ١ل اٌؼٛاؿف اٌؼّظ١خ ٔلٜ دمحم ػو١خ فٍف   .66

 ك. اِبي عجبر ؽبرُ   االطزؼؼبر ػٓ ثؼل ٚروج١مبرٗ اٌوج١خ ٔٛر طبِز ثٙغذ ػجل اٌّغ١ل  .67

 ك. ١ٌٙت اؽّل دمحم ا١ٌٍشر ٚ روج١مبرٗ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌّغبي اٌوجٟ  ٔٛر٘بْ رػل ػٍٟ ؽظ١ٓ   .68

 +طؼل ف١ٍفخ ػٍٟ  ك. اثزظبَ دمحم رمٟ     اٌوبلبد اٌّزغلكح  ٘بعز ١٘ضُ فّٟٙ ف١ٍؼ  .69

 أ.َ. أؼبَ ٚاكٞ ٚمٓ اٌقال٠ب اٌىٙزٚكٛئ١خ  ٘بػُ ػبوز ػٙبكٞ دمحم   .71

 + ثٍم١ض ػبكي اؽّلك. كػبء ػٍٟ رؼجبْ  ٌجـز٠خ ٌألغؼ١خ اٌزل١مخاٌقـبئؾ ا ٘جخ اؽّل ػجل اٌزكب غبفً   .71

 + طزاة طؼلٞ ك. دمحم ػجل إٌجٟ صغ١ً  البولٌمرات واستخداماتها ٘جٗ دمحم ف١ًٍ اثزا١ُ٘  .72

 ك. كػبء ػٍٟ رؼجبْ ٓ اال١ٌبف اٌجـز٠خ ٚروج١مبرٙبكراطخ ػ ٘ل٠ً ١ٌٚل طٍّبْ ػجل هللا   .73

 ك. مب٘ز ؽّل ِؾّٛك فزم اٌزٛؿ١ً ١٘ضُ ؽبرُ دمحم راكٟ  .74

  فزاص وبىُ  + ك. ػبكي اطّبػ١ً وبىُ  اٌّٛاك اٌذو١خ, اٌقـبئؾ ٚاٌزوج١مبد ١ٌٚل مٗ فزط ؽّشح  .75

 + اؽالَ رػ١ل فشػً ك. كػبء ػٍٟ رؼجبْ كراطخ رأص١ز ػجىبد االرـبالد ػٍٝ ؿؾخ اإلٔظبْ  ١ّٓ ؽظ١ٓ ػٍٟ ِؾّٛك ٠بط  .76

 ك. ٔلبي ِٛطٝ + رؽبة ٔـز رفبػً االػؼخ رؾذ اٌؾّزاء ِغ اٌّبكح ٠ٛطف طؼل صبِز ٠ؾ١ٝ  .77

 ك. ٔلبي ِٛطٝ ػجل اال١ِز رفبػً االػؼخ فٛق اٌجٕفظغ١خ ِغ اٌّبكح ء راطُ ػجبص ٠ٛٔض ك١ب  .78

 


