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 اعِ ايطايب عٓٛإ املؾضٚع ت اعِ ايتزصٜغٞ

 اثري عًٞ صًبٛخ عبٛر ٚاالؽع١ فٛم ايبٓفغذ١ٝ ع٢ً املٛار ايبٛيُٝض١ٜ  اتاثري اؽع١ ناَ  .1 ععار ساَز ايعٝيب 

 

ٚتأثريٖا ع٢ً   X_Rayرصاع١ تاثري االؽع١ املتغضب١ َٔ دٗاط سٝٛر االؽع١ ايغ١ٝٓٝ   .2

 دغِ االْغإ
 امحز تٍُٝٛ ابضاِٖٝ ذلغٔ

 امحز محظٙ عبٗإ صػري اخلالٜا ايؾُغ١ٝ  .3 عًٞ سغني 

 امحز عتاص ٖالٍ زلضؼ االؽع١ ايغ١ٝٓٝ  .4 

 نشٙ سبٝب عزْإ امحز االؽع٘ ايغ١ٝٓٝ ٚاعتدزاَاتٗا يف ايطب  .5 ٚرار محزٟ داعِ ا.ر.

 امحز عٝزإ دابض ؽٓذاص ٝفٗا يف ايضٓاع١ظايعٝٛب ايبًٛص١ٜ ٚتٛ  .6 

 خًف             عًٟٝٛ فاعٌ امحز اؽع١ ايهبح  .7 ْاط طًب داصاهلل 

 امحز ٖاؽِ سغني  سغاب اجلضع االؽعاع١ٝ  .8 

 امحز ٖٝجِ عًٞ داعِ ايٓٝٛتضْٚات َضارصٖا ٚطضم ايهؾف عٓٗا   .9 

 ناظِ دباصامحز ٜاعني  اخلضا٥ط احلضاصٜ٘ يًؾبٝه٘ ايبًٛصٜ٘  .11 عباؼ نضِٜ ععزٕٚ ا.ّ.ر.

 اعاٚص ؽهٝب امساعٌٝ  خضا٥ط ايعظٍ ايهٗضبا٥ٞ يف املٛار ايضًب٘  .11 

 اعتربم عًٞ ذلغٔ َٗزٟ اخلضا٥ط املػٓاطٝغٝ٘ يًُٛار ايضًب٘  .12 

 عبز ايضطام صباح ذلُز صعا ايتطبٝكات ايطب١ٝ يًبالطَا ايباصر٠  .13 عش٢ َٛيٛر عبز ايًطٝف

 اععز خًف عطؾإ دبري اعتدزاّ ايبٛيُٝضات يكٝاؼ اجلضع االؽعاع١ٝ  .14 

 اطٝاب ثا٥ض دباص ٜاعض االفام اجلزٜز٠ يف تهٓٛيٛدٝا ايهٛاؽف ايغ١ٝ٥ٛ ٚتطبٝكاتٗا  .15 بؾض٣ ناظِ سغٕٛ ا.ر.

 ادلز عبز ايضعا ععزٕٚ  تهٓٛيٛدٝا ايٓاْٛ يف دلاٍ املعًَٛات ٚاالتضاالت  .16 

 ا١ٜ عًٞ خزاراٟ خاْٞ رلاطض املٛار ايبالعتٝه١ٝ ع٢ً االْغإ ٚايب١٦ٝ  .17 

 بج١ٓٝ خًٌٝ عبع االؽع١ ايه١ْٝٛ ٚتأثريٖا ع٢ً ايػالف اجلٟٛ يالصض  .18 أ.ّ.ر. تػضٜز عبز احلُٝز 

 بغاّ صاحل َٗزٟ سغٔ االؽع١ ايفٛم ايبٓفغذ١ٝ ٚتأثريٖا ع٢ً ب١٦ٝ االصض  .19 

 سغٔ ذلُز سغني  تضُِٝ امنٛسز خل١ًٝ ٚقٛر١ٜ باعتدزاّ بًٛصات ساَغ١ٝ   .21 عال٤ عظٜظ 

 سغني صطام ذلُز عذٝز ايشن١ٝ ٚتطبٝكاتٗا املدتًف١ تهًٓٛدٝا ايٓٛافش  .21 

 عًٞ ذلُز عًٞ احلغني رصاع١ ْعض١ٜ STMفشط َٚعاجل١ املٛار باعتدزاّ اجملٗض ايٓفكٞ املاعح   .22 عضاب ععزٟ دشٌٝ

 صفك١ عظٜظ ؽانض عظٜظ ايتًٛخ االيهرتْٚٞ ٚآثاصٙ ايغاص٠ يف ايب١٦ٝ   .23 عش٢ ععزٟ عبز اجملٝز 

 طٖضا٤ امحز سضبٞ محارٟ ايتأثريات ايغا١َ يًظ٥بل   .24 

 امحز صالح دلٝز سغني االؽعاع ايشصٟ ٚاعتدزاَات٘ ايغ١ًُٝ  .25 

 ناظِ ععزٟ طاصم طٜار رصاع١ تاثري ايؾبهات احلاعٛب١ٝ ع٢ً صش١ االْغإ  .26 + ْٛص اهلز٣اسالّ صؽٝز 

 امحز عالّ عبز االَري دلٍٛ رصاع١ تاثري االؽعاعات اي١ٜٚٛٓ ٚنٝف١ٝ ايٛقا١ٜ َٓٗا   .27 + ْٛص اهلز٣اسالّ صؽٝز 



 طٜٓب صا٥ز عبز االَري  االغؾ١ٝ ايضقٝك١: تعضٜفٗا، طضم حتغريٖا ،خٛاصٗا  .28 عٗاّ سغٔ عًُإ  ّ.ر.

 عذار سغٔ عًٞ عباؼ اعتدزاَاتٗا ، اْٛاعٗا خٛاصٗا ، اؽباٙ املٛصالت :  .29 

 عال٤ َادز َزب سغني اخلٛاظ احلضاص١ٜ. يًُٛار  .31 زلٝب ذلُزَٞ عبز ايغتاص 

 عًٞ سغني عًٞ سغني اخلٛاظ ايهٗضبا١ٝ٥ يًُٛار  .31 

 عًٞ سغني ْعُ٘ َػتاض َضارّ اهلزصْٚات ايفا٥ل ٚاِٖ ْتا٥ذ٘  .32 عضَز َٗزٟ عًٞ

 عُض عًٞ سغٔ صاحل اْٛاع االقُاص االصطٓاعٝ٘ َٚٗاَٗا ايعًُٝ٘  .33 

 قضٞ سغٔ َضدإ ذلغٔ ايغشٝلايغاع٘ ايشصٜ٘ ٚايفغا٤   .34 

 ناظِ دباص عذٌٝ  اجملٗض االيهرتْٚٞ املاعح يف تطبٝكات االغؾ١ٝ ايضقٝك١  .35 إخالظ ُِٖٝ ؽالٍ ر.

   سغٓني محٝز عٝغ٢ تفغري ايعٛاٖض ايه١ْٝٛ بكٛاْني ايفٝظٜا٤  .36 

 عبز ايضمحٔ عبز اهلل سغني ايتٛصٌٝ ايهٗضبا٥ٞ يف اؽباٙ املٛصالت ايعغ١ٜٛ  .37 

 ذلُز عٛرٙ ذلُز داٌَ ايبالطَا ٚظٛاٖضٖا يف ايهٕٛ  .38 ناٌَ داعَِضطف٢ 

 رلًز عارٍ نضِٜ  رصاع١ ايتفضٜؼ ايهٗضبا٥ٞ  .39 

 َض٠ٚ امحز ذلُز بضٜغِ بعض َٔ تطبٝكات ايبالطَا   .41 

 َضِٜ عتاص عًٟٝٛ ناظِ َعاٜري ايغال١َ ٚاالَٔ ألؽع١ ايًٝظص  .41 أ.ّ.ر. ثا٥ض عبز ايهضِٜ 

 ْٛاف ؽانض َغشٞ  االتضاالتاعتدزاّ ايًٝظص يف   .42 

 ْٛص ايظٖضا٤ راٚر دشف  ايعٝٛب ايبًٛص١ٜ   .43 ر.خايز ٖالٍ 

 ٚيٝز صطام ًَٗٞ صاعٞ ظاٖض٠ فضط ايتٛصٌٝ   .44 

  اعضا٤ سغني ذلٝبػ َعً٘ ايتآنٌ يف املٛار اعبابٗا ٚطضم ايٛقا١ٜ َٓٗا  .45 أ.ّ.ر. فاصٚم ابضاِٖٝ سغني

 ٜٛعف محظٙ سغٔ محظٙ ٚتطبٝكات٘ ايع١ًُٝايغرياَٝو ايظدادٞ اْٛاع٘ ٚطضم حتغري٠   .46 

 آَ٘ عارٍ ْاصض سغني اعتدزاّ سٝٛر االؽع١ ايغ١ٝٓٝ يف رصاع١ ايرتنٝب ايبًٛصٟ يًُٛار  .47 

 امناص ْضري عبز ايهضِٜ  املٛار احملب١ ٚايهاص١ٖ يًُا٤ : طضم حتغري ٚتطبٝكات  .48 ر. سغني عًٞ دإ َريإ

 امئ خغري عباؼ سغني املٝاٙتطبٝل أٚنغٝز ايػضافني يف َعاجل١   .49 

 بتٍٛ عٜٛز غايٞ مساصٟ ايٓعا٥ض املؾع١ يف ايعالز ٚايتؾدٝط ايطيب  .51 

 عبز ذلُٛر زلٝب تباصى تكٓٝات ايتشغري ٚ ايتؾدٝط املغتدز١َ يف تهًٓٛدٝا ايطال٤  .51 

 تك٢ امحز عبز احلغني                           املٛار املرتانب١ احل١ٜٛٝ      .The bio- composite materials  .52 عبزاحلُٝز صسِٝ َٗزٟ . ر

 53.  The bio ceramic materials.    ايغرياَٝه١ٝ احلٟٝٛاملٛار  متاصا َج٢ٓ امحز              املٛار 

 داعب طع١ُ ٖالٍ  ايبالطَا ٚتطبٝكاتٗا احلزٜج١   .54 أ.ّ.ر.بؾض٣ دٛر٠ سغني 

 سغاّ صسِٝ دابض صاحل املٝهضٚعهٛب االيهرتْٚٞ   .55 

 سغٔ ساَز عبز احلغٔ  االعتدزاَات ايغ١ًُٝ يًُفاعالت اي١ٜٚٛٓ  .56 

 ذلُز داعِ عًٞ سغٔ ريٖا ع٢ً ايب١٦ٝثاْٛاع االؽعاعات اي١ٜٚٛٓ ٚتأ  .57 خٓغا٤ ْاصض عهًٛ

 سغٔ ناٌَ سغٔ ْضٝف تضشٝح االبضاص باعتعُاٍ عًُٝات ايًٝظى  .58 ر. عكٌٝ صطام صاحل 

 ناظِ رايٞ سغني دٛار تضٓٝع اخلالٜا ايهٗضٚع١ٝ٥ٛ  .59 



 سغني عًُإ عبز احلغني  ايتطبٝكات ايطب١ٝ يتك١ٝٓ ايٓاْٛ   .61 

 سغني عًٞ عبز اهلارٟ  ايغرياَٝو احلٟٝٛ ٚتطبٝكات٘ يف ايطب ايبؾضٟ  .61 ّ. ر. اْتٗا٤ امحز ذلُز

 

َٚعزٕ ايٓشاؼ اييت تكًٌ َٔ اْتؾاص  رصاع١ خضا٥ط ٚممٝظات االعطح ايٓاْٜٛ٘  .62

 فاٜضٚؼ نٛصْٚا

 َٛع٢ سغني عًٞ ناظِ

 سغني غاٜب عبز ايضسِٝ   Dielectric Properties  .63 أ.ر. تػضٜز َغًِ َضٜٛش

 64.  Optical Properties  خًف صاحل خايز سٝزص 

 65.  Magnetic Properties  ًٟٛٝرعا٤ عاٜز ذلُٛر ع 

 عٕٛ ؽبٝبصاؽز ٚارٟ عبز  رٚص أناعٝز ايفًظات يف تفهٝو املضنبات ايعغ١ٜٛ املتطاٜض٠  .66 طٜٓب ْادٞ عبزاهللر. 

 صعا فٗز سٕٓٛ خطٌ االرا٤ ايتشفٝظٟ يًُعارٕ ايٓب١ًٝ  .67 

 ْٛص طٖري عزْإ فاعٌ ايتٛصٌٝ ايزٚا٥ٞ باعتدزاّ تك١ٝٓ ايٓاْٛ تهٓٛيٛدٞ  .68 

 عبز ايغتاص طٜزإ مسري  ابضاز االتضاالت ٚتأثرياتٗا ايب١ٝ٦ٝ ٚايضش١ٝ  .69 

 صق١ٝ عًُإ عبز عًٛإ املفاعالت اي١ٜٚٛٓ االْزَاد١ٝ  .71 بؾا٥ض ذلُز ععٝز  ا.ر.

  ناٌَ ْعُإ طٜز ايٓٝٛتضْٚات ٚطضٜك١ تفاعالتٗا َع املار٠  .71 

 طٜز ْعِٝ دلٝز طصطٚص املعذالت اي١ٜٚٛٓ  .72 

 عٝف عبز اهلل محارٟ  املعاجلات ايضق١ُٝ يًضٛص ايفغا١ٝ٥ اخلاص١ بايبشٛخ ايب١ٝ٦ٝ.  .73 ر. عًٞ عزْإ ْع١ُ

 دلٝز ٖضبٛر ناٌَ صٜاّ بايتطبٝكات ايطب١ٝ يالعتؾعاص عٔ بعز.املعاجلات ايضق١ُٝ يًضٛص اخلاص١   .74 

 طٖضا٤ َاٖض غاطٟ دباص  . GISْٚعاّ املعًَٛات اجلػضاف١ٝ  GPSايفضم بني ْعاّ حتزٜز املٛاقع ايعاملٞ   .75 

 طٜٓب دباص عًٞ صٜٚػ األقُاص ايضٓاع١ٝ اخلاص١ بايبشٛخ ايب١ٝ٦ٝ .  .76 

 عاص٠ ذلُز ابضاِٖٝ ٜٛعف ايهٛاؽف اي١ٜٚٛٓ ٚاْٛاعٗا   .77 ؽُٝا٤ انضّ عباؼ 

 عذار صاعِ طنٞ سافغ املا٤ املُػٓط ٚتطبٝكات٘  .78 

 عذار عًٞ دباص عبٝز األغؾ١ٝ ايضقٝك١ اُٖٝتٗا ٚتطبٝكاتٗا احلزٜج١  .79 أ.ر. بؾض٣ ٖاؽِ سغني

 طٜار طاصم عباؼ صاحل ايطاقات املتذزر٠ أُٖٝتٗا ٚاْٛاعٗا ٚتطبٝكاتٗا  .81 

 ؽفا٤ ذلُز دلٝز عبٛر اعتدزاّ تك١ٝٓ ايٓاْٛتهٓٛيٛدٞ يف دلاٍ ايضٓاع١  .81 اجملٝزٖٓز عبز 

 َٓتعض ذلُز ْضٝف داعِ َطٝاف١ٝ االؽع١ حتت احلُضا٤  .82 

 صارم عباؼ محظ٠ اْهغاص ايغ٤ٛ  .83 

 ؽٗز امحز داعب محٛر ايجٓا٥ٝات ايعا١َ ٚ اخلاص١ ألؽباٙ املٛصالت.   .84 أ.ّ.ر. أٜار أمحز صاحل

 ؽٗز َؤٜز خًف فاحل االؽع١ ايغ١ٝٓٝ  ٚ تطبٝكاتٗا احلزٜج١.خضا٥ط   .85 

 ذلُز عاَر ثاَض ؽرئٜ اخلضا٥ط ايرتنٝب١ٝ ٚ ايبضض١ٜ ٚ ايهٗضبا١ٝ٥ يألغؾ١ٝ ايضقٝك١.  .86 

 ذلُز سغٔ فالح صفا أثض اعتدزاّ ايزصٚع االؽعاع١ٝ يف ايتكًٌٝ َٔ خطض االؽعاع  .87 أمحز فاعٌ رلٝرب ر.

 عش٢ نضِٜ ابضاِٖٝ عبز املؾع١ املغتدز١َ يف ايعالز االؽعاعٞطضم اْتاز ايٓعا٥ض   .88 

 عٝا٤ فضسإ طضيف سٕٓٛ رصاع١ ْعض١ٜ يكٝاؼ َعاٌَ تٖٛني أؽع١ ناَا ملضنبات رلتًف١  .89 

 طٝب١ طعٝإ ْادٞ صاحل االؽع١ فٛم ايبٓفغذ١ٝ اعضاصٖا ٚاعتدزاَتٗا  .91 ؽُٝا٤ قاعِ عبز احلغٔ

 عباؼ طٖري ْعُ٘ عبز اهلل االؽع١ حتت احلُضا٤ ٚاعتدزاَاتٗا  .91 



  سغني خايز ايهضِٜ عبز تطبٝكات أؽباٙ املٛصالت يف ايتهٓٛيٛدٝا املعاصض٠  .92 

 صعز محٝز دلٝز أ.ر.

يف دلاالت ايضٓاعات  SF6' CF4اخلضا٥ط ايفٝظٜا١ٜٚ ٚايتطبٝك١ٝ يًػاطات   .93

 ايهٗضبا١ٝ٥
 عبز ايهضِٜ ذلُٛر عباؼ

 عبز اهلل عبز ايغتاص َضطف٢  ايتفاعٌ ايٟٓٛٚ االْزَادٞ ايباصر يف املعارٕاملفاِٖٝ ايفٝظٜاٜٚ٘ االعاعٝ٘ الي١ٝ   .94 

 عبز اهلل زلِ عبٛر ٖارٟ رصاع١ ْعض١ٜ سغاب ايتٛص١ًٝٝ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚايتٛص١ًٝ احلضاص١ٜ يًػاطات   .95 

 عًٞ اٜار سغٔ دشٌٝ اعتدزاّ ايبٛيُٝضات يًٛقا١ٜ َٔ االؽعاع  .96 صْٚل قٝػ غغبإ ر.

 عًٞ سغٔ داٌَ راٚر اي١ٜٚٛٓ ٚتطبٝكاتٗا ايغ١ًُٝ ٚايالع١ًُٝاملفاعالت   .97 

 عًٞ راٚر طايب فضز سغاب َعاَالت ايتٖٛني يبعض ايعٓاصض  .98 

 +فاعٌ دباصعال٤ بزص سغٔ

 Compoundرصاع١ اخلضا٥ط ايبضض١ٜ ملضنظ مشغٞ ْٛع قطع َهاف٧ َضنب )  .99

parabolic c1ncentrator CPC) 
 نضاص َٝجِ سغني صاسب

 فغٌ دلٝز َفٝز نٛثض رصاع١ اخلضا٥ط ايبضض١ٜ ملضنظ مشغٞ ْٛع قطع َهاف٧ سٛعٞ   .111 

 َضطف٢ ٖٓزٟ خًف خًٌٝ رصاع١ اخلضا٥ط ايبضض١ٜ ملضنظ مشغٞ ْٛع قطع طا٥ز بٝغٟٛ   .111 

 ْٛص اهلز٣ عًٞ تب١ٓٝ  Magnetic materials technologyتهًٓٛدٝا املٛار املػٓاطٝغ١ٝ    .112 اْعاّ ٚارٟ ٚطٔ 

 

(يف ايعالز piezoelectricityاملٛار ايهٗضٚعػط١ٝ )ايبٝظٚنٗضبا١ٜ٤ اعتدزاّ  .113

 ايطيب 

 سضف ذلُز داعِ بضا٤

 ساصخ َج٢ٓ امساعٌٝ  ايتطبٝكات ايضٓاع١ٝ يالعالى ايٓا١ْٜٛ   .114 

 طٖضا٤ َٝجِ سغٔ ععٝز األيٝاف ايبضض١ٜ ٚاعتدزاَاتٗا باالتضاالت  .115 ر. ذلغٔ عٓٝز سغْٛٞ
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 عًٞ عباص َؾذٌ صاحل رصاع١ ايبٛيُٝضات ٚاعتدزاَٗا نبزا٥ٌ سٜٝٛ٘  .118 سٝا٠ خًف محٝز  ر.

 عًٞ ذلُز صالٍ غايٞ تك١ٝٓ ايٓاْٛ ٚتاصخيٗا ٚتطبٝكاتٗا   .119 

 ذلُٛر ٜاؼ خغريعًٞ  رصاع١ ايتًٛخ اإلؽعاعٞ ع٢ً َٛار ايبٓا٤   .111 

 غفضإ نضِٜ فضسإ  أْٛاع املضارص املؾع١  .111 ٖز٣ دلٝز تٛفٝل  ر.

 ابضاِٖٝ فاحل عًٞ فاصٚم َفاعالت اْتاز ايطاق١  .112 

 فاط١ُ سغٔ عبز اهلل  االؽع١ ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ  .113 

 ؽٓٛص فاط١ُ عُاص عًُإ (Infrared Detectorsنٛاؽف االؽع١ حتت احلُضا٤ )   .114 أ.ّ.ر. سٓإ ناظِ سغٕٛ 

 

 Nanotechnology and Industrialايٓاْٛ تهٓٛيٛدٞ ٚايتطبٝكات ايضٓاع١ٝ )  .115

Applications 
 نضاص عًٞ سغني عًٞ

 نٛثض عال٤ مجع٘  (semiconductor and electronic devicesاؽباٙ املٛصالت ٚااليهرتْٚٝات )  .116 

 باعِ ذلُز ذلُٛريٝح  ايعٗز اجلزٜز يًُٛار ايهاصب١ْٝٛ   .117 ر. سامت عبز ايضطام ط٘ 

 ذلغٔ فظٜع محٝز فضز اْٛاع ٚتطبٝكات املٛار فا٥ك١ ايتٛصٌٝ .       .118 

 ذلُز صمحٔ دابض عٛارٟ        ، خضا٥ض٘ ٚتطبٝكات٘ ايبٛيُٝض اْٛاع٘  .119 

 ذلُز عامل طايب ؽانض رصاع١ خضا٥ط ٚتطبٝكات ايطاق١ ايٓعٝف١ ٚاملغتزا١َ .  .121 



 ذلُز عارٍ عًٞ عباؼ أؽباٙ املٛصالت ايٓا١ْٜٛيٝظصات   .121 تكٞ عًُإ ر. ابتغاّ ذلُز

 ذلُز عبز ايغالّ فضعٕٛ  يٝظص ؽب٘ املٛصٌ  .122 

 ذلُز عًٞ صاحل ٖالٍ يٝظصات احلاي١ ايػاط١ٜ  .123 

 ذلُز فاعٌ سغني خًف نٝف١ٝ تضٜٛض ايجكب األعٛر عًًُٝا  .124 ر. َعفض داعِ صاسب

 ذلُز َٗزٟ ناظِ  ايكبٍٛ بٗا ْعضًٜا ٚعًًُٝا؟َعغ١ً ايتٛا٥ِ يف ايٓعض١ٜ ايٓغب١ٝ اخلاص١، ٌٖ ميهٔ   .125 

 ذلُٛر طاصم عٝز محٝز  ْعض١ٜ األٚتاص ايفا٥ك١ بني ايضٜاعٝات اجملضر٠ ٚاإلثباتات ايع١ًُٝ  .126 

 َضتغ٢ عًٞ عظٜظ َٗزٟ رصاع١ خضا٥ط ٚاْٛاع املٛار فا٥ك١ ايتٛصٌٝ ٚ اِٖ تطبٝكاتٗا  .127 ّ.ر. هلٝب امحز 

افضاح ٖارٟ+ ّ.ر. هلٝب امحز   َضتغ٢ ْٜٛػ دًٝب  املٛدات ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ ٚتأثريٖا ع٢ً صش١ االْغإ   .128 

 َضِٜ عًٞ نضِٜ َطض ( ٚثٛص٠ االتضاالت Optical Fibersااليٝاف ايبضض١ٜ )   .129 ر. هلٝب امحز

 َضِٜ فالح عاطٍ ٖزٍ ايتشغػ ايٓا٥ٞ ٚرٚصٙ يف أراص٠ االطَات .   .131 أ.ّ.ر. آَاٍ دباص سامت 

سامتأ.ّ.ر. آَاٍ دباص   َضِٜ ذلُز عبز اهلل صاؽز ايتشغػ ايٓا٥ٞ ٚتطبٝكات٘ يف اجملاالت ايظصاع١ٝ   .131 

 َضطف٢ عًِٝ َطض ذلغٔ ط االؽع٘ ايغٝٓٝ٘ املغتدزَ٘ يف ايتؾدٝط ايطيب٥خضا  .132 عًٝ٘ عبز احملغٔ ؽٗاب أ.ر.

 َضطف٢ ذلُز َٗزٟ  ١ايطبٝ املغتدزَ٘ يف ايعالدات (BioMaterial) احلٜٝٛ٘ خضا٥ط املٛار  .133 عًٝ٘ عبز احملغٔ ؽٗاب أ.ر.

 َضطف٢ ٚيٝز عهاب  ايطاقات املتذزر٠ َٚتطًبات ايعضض  .134 عًٝ٘ عبز احملغٔ ؽٗاب أ.ر.

 َضعب عًٞ عًُإ ْاصض ايتػريات املٓاخ١ٝ يهٛنب االصض ٚتاثريٖا ع٢ً ايب١٦ٝ .  .135 عًٝ٘ عبز احملغٔ ؽٗاب أ.ر.

 َٗٓز ذلُز غذريٟ عشاب ع٢ً املرتانبات ايبٛيُٝضٜ٘ ١تاثري ايعٛاٌَ اجلٜٛ  .136 طٜٓب داعِ ْعُ٘

 َٝجِ َٗزٟ سغٔ عبز اهلل را٥ض٠ سغاؼ االؽع١ حتت احلُضا٤ ٚتطبٝكاتٗا  .137 ر. عُار ٖارٟ خًٌٝ

 َٗزٟ صاحل َٗزٟ سغني ايٓبغ١ٝ ٚتطبٝكاتٗادلٗظ ايكزص٠ را٥ض٠   .138 ر. عُار ٖارٟ خًٌٝ

 َٛز خًٌٝ عجُإ محٝز ٚتطبٝكاتٗاايعزع١ املػٓاطٝغ١ٝ   .139 ر. عُار ٖارٟ خًٌٝ

 ٢َٓ عاسٞ داعِ محارٟ  ظاٖض٠ االستباؼ احلضاصٟ ٚنٝف١ٝ َعاجلتٗا  .141 .آٜاؼ امحز  ا.ّ.ر

 َٗا ذلُز فضز عبز عًٞ  تطبٝكات ايبالطَا   .141   افضاح ٖارٟ +آٜاؼ امحز 

.آٜاؼ امحز ا.ّ.ر  َٝػ َايو محٛر عبز اهلل املعذالت اي١ٜٚٛٓ   .142 

 غا٥بْضدػ عتاص راخٌ  أ١ُٖٝ اؽباٙ املٛصالت يف تضٓٝع ايٓبا٥ط االيهرت١ْٝٚ  .143 عبٝزر. امحز طٜز 

 ْٛص يٝح عبز االَري سغني أ١ُٖٝ ايزاٜٛر يف ايزٚا٥ض ايهٗضبا١ٝ٥    .144 ر. امحز طٜز عبٝز

 نضاب َٓضٛص ٖاؽِ ْريإ رصاع١ خضا٥ط االعتكطاب يبًٛص٠ ايهٛاصتظ   .145 ٖٓا٤ ؽهض 

ايفٝظٜا١ٝ٥ يًبٛيُٝضات املزع١ُ بايٓاْٛرصاع١ اخلضا٥ط   .146 ٖٓا٤ ؽهض  ٖادض قتٝب١ عبز ايعاٖض  

  عضٚص ذلُز َضار عًُإ رصاع١ ظاٖض٠ اؽعاع اجلغِ االعٛر ٚتطبٝكات٘  .147 ٖٓا٤ ؽهض

 عُض ذلغٔ عٛار محارٟ اْٛاع ايضالر٠ ٚطضم قٝاعٗا ملدتًف املٛار  .148 ٖٓا٤ ؽهض 

  ٖارٟ سغني طغري سغني  Nano Tube Carbon : Structure , production and their Application  .149 طاٖض محز ذلُٛر 

 151.   Allotropic Materials : reason for its different crystal structure  ٖز٣ َؤٜز عًٞ سغني 

 محظٙ َطًو عتاص ٖٓز اعتدزاّ ايٓعا٥ض املؾع١ يف اجملاٍ ايطيب   .151 صفاٙ امساعٌٝ ْٛصٟ

 ٚعاّ عًٞ بادٞ عًُإ Digital Elevation Model (DEM), Principles and Applications  .152 ر. محٝز دلٝز عبز اجلباص

 153.  Earth resources Satellites, Principles and Applications  ٜامسني اعاَ٘ عبز اهلل 



 اال٤ سغني عبز عباؼ املا٤ ايضاحل يًؾضبايتكٓٝات احلزٜج١ يف تٓك١ٝ ٚتعكِٝ املٝاٙ ٚجتٗٝظ   .154 أ.ّ.ر. َادز عًِٝ 

 أ.ّ.ر. َادز عًِٝ
تطبٝكات ايطاق١ املتذزر٠ يف تٛيٝز ايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ ٚاَزار َٓاطل االعتدزاّ   .155

 ناملضاْع ٚايبٝٛت بايتٝاص ايهٗضبا٥ٞ
 امحز ذلُز عبز َٗبٍٛ

  ناظِ َٗٝزٟ حي٢ٝ ملرتانبات عرياَٝه١ٝايعٛاٌَ املؤثض٠ ع٢ً َتا١ْ ايعظٍ ايهٗضبا٥ٞ   .156 ؽش٣ ٖاؽِ َٗزٟ  ا.ّ.ر.

 اْٛاص سهُت ؽانض ٚارٟ ايتشٛالت ايطٛص١ٜ يهاصبٝز ايغًٝها   .157 

 ذلُز  ذلُٛر امحز اٜات اخلضا٥ط ايعظي١ٝ يًُٛار ايغرياَه١ٝ  .158 

 اٜار ذلُز ٖٜٛزٟ محٛر ْعاّ ايجايّٝٛ فا٥ل ايتٛصٌٝ   .159 

 تباصى َادز ذلغٔ عاصٞ االؽع١ املؤ١ٜٓ اثاصٖا ايضش١ٝ ٚطضم ايٛقا١ٜ َٓٗا   .161 تػضٜز عبز اجلباص  

 تٝغري حي٢ٝ عبٝز ذلُز ايهٛاؽف ايػاط١ٜ   .161 تػضٜز عبز اجلباص

 عاَض سغٔ عباؼ قزص٠ اٜكاف دغُٝات ايفا يف االْغذ١ ايبؾض١ٜ  .162 تػضٜز عبز اجلباص

 ؽٝشإ محز عال٤ ساصخ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ ٚأثضٙ ع٢ً صش١ االْغإ   .163 عا٥ؾ١ عًٞ 

 ساطّ امحز َٗزٟ عبع االؽع١ َٔ سٛيٓا   .164 عا٥ؾ١ عًٞ

 سغاّ امحز صؽٝز َؾعٌ تغًغٌ االسزاخ ايظَين يالْفذاص ايععِٝ  .165 ر. صعا سظاّ صعٔ

 عش٢ امحز عبز ايهضِٜ سٝٛر األؽع١ ايغ١ٝٓٝ َٔ املغتٜٛات ايبًٛص١ٜ  .166 

 صاحل عالَ٘ َٝغض سٓإ ظاٖض٠ َاطْض  .167 

 عبز بؾري عامل سٛصا٤ يًشضاص٠ ايٓٛع١ْٝعض١ٜ رٜباٟ   .168 

 سٛصا٤ ممزٚح عباؼ ْاصض رصاع١ حتغني َعاٌَ ايتُزر احلضاصٟ اخلطٞ يًُٛار ايبٛيُٝض١ٜ  .169 ذلُز عبزايٓيب ثذٌٝ ر.

 خايز اطص ظاٖض صعٛإ رصاع١ اخلٛاظ ايهٗضبا١ٝ٥ يبٛيُٝضات ؽب٘ َٛص١ً  .171 

 سغني اهلل عبز عًٞ صسٌٝ رصاع١ اخلضا٥ط ايرتاٜبٛيٛدٞ يًُرتانب ايبٛيُٝريٟ  .171 

 محٛر فالح صٚا٤ رصاع١ رصد١ سضاص٠ عطح االصض باعتدزاّ االعتؾعاص عٔ بعز  .172 اْبجام ذلُز عًٞ عبز االَري

 صٜاض انضّ ٖارٟ ايتًٛخ اجلٟٛ االٖٓظاطٟ  .173 

 صِٜ غين عبز ايضطام ذلُز ايٝٛصاّْٝٛ ٚتأثريات٘ ع٢ً صش١ االْغإ ٚايب١٦ٝ  .174 ّ.ر. عزٟ طاصم صبشٞ

 طٖضا٤ فاعٌ عٛرٙ عًُإ نٛاؽف األثض ايٟٓٛٚ يًشاي١ ايضًب١  .175 

 ر. عضٚب١ مجٌٝ 

ًَح ايبشض ٚ ايػباص ع٢ً عاٌَ امخار االؽعاع  ,تأثري ايعٛايل اجل١ٜٛ  غري ايشا٥ب١   .176

 ايؾُغٞ

 طٜٓب ذلُٛر فٛطٟ َٛع٢

 دٛار عًُإ عامل عاصٙ تأثري املٛدات ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ ع٢ً صش١ االْغإ  .177 

 تٛيٝز فضم دٗز يف َار٠ ؽب٘ َٛص١ً –ايتأثري ايهٗضٚسضاصٟ   .178 ذلُز صس١ُٝعًٞ  ر.
 ؽٗز اصنإ ٖاؽِ دعاط

 
 ايغٝطض٠ ع٢ً ت١ٜٛٗ املٓظٍ بأعتدزاّ االصرٜٚٓٛ   .179

 ٖب٘ عًٞ عبز اهلل 

ظالٕ عضسإ غ  عالّ عٛرٙ ٖالٍ عٓاٜ٘ االؽع١ ايغ١ٝٓٝ ٚتطبٝكاتٗا يف اجملاالت ايطب١ٝ  .181 

 عٝف عًٞ ذلُز رلتاص ع٢ً خضا٥ط االغؾ١ٝ ايضقٝك١رصاع١ تاثري ايتًزٜٔ   .181 

 امحز سغٔ ذلُز ؽٗز ايتٛص١ًٝٝ ايهٗضبا١ٝ٥ يف املٛار ايفا٥ك١ ايتٛصٌٝ  .182 نضِٜ عًٞ داعِ



 ؽعبإ عبز فٛطٟ ؽُٝا٤ ايٝات ايتٛصٌٝ ايهٗضبا٥ٞ يف ايبٛيُٝضات  .183 

 صفا ٚيٝز خًٌٝ ايتٛصٌٝ احلضاصٟ يف املٛار ايغرياَٝه١ٝ  .184 

ؽبٝبعارٍ ناٌَ    ذلُز دباص داعِ بٛابات املٓطل  .185 

  ذلُز عباؼ سغٔ َايٛ احملٛالت ايهٗضبا١ٝ٥  .186 

  اعضا٤ باعِ ذلُز صاٌٜ ايضاراص  .187 

 صؤ٣ عُض ط٘

رصاع١ َار٠ احلُأ٠ ايٓاجت١ َٔ ذلطات َعاجل١ َٝاٙ ايضضف ايضشٞ ٚطضم االعتفار٠   .188

 َٓٗا 

 عٟٓٛ فضز عًٞ ايكارص عبز

 عبري صعز خغض سبٝب املٛار ايبالعتٝه١ٝ باملعارٕ حتت عػٛط ٚاط١٦طال٤   .189 بًكٝػ عارٍ امحز

 عشصا٤ ٖارٟ محظ٠ عطٝ٘ ايؾبابٝو ايشن١ٝ  .191 ْغاٍ َٛع٢ عبز االَري

 عًٞ صعز صؽٝز عبز ايعٝٛب ايبًٛص١ٜ يف اؽباٙ املٛصالت  .191 

 عامل دباص َعٔ عًٝا٤ تطبٝكات اخلالٜا ايؾُغ١ٝ  .192 ٖارٟ دباص دلٝبٌ

 عُاص ثاَض َهطع َٛع٢ اجلغُٝات االٚي١ٝ  .193 

 عُض بزاع فضسإ داعِ اعتدزاّ ايًٝظص يف ايطب ٚايضٓاع١  .194 

 ذلُز راٚر عاَض غزٜض اخلٛاظ ايبضض١ٜ ياليٝاف ايبضض١ٜ  .195 َعٗض ؽٗاب امحز

 غٝح ذلُز ْعَٛٞ ععٝز اعتدزاّ ايًٝظص يف رصاع١ تًٛخ اجلٛ  .196 

 نضاص غاطٟ ؽهري صعني ايتًٛخ باالؽعاع ايهٗضَٚػٓاطٝغٞ ٚاثضٙ ع٢ً ايب١٦ٝ   .197 عارٍ امساعٌٝ ناظِ

 يٝح ٖاؽِ ذلُز سغني ايتًٛخ ايغُعٞ َضارصٙ ٚاثضٙ ع٢ً االْغإ  .198 

 ذلُز باقض عضَز َٗزٟ  تانٌ اْابٝب َٝاٙ ايؾضب ٚرلاطضٖا ع٢ً االْغإ  .199 

   عبٛر دابض مشدٞ ذلُز Xeرصاع١ خضا٥ط ٚممٝظات ْعا٥ض ايظٜٕٓٛ   .211 مسري٠ امحز ابضاِٖٝ

 ذلُز نضِٜ خغري  قٝاؼ قزص٠ االٜكاف يعٓضضٟ ايفغفٛص ٚايهايغّٝٛ  .211 

 عًٛإ عباؼ فاعٌ َضٚٙ رصاع١ ممٝظات ايهٛاؽف اي١ٜٚٛٓ َٔ سٝح ايزق١  .212 

 َضِٜ امحز دلٝز  ايطب ايٟٓٛٚ يف ايتؾدٝط ٚايعالز  .213 

 راٚرَضِٜ طٜار طاصم  املٛصالت فا٥ك١ ايتٛصٌٝ  .214 فضاؼ ناظِ ْضٝف

 ذلغٔ عامل سٝزص َٓتعض ايًٝظص ٚتطبٝكات٘  .215 

 َضِٜ َٛفل ٜاعني ايتطبٝكات ايفٝظٜا١ٜٚ يف ايطب  .216 اميإ محٝز  

 َضطف٢ ط٘ فٝاض ؽرتإ اعتدزاّ ايًٝظص يف ايتذٌُٝ  .217 

 َضطف٢ نضِٜ صاحل  ايطاق١ ايهٗضَٚػٓاطٝغ١ٝ ايبؾض١ٜ  .218 

 ٢َٓ عزْإ َٛع٢ عشاب ٚاعتعُاالت٘ : رصاع١ ْعض١ٜايظداز ٚتضنٝب٘ ٚخٛاص٘ ٚاْٛاع٘   .219 ؽُٝا٤ ٖاؽِ عٓٝز

 ْار١ٜ دًٌٝ ٖاؽِ سغني ايطضم ايتذضٜب١ٝ حلٝٛر األؽع١ ايغ١ٝٓٝ.  .211 ذلُز ساَز َضطف٢

 ْٛص اهلز٣ دباص سغني  ظاٖض٠ ايتٛصٌٝ ايفا٥ل ٚتطبٝكاتٗا.  .211 

    اعٌٝ ععزٕٚ دالب َاحل اخلٛاظ املػٓاطٝغ١ٝ يًُٛار ايضًب١ ٚتضٓٝفاتٗا  .212 

َٛع٢ اؽٜٛذ امحز  ؽفا٤ عبز اهلل خغري أطرٚاد١ٝ َٛد١ اجلغِٝ يف َٝهاْٝو ايهِ ، اعاعٗا ايٓعضٟ ٚتطبٝكاتٗا   .213 



 َايو ناظِ بضٜزٟ َبزأ ايتكابٌ ، ْعض١ٜ أصْفغت ٚ ايك١ُٝ املتٛقع١ يف َٝهاْٝو ايهِ   .214 

 




