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 ايػعب١ اضِ ايطايب عٓٛإ املػسٚع ت اضِ ايتدزٜطٞ ت

  .1 ضعاد ساَد ايعٝيب   .1
 ف -أ  اثري عًٞ ؾًبٛخ عبٛد ٚاالغع١ فٛم ايبٓفطذ١ٝ ع٢ً املٛاد ايبٛيُٝس١ٜ  اتاثري اغع١ ناَ

 ف -أ  امحد تٍُٝٛ ابساِٖٝ ذلطٔ ٚتأثريٖا ع٢ً دطِ االْطإ  X_Rayاالغع١ املتطسب١ َٔ دٗاش سٝٛد االغع١ ايط١ٝٓٝ  دزاض١ تاثري  .2  

  .3 عًٞ سطني عبد ايسشام  .2
 ف -أ  امحد محصٙ ضبٗإ ؾػري اخلالٜا ايػُط١ٝ

 ف -أ  امحد ضتاز ٖالٍ زلسع االغع١ ايط١ٝٓٝ  .4  

  .5 ٚداد محدٟ داضِ ا.د.  .3
 ف -أ  نرٙ سبٝب عدْإ امحد ايط١ٝٓٝ ٚاضتدداَاتٗا يف ايطب االغع٘

 ف -أ  امحد عٝدإ دابس غٓذاز ٝفٗا يف ايؿٓاع١ظايعٝٛب ايبًٛز١ٜ ٚتٛ  .6  

  .7 ْاش طًب دازاهلل   .4
 ف -أ  خًف عًٟٝٛ فاقٌ امحد اغع١ ايهبح

 ف -أ  امحد ٖاغِ سطني عبد عًٞ سطاب اجلسع االغعاع١ٝ  .8  

 ف -أ  امحد ٖٝجِ عًٞ داضِ ايٓٝٛتسْٚات َؿادزٖا ٚطسم ايهػف عٓٗا   .9  

  .11 عباع نسِٜ ضعدٕٚ ا.ّ.د.  .5
 ف -أ  امحد ٜاضني ناظِ دباز اخلؿا٥ـ احلسازٜ٘ يًػبٝه٘ ايبًٛزٜ٘

 ف -أ  اضاٚز غهٝب امساعٌٝ عبد ايسمحٔ خؿا٥ـ ايعصٍ ايهٗسبا٥ٞ يف املٛاد ايؿًب٘  .11  

 ف -أ  اضتربم عًٞ ذلطٔ َٗدٟ يًُٛاد ايؿًب٘ اخلؿا٥ـ املػٓاطٝطٝ٘  .12  

  .13 قش٢ َٛيٛد عبد ايًطٝف  .6
 ّ -أ  عبد ايسشام ؾباح ذلُد زقا ايتطبٝكات ايطب١ٝ يًبالشَا ايبازد٠

 ف -أ  اضعد خًف عطػإ دبري اضتدداّ ايبٛيُٝسات يكٝاع اجلسع االغعاع١ٝ  .14  

  .15 بػس٣ ناظِ سطٕٛ ا.د.  .7
 ف -أ  اطٝاب ثا٥س دباز ٜاضس ايهٛاغف ايك١ٝ٥ٛ ٚتطبٝكاتٗااالفام اجلدٜد٠ يف تهٓٛيٛدٝا 

 ف -أ  ادلد عبد ايسقا ضعدٕٚ فذس تهٓٛيٛدٝا ايٓاْٛ يف دلاٍ املعًَٛات ٚاالتؿاالت  .16  

 ف -أ  ا١ٜ عًٞ خداداٟ خاْٞ رلاطس املٛاد ايبالضتٝه١ٝ ع٢ً االْطإ ٚايب١٦ٝ  .17  

  .18 أ.ّ.د. تػسٜد عبد احلُٝد   .8
 ف -أ  بج١ٓٝ خًٌٝ ضبع االغع١ ايه١ْٝٛ ٚتأثريٖا ع٢ً ايػالف اجلٟٛ يالزض

 ف -أ  بطاّ ؾاحل َٗدٟ سطٔ االغع١ ايفٛم ايبٓفطذ١ٝ ٚتأثريٖا ع٢ً ب١٦ٝ االزض  .19  



  .21 عال٤ عصٜص عباع   .9
 ف -أ  سطٔ ذلُد سطني خسٜبط تؿُِٝ امنٛذز خل١ًٝ ٚقٛد١ٜ باضتدداّ بًٛزات ساَك١ٝ 

 ف -أ  سطني زشام ذلُد عذٝد ايٓٛافر ايرن١ٝ ٚتطبٝكاتٗا املدتًف١تهًٓٛدٝا   .21  

  .22 ضساب ضعدٟ دشٌٝ  .11
 ف -أ  عًٞ ذلُد عًٞ احلطني دزاض١ ْعس١ٜ STMفشـ َٚعاجل١ املٛاد باضتدداّ اجملٗس ايٓفكٞ املاضح 

  .23 قش٢ ضعدٟ عبد اجملٝد   .11
 ف -أ  زفك١ عصٜص غانس عصٜص ايتًٛخ االيهرتْٚٞ ٚآثازٙ ايكاز٠ يف ايب١٦ٝ 

 ف -أ  شٖسا٤ امحد سسبٞ محادٟ ايتأثريات ايطا١َ يًص٥بل   .24  

 ف -أ  امحد ؾالح دلٝد سطني االغعاع ايرزٟ ٚاضتدداَات٘ ايط١ًُٝ  .25  

  .26 اسالّ زغٝد خصعٌ  .12
 ف -أ  ناظِ ضعدٟ طازم شٜاد دزاض١ تاثري ايػبهات احلاضٛب١ٝ ع٢ً ؾش١ االْطإ

13.   27.  
 ف -أ  امحد ضالّ عبد االَري دلٍٛ االغعاعات اي١ٜٚٛٓ ٚنٝف١ٝ ايٛقا١ٜ َٓٗا  دزاض١ تاثري

  .28 ضٗاّ سطٔ ضًُإ  ّ.د.  .14
 ف -أ  شٜٓب زا٥د عبد االَري طاٖس االغػ١ٝ ايسقٝك١: تعسٜفٗا، طسم حتكريٖا ،خٛاؾٗا

 ف -أ  ضذاد سطٔ عًٞ عباع اضتدداَاتٗا ، اْٛاعٗا خٛاؾٗا ، اغباٙ املٛؾالت :  .29  

  .31 ضعد خًٝف١ + َٞ عبد ايطتاز   .15
 ف -أ  عال٤ َادد َدب سطني اخلٛاف احلساز١ٜ. يًُٛاد

 ف -أ  عًٞ سطني عًٞ سطني اخلٛاف ايهٗسبا١ٝ٥ يًُٛاد  .31  

  .32 ضسَد َٗدٟ عًٞ  .16
 ف -أ  عًٞ سطني ْعُ٘ َػتاض َؿادّ اهلدزْٚات ايفا٥ل ٚاِٖ ْتا٥ذ٘

 ف -أ  عًٞ سطٔ ؾاحل عُس اْٛاع االقُاز االؾطٓاعٝ٘ َٚٗاَٗا ايعًُٝ٘  .33  

 ف -أ  قؿٞ سطٔ َسدإ ذلطٔ ايطاع٘ ايرزٜ٘ ٚايفكا٤ ايطشٝل  .34  

  .35 إخالف ُِٖٝ غالٍ د.  .17
 ف -أ  ناظِ دباز عذٌٝ ضادت اجملٗس االيهرتْٚٞ املاضح يف تطبٝكات االغػ١ٝ ايسقٝك١

 ّ -أ    سطٓني محٝد عٝط٢ تفطري ايعٛاٖس ايه١ْٝٛ بكٛاْني ايفٝصٜا٤  .36  

 ّ -أ  عبد ايسمحٔ عبد اهلل سطني ايهٗسبا٥ٞ يف اغباٙ املٛؾالت ايعك١ٜٛ ايتٛؾٌٝ  .37  

  .38 َؿطف٢ ناٌَ داضِ  .18
 ف -أ  ذلُد عٛدٙ ذلُد داٌَ ايبالشَا ٚظٛاٖسٖا يف ايهٕٛ

 ف -أ  رلًد عادٍ نسِٜ عبد عًٞ  دزاض١ ايتفسٜؼ ايهٗسبا٥ٞ  .39  

 ف -أ  َس٠ٚ امحد ذلُد بسٜطِ بعض َٔ تطبٝكات ايبالشَا   .41  

  .41 أ.ّ.د. ثا٥س عبد ايهسِٜ   .19
 ف -أ  َسِٜ ضتاز عًٟٝٛ ناظِ َعاٜري ايطال١َ ٚاالَٔ ألغع١ ايًٝصز

 ف -أ  ْٛاف غانس َكشٞ محدٟ اضتدداّ ايًٝصز يف االتؿاالت  .42  

  .43 د.خايد ٖالٍ سسبٞ  .21
 ف -أ  ْٛز ايصٖسا٤ داٚد دشف عبد ايهسِٜ ايعٝٛب ايبًٛز١ٜ 

 ف -أ  ًَٗٞ زاقٞٚيٝد زشام  ظاٖس٠ فسط ايتٛؾٌٝ   .44  

  .45 أ.ّ.د. فازٚم ابساِٖٝ سطني  .21
 ّ    -أ   اضسا٤ سطني ذلٝبظ َعً٘ ايتآنٌ يف املٛاد اضبابٗا ٚطسم ايٛقا١ٜ َٓٗا

 ف -أ  ٜٛضف محصٙ سطٔ محصٙ ايطرياَٝو ايصدادٞ اْٛاع٘ ٚطسم حتكري٠ ٚتطبٝكات٘ ايع١ًُٝ  .46  

 ف -ب  آَ٘ عادٍ ْاؾس سطني ايبًٛزٟ يًُٛاداضتدداّ سٝٛد االغع١ ايط١ٝٓٝ يف دزاض١ ايرتنٝب   .47  

  .48 د. سطني عًٞ دإ َريإ  .22
Hydrophilic and hydrophobic materials: synthesis and applications. ٌف -ب  امناز ْؿري عبد ايهسِٜ داخ 



  49.  The application of  graphene oxide in water treatment ف -ب  امئ خكري عباع سطني 

  51.  Radioisotopes in medical diagnosis and therapy . ٟف -ب  بتٍٛ عٜٛد غايٞ مساز 

  51.  Characterization techniques used in coating technology . ف -ب  عبد ذلُٛد زلٝب تبازى 

 ف -ب  عبد احلطني عبد اهلل تك٢ امحد   املٛاد املرتانب١ احل١ٜٛٝ .The bio- composite materials  .52 عبداحلُٝد زسِٝ َٗدٟ . د  .23

  53.  The bio ceramic materials. ف -ب  متازا َج٢ٓ امحد  املٛاد ايطرياَٝه١ٝ احل١ٜٛٝ 

  .54 أ.ّ.د.بػس٣ دٛد٠ سطني   .24
 ف -ب  داضب طع١ُ ٖالٍ ناظِ ايبالشَا ٚتطبٝكاتٗا احلدٜج١ 

 ف -ب  سطاّ زسِٝ دابس ؾاحل املٝهسٚضهٛب االيهرتْٚٞ   .55  

 ف -ب  سطٔ ساَد عبد احلطٔ مسٝر االضتدداَات ايط١ًُٝ يًُفاعالت اي١ٜٚٛٓ  .56  

  .57 خٓطا٤ ْاؾس عهًٛ  .25
 ف -ب  ذلُد داضِ عًٞ سطٔ اْٛاع االغعاعات اي١ٜٚٛٓ ٚتأٜسٖا ع٢ً ايب١٦ٝ

  .58 د. عكٌٝ زشام ؾاحل   .26
 ف -ب  سطٔ ناٌَ سطٔ ْؿٝف تؿشٝح االبؿاز باضتعُاٍ عًُٝات ايًٝصى

 ف -ب  سطني دٛاد ناظِ دايٞ ايهٗسٚق١ٝ٥ٛتؿٓٝع اخلالٜا   .59  

 ف -ب  سطني ضًُإ عبد احلطني  ايتطبٝكات ايطب١ٝ يتك١ٝٓ ايٓاْٛ   .61  

  .61 ّ. د. اْتٗا٤ امحد ذلُد  .27
 ف -ب  سطني عًٞ عبد اهلادٟ عراف٘ ايطرياَٝو احلٟٝٛ ٚتطبٝكات٘ يف ايطب ايبػسٟ

 ف -ب  سطني عًٞ ناظِ َٛض٢ اييت تكًٌ َٔ اْتػاز فاٜسٚع نٛزْٚادزاض١ خؿا٥ـ ٚممٝصات االضطح ايٓا١ْٜٛ َٚعدٕ ايٓشاع   .62  

  .63 أ.د. تػسٜد َطًِ َسٜٛؽ  .28
Dielectric Properties   ِٝف -ب  سطني غاٜب عبد ايسس 

  64.  Optical Properties  ف -ب  خًف ؾاحل خايد سٝدز 

  65.  Magnetic Properties  ًٟٛٝف -ب  دعا٤ عاٜد ذلُٛد ع 

  .66 شٜٓب ْادٞ عبداهلل  .29
 ف -ب  زاغد ٚادٟ عبد عٕٛ غبٝب دٚز أناضٝد ايفًصات يف تفهٝو املسنبات ايعك١ٜٛ املتطاٜس٠

 ف -ب  زقا فٗد سٕٓٛ خطٌ االدا٤ ايتشفٝصٟ يًُعادٕ ايٓب١ًٝ  .67  

 ّ -أ  ْٛز شٖري عدْإ فاقٌ ايتٛؾٌٝ ايدٚا٥ٞ باضتدداّ تك١ٝٓ ايٓاْٛ تهٓٛيٛدٞ  .68  

 ّ -أ  عبد ايطتاز شٜدإ مسري عٛدٙ يتطبٝكات اإليهرت١ْٝٚ ٚايرتنٝب١ٝ يٓرتٜدات املعادٕ االْتكاي١ٝ  .69  

  .71 ا.د.بػا٥س ذلُد ضعٝد   .31
 ف -ب  زق١ٝ ضًُإ عبد عًٛإ املفاعالت اي١ٜٚٛٓ االْدَاد١ٝ

 ف -ب  دلٝد ٖسبٛد ناٌَ زٜاّ ايٓٝٛتسْٚات ٚطسٜك١ تفاعالتٗا َع املاد٠  .71  

 ف -ب  شٖسا٤ َاٖس غاشٟ دباز اي١ٜٚٛٓاملعذالت   .72  

  .73 د. عًٞ عدْإ ْع١ُ  .31
 ف -أ  ضٝف عبد اهلل محادٟ عبد اهلل املعاجلات ايسق١ُٝ يًؿٛز ايفكا١ٝ٥ اخلاؾ١ بايبشٛخ ايب١ٝ٦ٝ.

 ف -ب  ايعباع عبد ناٌَ ْعُإ شٜد املعاجلات ايسق١ُٝ يًؿٛز اخلاؾ١ بايتطبٝكات ايطب١ٝ يالضتػعاز عٔ بعد.  .74  

 ف -ب  شٜد ْعِٝ دلٝد شزشٚز . GISْٚعاّ املعًَٛات اجلػساف١ٝ  GPSايفسم بني ْعاّ حتدٜد املٛاقع ايعاملٞ   .75  

 ف -ب  شٜٓب دباز عًٞ زٜٚظ األقُاز ايؿٓاع١ٝ اخلاؾ١ بايبشٛخ ايب١ٝ٦ٝ .  .76  

  .77 غُٝا٤ انسّ عباع   .32
 ف -ب  ضاز٠ ذلُد ابساِٖٝ ٜٛضف ايهٛاغف اي١ٜٚٛٓ ٚاْٛاعٗا 



 ف -ب  ضذاد زاضِ شنٞ سافغ اجلسع١ احملبر٠ يًتػر١ٜ   .78  

  .79 أ.د. بػس٣ ٖاغِ سطني  .33
 ف -ب  ضذاد عًٞ دباز عبٝد األغػ١ٝ ايسقٝك١ اُٖٝتٗا ٚتطبٝكاتٗا احلدٜج١

 ف -ب  ضٝف عًٞ ذلُد رلتاز ايطاقات املتذدد٠ أُٖٝتٗا ٚاْٛاعٗا ٚتطبٝكاتٗا  .81  

  .81 ٖٓد عبد اجملٝد  .34
 ف -ب  غفا٤ ذلُد دلٝد عبٛد ايٓاْٛتهٓٛيٛدٞ يف دلاٍ ايؿٓاع١اضتدداّ تك١ٝٓ 

 ّ -أ  َٓتعس ذلُد ْؿٝف داضِ َطٝاف١ٝ االغع١ حتت احلُسا٤  .82  

  .83 أ.ّ.د. أٜاد أمحد ؾاحل  .35
 ف -ب  غٗد امحد داضب محٛد ايجٓا٥ٝات ايعا١َ ٚ اخلاؾ١ ألغباٙ املٛؾالت. 

 ف -ب  غٗد َؤٜد خًف فاحل خؿا٥ـ االغع١ ايط١ٝٓٝ  ٚ تطبٝكاتٗا احلدٜج١.  .84  

 ف -ب  ذلُد عاَر ثاَس غرئٜ اخلؿا٥ـ ايرتنٝب١ٝ ٚ ايبؿس١ٜ ٚ ايهٗسبا١ٝ٥ يألغػ١ٝ ايسقٝك١.  .85  

  .86 أمحد فاقٌ رلٝرب د.  .36
 ف -ب  ذلُد سطٔ فالح ؾفا أثس اضتدداّ ايدزٚع االغعاع١ٝ يف ايتكًٌٝ َٔ خطس االغعاع

 ف -ب  قش٢ نسِٜ ابساِٖٝ عبد ايعالز االغعاعٞطسم اْتاز ايٓعا٥س املػع١ املطتدد١َ يف   .87  

 ف -ب  قٝا٤ فسسإ طسيف سٕٓٛ دزاض١ ْعس١ٜ يكٝاع َعاٌَ تٖٛني أغع١ ناَا ملسنبات رلتًف١  .88  

  .89 غُٝا٤ قاضِ عبد احلطٔ  .37
 ف -ب  طٝب١ شعٝإ ْادٞ ؾاحل االغع١ فٛم ايبٓفطذ١ٝ اقسازٖا ٚاضتدداَتٗا

 ف -ب  عباع شٖري ْعُ٘ عبد اهلل االغع١ حتت احلُسا٤ ٚاضتدداَاتٗا  .91  

 ف -ب  ظاٖس سطني خايد ايهسِٜ عبد تطبٝكات أغباٙ املٛؾالت يف ايتهٓٛيٛدٝا املعاؾس٠  .91  

  .92 زعد محٝد دلٝد أ.د.  .38
 ف -ب  عبد ايهسِٜ ذلُٛد عباع يف دلاالت ايؿٓاعات ايهٗسبا١ٝ٥ SF6' CF4اخلؿا٥ـ ايفٝصٜا١ٜٚ ٚايتطبٝك١ٝ يًػاشات 

 ف -ب  عبد اهلل عبد ايطتاز َؿطف٢  ايفٝصٜاٜٚ٘ االضاضٝ٘ الي١ٝ ايتفاعٌ ايٟٓٛٚ االْدَادٞ ايبازد يف املعادٕاملفاِٖٝ   .93  

 ف -ب  عبد اهلل زلِ عبٛد ٖادٟ دزاض١ ْعس١ٜ سطاب ايتٛؾ١ًٝٝ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚايتٛؾ١ًٝ احلساز١ٜ يًػاش ات   .94  

  .95 زْٚل قٝظ غكبإ د.  .39
 ف -ب  عًٞ اٜاد سطٔ دشٌٝ االغعاعاضتدداّ ايبٛيُٝسات يًٛقا١ٜ َٔ 

 ف -ب  عًٞ سطٔ داٌَ داٚد املفاعالت اي١ٜٚٛٓ ٚتطبٝكاتٗا ايط١ًُٝ ٚايالض١ًُٝ  .96  

 ف -ب  عًٞ داٚد طايب فسز سطاب َعاَالت ايتٖٛني يبعض ايعٓاؾس  .97  

41.  

 عال٤ بدز سطٔ
 Compound parabolicدزاض١ اخلؿا٥ـ ايبؿس١ٜ ملسنص مشطٞ ْٛع قطع َهاف٧ َسنب )  .98

c1ncentrator CPC) 
 نساز َٝجِ سطني ؾاسب

 ف -ب 

 ف -ب  فكٌ دلٝد َفٝد نٛثس دزاض١ اخلؿا٥ـ ايبؿس١ٜ ملسنص مشطٞ ْٛع قطع َهاف٧ سٛقٞ   .99  

 ف -ب  َؿطف٢ ٖٓدٟ خًف خًٌٝ دزاض١ اخلؿا٥ـ ايبؿس١ٜ ملسنص مشطٞ ْٛع قطع شا٥د بٝكٟٛ   .111  

  .111 اْعاّ ٚادٟ ٚطٔ   .41
 ف -ب  ْٛز اهلد٣ عًٞ تب١ٓٝ َهازٟ Magnetic materials technologyتهًٓٛدٝا املٛاد املػٓاطٝط١ٝ  

 ف -ز  سسف ذلُد داضِ بسا٤ (يف ايعالز ايطيب piezoelectricityاضتدداّ املٛاد ايهٗسٚقػط١ٝ )ايبٝصٚنٗسبا١ٜ٤  .112  

 ف -ز  دٛادسازخ َج٢ٓ امساعٌٝ  ايتطبٝكات ايؿٓاع١ٝ يالضالى ايٓا١ْٜٛ   .113  

  .114 د. ذلطٔ عٓٝد سطْٛٞ  .42
 ف -ز  شٖسا٤ َٝجِ سطٔ ضعٝد األيٝاف ايبؿس١ٜ ٚاضتدداَاتٗا باالتؿاالت

 ف -ز  عال فساع عبد عًٞ ذلُد اجلطُٝات االٚي١ٝ   .115  

 ف -ز  عًٞ سطني ضباٖٞ َطس االغعاعات اي١ٜٚٛٓ ٚايٛقا١ٜ َٓٗا  .116  



  .117 سٝا٠ خًف محٝد  د.  .43
 ف -ز  عًٞ عباز َػذٌ ؾاحل دزاض١ ايبٛيُٝسات ٚاضتدداَٗا نبدا٥ٌ سٜٝٛ٘

 ف -ز  عًٞ ذلُد ؾالٍ غايٞ تك١ٝٓ ايٓاْٛ ٚتازخيٗا ٚتطبٝكاتٗا   .118  

 ف -ز  عًٞ ذلُٛد ٜاع خكري دزاض١ ايتًٛخ اإلغعاعٞ ع٢ً َٛاد ايبٓا٤   .119  

  .111 ٖد٣ دلٝد تٛفٝل  د.  .44
 ف -ز  نسّ اهلل غفسإ نسِٜ فسسإ أْٛاع املؿادز املػع١

 ف -ز  ابساِٖٝ فاحل عًٞ فازٚم َفاعالت اْتاز ايطاق١  .111  

 ف -ز  فاط١ُ سطٔ عبد اهلل عبد االغع١ ايهٗسَٚػٓاطٝط١ٝ  .112  

  .113 أ.ّ.د. سٓإ ناظِ سطٕٛ   .45
 ف -ز  فاط١ُ عُاز ضًُإ غٓٛز (Infrared Detectorsنٛاغف االغع١ حتت احلُسا٤ ) 

 ف -ز  نساز عًٞ سطني عًٞ Nanotechnology and Industrial Applicationsٚايتطبٝكات ايؿٓاع١ٝ )ايٓاْٛ تهٓٛيٛدٞ   .114  

 ف -ز  نٛثس عال٤ مجع٘ عبد احلطٔ (semiconductor and electronic devicesاغباٙ املٛؾالت ٚااليهرتْٚٝات )  .115  

  .116 د. سامت عبد ايسشام ط٘   .46
 ف -ز  باضِ ذلُد ذلُٛديٝح  ايعٗد اجلدٜد يًُٛاد ايهازب١ْٝٛ 

 ف -ز  ذلطٔ فصٜع محٝد فسز ، خؿا٥ؿ٘ ٚتطبٝكات٘ ايبٛيُٝس اْٛاع٘  .117  

 ف -ز  ذلُد زمحٔ دابس ضٛادٟ دزاض١ خؿا٥ـ ٚتطبٝكات ايطاق١ ايٓعٝف١ ٚاملطتدا١َ .  .118  

 ف -ز  ذلُد ضامل طايب غانس اْٛاع ٚتطبٝكات املٛاد فا٥ك١ ايتٛؾٌٝ .  .119  

  .121 ضًُإتكٞ  د. ابتطاّ ذلُد  .47
 ف -ز  ذلُد عادٍ عًٞ عباع يٝصزات أغباٙ املٛؾالت ايٓا١ْٜٛ

 ف -ز  ذلُد عبد ايطالّ فسعٕٛ دساد يٝصز غب٘ املٛؾٌ  .121  

 ف -ز  ذلُد عًٞ ؾاحل ٖالٍ يٝصزات احلاي١ ايػاش١ٜ  .122  

  .123 د. َعفس داضِ ؾاسب  .48
 ف -ز  ذلُد فاقٌ سطني خًف نٝف١ٝ تؿٜٛس ايجكب األضٛد عًًُٝا

 ف -ز  ذلُد َٗدٟ ناظِ دلباع ايتٛا٥ِ يف ايٓعس١ٜ ايٓطب١ٝ اخلاؾ١، ٌٖ ميهٔ ايكبٍٛ بٗا ْعسًٜا ٚعًًُٝا؟َعك١ً   .124  

 ف -ز  ذلُٛد طازم ضٝد محٝد غين ْعس١ٜ األٚتاز ايفا٥ك١ بني ايسٜاقٝات اجملسد٠ ٚاإلثباتات ايع١ًُٝ  .125  

  .126 افساح ٖادٟ + ّ.د. هلٝب امحد   .49
 ف -ز  َستك٢ عًٞ عصٜص َٗدٟ فا٥ك١ ايتٛؾٌٝ ٚ اِٖ تطبٝكاتٗادزاض١ خؿا٥ـ ٚاْٛاع املٛاد 

 ف -ز  َستك٢ ْٜٛظ دًٝب نػٝؼ املٛدات ايهٗسَٚػٓاطٝط١ٝ ٚتأثريٖا ع٢ً ؾش١ االْطإ   .127  

 ف -ز  َسِٜ عًٞ نسِٜ َطس ( ٚثٛز٠ االتؿاالت Optical Fibersااليٝاف ايبؿس١ٜ )   .128  

  .129 أ.ّ.د. آَاٍ دباز سامت   .51
 ف -ز  َسِٜ فالح عاشٍ ٖدٍ ٚدٚزٙ يف أداز٠ االشَات .  ايتشطظ ايٓا٥ٞ

 ف -ز  َسِٜ ذلُد عبد اهلل زاغد ايتشطظ ايٓا٥ٞ ٚتطبٝكات٘ يف اجملاالت ايصزاع١ٝ   .131  

  .131 عًٝ٘ عبد احملطٔ غٗاب أ.د.  .51
 ف -ز  َؿطف٢ ضًِٝ َطس ذلطٔ خؿاٜـ االغع٘ ايطٝٓٝ٘ املطتددَ٘ يف ايتػدٝـ ايطيب

 ف -ز  َؿطف٢ ذلُد َٗدٟ ؾاحل املطتددَ٘ يف ايعالدات ايطبٝ٘ (BioMaterial) احلٜٝٛ٘ خؿا٥ـ املٛاد  .132  

 ف -ز  َؿطف٢ ٚيٝد عهاب شٜطإ املٛاد احل١ٜٛٝ : خٛاؾٗا ٚاضتدداَاتٗا .  .133  

 ف -ز  َؿعب عًٞ ضًُإ ْاؾس ايتػريات املٓاخ١ٝ يهٛنب االزض ٚتاثريٖا ع٢ً ايب١٦ٝ .  .134  

  .135 شٜٓب داضِ ْعُ٘  .52
 ف -ز  َٗٓد ذلُد غذريٟ عراب ع٢ً املرتانبات ايبٛيُٝسٜ٘ ١ايعٛاٌَ اجلٜٛ تاثري



  .136 د. عُاد ٖادٟ خًٌٝ  .53
 ف -ز  َٝجِ َٗدٟ سطٔ عبد اهلل دا٥س٠ سطاع االغع١ حتت احلُسا٤ ٚتطبٝكاتٗا

 ف -ز  َٗدٟ ؾاحل َٗدٟ سطني دا٥س٠ ايتػر١ٜ ايٓبك١ٝ ٚتطبٝكاتٗا  .137  

 ّ -أ  َٛز خًٌٝ عجُإ محٝد ايعدض١ املػٓاطٝط١ٝ ٚتطبٝكاتٗا  .138  

  .139 افساح ٖادٟ + .آٜاع امحد  ا.ّ.د  .54
 ف -ز  ٢َٓ قاسٞ داضِ محادٟ  ظاٖس٠ االستباع احلسازٟ ٚنٝف١ٝ َعاجلتٗا

 ف -ز  َٗا ذلُد فسز عبد عًٞ  تطبٝكات ايبالشَا   .141  +ضعد خًٝف١.آٜاع امحد  ا.ّ.د 

 ف -ز  َٝظ َايو محٛد عبد اهلل املعذالت اي١ٜٚٛٓ   .141  

  .142 د. امحد شٜد عبٝد  .55
 ف -ز  غا٥بْسدظ ضتاز داخٌ  أ١ُٖٝ اغباٙ املٛؾالت يف تؿٓٝع ايٓبا٥ط االيهرت١ْٝٚ

 ف -ز  ْٛز يٝح عبد االَري سطني أ١ُٖٝ ايداٜٛد يف ايدٚا٥س ايهٗسبا١ٝ٥    .143  

  .144 ضعد خًٝف١  د. +ٖٓا٤ غهس   .56
 ف -ز  نؿاب َٓؿٛز ٖاغِ ْريإ  ايهٛازتصدزاض١ خؿا٥ـ االضتكطاب يبًٛز٠ 

 ف -ز  ٖادس قتٝب١ عبد ايعاٖس ذلُد دزاض١ اخلؿا٥ـ ايفٝصٜا١ٝ٥ يًبٛيُٝسات املدع١ُ بايٓاْٛ  .145  

 ّ -أ   ضسٚز ذلُد َساد ضًُإ دزاض١ ظاٖس٠ اغعاع اجلطِ االضٛد ٚتطبٝكات٘  .146  

 ّ -أ  عُس ذلطٔ عٛاد محادٟ اْٛاع ايؿالد٠ ٚطسم قٝاضٗا ملدتًف املٛاد  .147  

  .148 طاٖس محد ذلُٛد   .57
Nano Tube Carbon : Structure , production and their Application  ف -ز   ٖادٟ سطني شغري سطني 

  149.   Allotropic Materials : reason for its different crystal structure  ف -ز  ٖد٣ َؤٜد عًٞ سطني 

  .151 زفاٙ امساعٌٝ ْٛزٟ  .58
 ف -ز  محصٙ َطًو ضتاز ٖٓد اضتدداّ ايٓعا٥س املػع١ يف اجملاٍ ايطيب 

  .151 د. محٝد دلٝد عبد اجلباز  .59
Digital Elevation Model (DEM), Principles and Applications ٕف -ز  ٚضاّ عًٞ بادٞ ضًُا 

  152.  Earth resources Satellites, Principles and Applications  ف -ز  اهلل فٗدٜامسني اضاَ٘ عبد 

  .153 عفاف شٜاد + أ.ّ.د. َادد ضًِٝ   .61
 ّ -أ  اال٤ سطني عبد عباع ايتكٓٝات احلدٜج١ يف تٓك١ٝ ٚتعكِٝ املٝاٙ ٚجتٗٝص املا٤ ايؿاحل يًػسب

 

 
تطبٝكات ايطاق١ املتذدد٠ يف تٛيٝد ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ٚاَداد َٓاطل االضتدداّ ناملؿاْع ٚايبٝٛت   .154

 بايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ
 ّ -أ  ذلُد عبد َٗبٍٛ امحد

  .155 غر٣ ٖاغِ َٗدٟ  ا.ّ.د.  .61
 ف -أ  قاسٞ ناظِ َٗٝدٟ حي٢ٝ ايعٛاٌَ املؤثس٠ ع٢ً َتا١ْ ايعصٍ ايهٗسبا٥ٞ ملرتانبات ضرياَٝه١ٝ

 ّ -أ  اْٛاز سهُت غانس ٚادٟ ايتشٛالت ايطٛز١ٜ يهازبٝد ايطًٝها   .156  

 ّ -أ  ذلُد  ذلُٛد امحد اٜات اخلؿا٥ـ ايعصي١ٝ يًُٛاد ايطرياَه١ٝ  .157  

 ّ -أ  اٜاد ذلُد ٖٜٛدٟ محٛد ْعاّ ايجايّٝٛ فا٥ل ايتٛؾٌٝ   .158  

  .159 ٚضٔ ْاؾس + تػسٜد عبد اجلباز  د.  .62
 ّ -أ  تبازى َادد ذلطٔ عاؾٞ االغع١ املؤ١ٜٓ اثازٖا ايؿش١ٝ ٚطسم ايٛقا١ٜ َٓٗا 

 ّ -أ  تٝطري حي٢ٝ عبٝد ذلُد ايهٛاغف ايػاش١ٜ   .161  

 ّ -أ  ضاَس سطٔ عباع يف االْطذ١ ايبػس١ٜقدز٠ اٜكاف دطُٝات ايفا   .161  

  .162 ضساب فاقٌ + عا٥ػ١ عًٞ   .63
 ّ -أ  غٝشإ محد عال٤ سازخ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚأثسٙ ع٢ً ؾش١ االْطإ 

 ّ -أ  ساشّ امحد َٗدٟ ضبع االغع١ َٔ سٛيٓا   .163  

  .164 د. زقا سصاّ زضٔ  .64
 ّ -أ  سطاّ امحد زغٝد َػعٌ تطًطٌ االسداخ ايصَين يالْفذاز ايععِٝ



 ّ -أ  قش٢ امحد عبد ايهسِٜ سٝٛد األغع١ ايط١ٝٓٝ َٔ املطتٜٛات ايبًٛز١ٜ  .165  

 ّ -أ  ؾاحل ضالَ٘ َٝطس سٓإ ظاٖس٠ َاشْس  .166  

 ّ -أ  عبد بػري ضامل سٛزا٤ ْعس١ٜ دٜباٟ يًشساز٠ ايٓٛع١ٝ  .167  

  .168 ذلُد عبدايٓيب ثذٌٝ د.  .65
 ّ -أ  سٛزا٤ ممدٚح عباع ْاؾس دزاض١ حتطني َعاٌَ ايتُدد احلسازٟ اخلطٞ يًُٛاد ايبٛيُٝس١ٜ

 ّ -أ  خايد اشز ظاٖس زقٛإ دزاض١ اخلٛاف ايهٗسبا١ٝ٥ يبٛيُٝسات غب٘ َٛؾ١ً  .169  

 ّ -أ  سطني اهلل عبد عًٞ زسٌٝ دزاض١ اخلؿا٥ـ ايرتاٜبٛيٛدٞ يًُرتانب ايبٛيُٝريٟ  .171  

  .171 اْبجام ذلُد عًٞ عبد االَري  .66
 ّ -أ  محٛد فالح زٚا٤ االضتػعاز عٔ بعددزاض١ دزد١ سساز٠ ضطح االزض باضتدداّ 

 ّ -أ  زٜاض انسّ ٖادٟ ايتًٛخ اجلٟٛ االٖٓصاشٟ  .172  

  .173 ّ.د. عدٟ طازم ؾبشٞ  .67
 ّ -أ  زِٜ غين عبد ايسشام ذلُد ايٝٛزاّْٝٛ ٚتأثريات٘ ع٢ً ؾش١ االْطإ ٚايب١٦ٝ

 

 
174.  

 نٛاغف األثس ايٟٓٛٚ يًشاي١ ايؿًب١
 شٖسا٤ فاقٌ عٛدٙ ضًُإ

 ّ -أ 

ضساب فاقٌ  +د. عسٚب١ مجٌٝ   .68  175.  
 ّ -أ  شٜٓب ذلُٛد فٛشٟ َٛض٢ ًَح ايبشس ٚ ايػباز ع٢ً عاٌَ امخاد االغعاع ايػُطٞ ,تأثري ايعٛايل اجل١ٜٛ  غري ايرا٥ب١ 

 ّ -أ  دٛاد ضًُإ ضامل ضازٙ تأثري املٛدات ايهٗسَٚػٓاطٝط١ٝ ع٢ً ؾش١ االْطإ  .176  

 تٛيٝد فسم دٗد يف َاد٠ غب٘ َٛؾ١ً –ايهٗسٚسسازٟ ايتأثري   .177 عًٞ ذلُد زس١ُٝ د.  .69
 غٗد ازنإ ٖاغِ دعاش

 ّ -أ 

 

 
 ايطٝطس٠ ع٢ً ت١ٜٛٗ املٓصٍ بأضتدداّ االزدٜٚٓٛ   .178

 ف -ز  ٖب٘ عًٞ عبد اهلل ذلُد سطٔ

عفاف شٜاد  +صالٕ ضسسإ غ  .71  179.  
 ّ -أ  ضالّ عٛدٙ ٖالٍ عٓاٜ٘ االغع١ ايط١ٝٓٝ ٚتطبٝكاتٗا يف اجملاالت ايطب١ٝ

 ف -ب  شٜاد طازم عباع ؾاحل دزاض١ تاثري ايتًدٜٔ ع٢ً خؿا٥ـ االغػ١ٝ ايسقٝك١  .181  

  .181 نسِٜ عًٞ داضِ  .71
 ّ -أ  امحد سطٔ ذلُد غٗد ايتٛؾ١ًٝٝ ايهٗسبا١ٝ٥ يف املٛاد ايفا٥ك١ ايتٛؾٌٝ

 ّ -أ  غعبإ عبد فٛشٟ غُٝا٤ ايٝات ايتٛؾٌٝ ايهٗسبا٥ٞ يف ايبٛيُٝسات  .182  

 ّ -أ  ؾفا ٚيٝد خًٌٝ ايتٛؾٌٝ احلسازٟ يف املٛاد ايطرياَٝه١ٝ  .183  

  .184 عادٍ ناٌَ غبٝب  .72
 ف -أ   ذلُد دباز داضِ بٛابات املٓطل

 ف -أ   ذلُد عباع سطٔ َايٛ احملٛالت ايهٗسبا١ٝ٥  .185  

 ف -أ   اضسا٤ باضِ ذلُد ؾاٌٜ ايساداز  .186  

  .187 زؤ٣ عُس ط٘  .73
 ّ -أ  عٟٓٛ فسز عًٞ ايكادز عبد دزاض١ َاد٠ احلُأ٠ ايٓاجت١ َٔ ذلطات َعاجل١ َٝاٙ ايؿسف ايؿشٞ ٚطسم االضتفاد٠ َٓٗا 

  .188 بًكٝظ عادٍ امحد  .74
 ّ -أ  عبري زعد خكس سبٝب طال٤ املٛاد ايبالضتٝه١ٝ باملعادٕ حتت قػٛط ٚاط١٦

  .189 ْكاٍ َٛض٢ عبد االَري  .75
 ّ -أ  عطٝ٘ عرزا٤ ٖادٟ محص٠ ايػبابٝو ايرن١ٝ

 ّ -أ  عًٞ زعد زغٝد عبد ايعٝٛب ايبًٛز١ٜ يف اغباٙ املٛؾالت  .191  

  .191 ٖادٟ دباز دلٝبٌ  .76
 ّ -أ  ضامل دباز َعٔ عًٝا٤ تطبٝكات اخلالٜا ايػُط١ٝ

 ّ -أ  عُاز ثاَس َهطع َٛض٢ اجلطُٝات االٚي١ٝ  .192  



 ّ -أ  عُس بداع فسسإ داضِ اضتدداّ ايًٝصز يف ايطب ٚايؿٓاع١  .193  

  .194 َعٗس غٗاب امحد  .77
 ّ -أ  ذلُد داٚد عاَس غدٜس اخلٛاف ايبؿس١ٜ ياليٝاف ايبؿس١ٜ

 ّ -أ  غٝح ذلُد ْعَٛٞ ضعٝد اضتدداّ ايًٝصز يف دزاض١ تًٛخ اجلٛ  .195  

  .196 عادٍ امساعٌٝ ناظِ  .78
 ّ -أ  نساز غاشٟ غهري زضني ايتًٛخ باالغعاع ايهٗسَٚػٓاطٝطٞ ٚاثسٙ ع٢ً ايب١٦ٝ 

 ّ -أ  يٝح ٖاغِ ذلُد سطني َؿادزٙ ٚاثسٙ ع٢ً االْطإايتًٛخ ايطُعٞ   .197  

 ّ -أ  ذلُد باقس ضسَد َٗدٟ عًٞ تانٌ اْابٝب َٝاٙ ايػسب ٚرلاطسٖا ع٢ً االْطإ  .198  

  .199 مسري٠ امحد ابساِٖٝ  .79
 ّ -أ    عبٛد دابس مشدٞ ذلُد Xeدزاض١ خؿا٥ـ ٚممٝصات ْعا٥س ايصٜٕٓٛ 

 ّ -أ  ذلُد نسِٜ خكري سرتٚؽ ٚايهايطّٝٛقٝاع قدز٠ االٜكاف يعٓؿسٟ ايفطفٛز   .211  

 ّ -أ  عًٛإ عباع فاقٌ َسٚٙ دزاض١ ممٝصات ايهٛاغف اي١ٜٚٛٓ َٔ سٝح ايدق١  .211  

 ّ -أ  َسِٜ امحد دلٝد عبد ايٖٛاب ايطب ايٟٓٛٚ يف ايتػدٝـ ٚايعالز  .212  

  .213 فساع ناظِ ْؿٝف  .81
 ّ -أ  َسِٜ شٜاد طازم داٚد املٛؾالت فا٥ك١ ايتٛؾٌٝ

  .214 اميإ محٝد + ٚضٔ ْاؾس   .81
 ّ -أ  َسِٜ َٛفل ٜاضني ايتطبٝكات ايفٝصٜا١ٜٚ يف ايطب

 ّ -أ  َؿطف٢ ط٘ فٝاض غرتإ اضتدداّ ايًٝصز يف ايتذٌُٝ  .215  

 ّ -أ  َؿطف٢ نسِٜ ؾاحل محٝد ايطاق١ ايهٗسَٚػٓاطٝط١ٝ ايبػس١ٜ  .216  

 ّ -أ  ٢َٓ عدْإ َٛض٢ عراب : دزاض١ ْعس١ٜ ايصداز ٚتسنٝب٘ ٚخٛاؾ٘ ٚاْٛاع٘ ٚاضتعُاالت٘  .217 غُٝا٤ ٖاغِ عٓٝد .86

 ّ -أ  ْاد١ٜ دًٌٝ ٖاغِ سطني ايطسم ايتذسٜب١ٝ حلٝٛد األغع١ ايط١ٝٓٝ.  .218 ذلُد ساَد َؿطف٢ .87

 ّ -أ  ْٛز اهلد٣ دباز سطني مخٝظ ظاٖس٠ ايتٛؾٌٝ ايفا٥ل ٚتطبٝكاتٗا.  .219  

 ّ -أ     دالب َاحلاضٌٝ ضعدٕٚ  اخلٛاف املػٓاطٝط١ٝ يًُٛاد ايؿًب١ ٚتؿٓٝفاتٗا  .211  

 ف -ب  غفا٤ عبد اهلل خكري تٖٛني املٛدات  .211 ضعد خًٝف١ عًٞ 

 


