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 :أػضبء ْٛئخ انتذرٚص ثبنقطى

 أقطبو انطالة:  أٔال 

 انتخصص انذقٛق انًطًٗ انٕظٛفٙ انًؤْم انزُطٛخ االضى و

 فٛسٚبء إغؼبػٛخ أضتبر يطبػذ دكتٕراِ يصرٖ أغرف يصطفٗ يصطفٗ ػجذانًُؼى/ د 1

 يٛكبَٛكب انًٕائغ ٔانتجبدالد انضرارٚخ أضتبر يطبػذ دكتٕراِ يٕرٚتبَٛب يضًذ انًختبر ٔنذ انذاِ/ د 2

 فٛسٚبء انًٕاد انُبَٕٚخ أضتبر يػبرك دكتٕراِ االردٌ أًٍٚ ضهٛى ػبٚع ضبنى/  د 3

 فٛسٚبء َٕٔٚخ أضتبر يطبػذ دكتٕراِ يصرٖ أصًذ ػخًبٌ/ د 4

 فٛسٚبء إغؼبػٛخ أضتبر يطبػذ دكتٕراِ االردٌ يضًٕد ضهًٛبٌ دإْد/ د 5

 فٛسٚبء إغؼبػٛخ أضتبر يطبػذ دكتٕراِ االردٌ ػًبد اصًذ يصطفٗ/ د 6

 فٛسٚبء انضبنخ انصهجخ أضتبر يطبػذ دكتٕراِ االردٌ أصًذ يضًذ ٕٚضف ػٕض هللا/ د 7

 كًٛٛبء غٛر ػضٕٚخ ٔ فٛسٚبئٛخ أضتبر يطبػذ دكتٕراِ يصرٖ غرٚف ػهٗ صطٍٛ/ د 8

 

 

 أقطبو انطبنجبد:  حبَٛب 

 انتخصص انذقٛق انًطًٗ انٕظٛفٙ انًؤْم انزُطٛخ االضى و

 فٛسٚبء يضبضر يبرطتٛر انطٕداٌ آيُخ انساكٙ يٕضٗ.  أ 1

 

 

 :ػذد أػضبء ْٛئخ انتذرٚص ، ٔانًضبضرٍٚ ٔانًؼٛذٍٚ ثبنقطى: حبنخب 

 انًزًٕع ػذد انًؼٛذٍٚ ػذد انًضبضرٍٚ ػذد أػضبء ْٛئخ انتذرٚص 

 غٛر ضؼٕد٘ ضؼٕد٘ غٛر ضؼٕد٘ ضؼٕد٘ غٛر ضؼٕد٘ ضؼٕد٘

 أَخٗ ركر  أَخٗ ركر  أَخٗ ركر  أَخٗ ركر  أَخٗ ركر  أَخٗ ركر 

 - - - -  - - - - - - - - - انًزًٕع

 

 

  



 

 

 :انتؼُٛٛبد ثبنقطى نهؼبو انضبنٙ 

 تؼُٛٛبد ركٕر:  أٔال 

 انذررخ انؼهًٛخ انقطى االضى و

 أضتبر يػبرك فٛسٚبء أًٍٚ ضهٛى ػبٚع ضبنى/ د 1

 أضتبر يطبػذ فٛسٚبء يضًٕد ضهًٛبٌ دإْد/ د 2

 أضتبر يطبػذ فٛسٚبء ػًبد اصًذ يصطفٗ/د 3

 أضتبر يطبػذ فٛسٚبء أصًذ يضًذ ٕٚضف ػٕض هللا/د 4

 أضتبر يطبػذ فٛسٚبء غرٚف ػهٗ صطٍٛ/ د 5

 

 تؼُٛٛبد إَبث: حبَٛب

 انذررخ انؼهًٛخ انقطى االضى و

 - - ال ٕٚرذ 1

 

 :انًجتؼخٌٕ ثبنقطى: حبنخب 

 رٓخ االثتؼبث انقطى انرتجخ األكبدًٚٛخ اضى انًجتؼج و

 - - - ال ٕٚرذ 1

 

 :أَػطخ انقطى

 يػبركخ انقطى ثهزبٌ انكهٛخ  ( 1

 انًٓبو اضى ػضٕ ْٛئخ انتذرٚص اضى انهزُخ

 رئٛص نزُخ تطٕٚر انخطظ ٔانجرايذ ثبنقطى/ رئٛص نزُخ انًختجراد أغرف يصطفٗ يصطفٗ تطٕٚر انخطظ ٔانجرايذ/ انًختجراد

 ػضٕ نزُخ انًختجراد أصًذ يضًٕد ػخًبٌ انًختجراد

/ انزذأل ٔاالختجبراد/ انًختجراد

 تطٕٚر انخطظ ٔانجرايذ/ انخرٚزٍٛ

ػضٕ / ػضٕ نزُخ انزذأل ٔاالختجبراد/ ػضٕ نزُخ انًختجراد يضًذ انًختبر ٔنذ انذاِ

 ػضٕ نزُخ انخطظ ٔانجرايذ/ نزُخ انخررٍٛٛ

 يُطق اإلرغبد األكبدًٚٙ ثبنقطى/ ػضٕ نزُخ انًختجراد     ػًبد أصًذ فراد      االرغبد االكبدًٚٗ/انًختجراد

 ػضٕ نزُخ انزذأل ٔاالختجبراد/ ػضٕ نزُخ انًختجراد أصًذيضًذ ػٕض هللا انزذأل ٔاالختجبراد/ انًختجراد

 يُطق انزٕدح ثبنقطى/ ػضٕ نزُخ انًختجراد  يضًٕد ضهًٛبٌ دإْد             انزٕدح ٔاالػتًبد األكبدًٚٙ/ انًختجراد

 ػضٕ نزُخ تطٕٚر انخطظ ٔانجرايذ/ ػضٕ نزُخ انًختجراد         أًٍٚ ضهٛى ػبٚع تطٕٚر انخطظ ٔانجرايذ/ انًختجراد

انتؼهٛى / غؤٌٔ أػضبء ْٛئخ انتذرٚص

 االنكترَٔٗ

ػضٕ ٔصذح انتؼهٛى / ػضٕ ثٕصذح غؤٌٔ أػضبء ْٛئخ انتذرٚص غرٚف ػهٗ صطٍٛ

 االنكترَٔٗ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 يػبركخ أػضبء ْٛئخ انتذرٚص ثهزبٌ انقطى  ( 2

 انًٓبو اضى ػضٕ ْٛئخ انتذرٚص اضى انهزُخ

 رئٛص نزُخ تطٕٚر انخطظ ٔانجرايذ ثبنقطى/ رئٛص نزُخ انًختجراد أغرف يصطفٗ يصطفٗ تطٕٚر انخطظ ٔانجرايذ/ انًختجراد

 ػضٕ نزُخ انًختجراد أصًذ يضًٕد ػخًبٌ انًختجراد

/ انزذأل ٔاالختجبراد/ انًختجراد

 تطٕٚر انخطظ ٔانجرايذ/ انخرٚزٍٛ

ػضٕ / ػضٕ نزُخ انزذأل ٔاالختجبراد/ ػضٕ نزُخ انًختجراد يضًذ انًختبر ٔنذ انذاِ

 ػضٕ نزُخ انخطظ ٔانجرايذ/ نزُخ انخررٍٛٛ

 يُطق اإلرغبد األكبدًٚٙ ثبنقطى/ ػضٕ نزُخ انًختجراد     ػًبد أصًذ فراد      االرغبد االكبدًٚٗ/انًختجراد

 ػضٕ نزُخ انزذأل ٔاالختجبراد/ ػضٕ نزُخ انًختجراد أصًذيضًذ ػٕض هللا انزذأل ٔاالختجبراد/ انًختجراد

يضًٕد ضهًٛبٌ دإْد             انزٕدح ٔاالػتًبد األكبدًٚٙ/ انًختجراد

  

 يُطق انزٕدح ثبنقطى/ ػضٕ نزُخ انًختجراد

 ػضٕ نزُخ تطٕٚر انخطظ ٔانجرايذ/ ػضٕ نزُخ انًختجراد         أًٍٚ ضهٛى ػبٚع تطٕٚر انخطظ ٔانجرايذ/ انًختجراد

انتؼهٛى / غؤٌٔ أػضبء ْٛئخ انتذرٚص

 االنكترَٔٗ

ػضٕ ٔصذح انتؼهٛى / ػضٕ ثٕصذح غؤٌٔ أػضبء ْٛئخ انتذرٚص غرٚف ػهٗ صطٍٛ

 االنكترَٔٗ

 يُطق انزٕدح ثبنقطى/ ػضٕ نزُخ انًختجراد ايُّ انساكٙ يٕضٗ. ا انزٕدح ٔاالػتًبد األكبدًٚٙ/ انًختجراد

 

 :يػبركخ أػضبء ْٛئخ انتذرٚص فٙ ٔرظ انؼًم ٔاالصتفبالد ،ٔانُذٔاد ٔانًؤتًراد ثبنزبيؼخ( 3

    اضى انًضبضر انسيبٌ انًكبٌ  ػذد انًػبركٍٛ  ػُٕاٌ انًػبركخ َٕع انًػبركخ  و

دٔر انفٛسٚبء فٙ صٛبتُب انٕٛيٛخ  يضبضرح 1

 ٔأًْٛتٓب
 اصًذ يضًٕد ػخًبٌ/ د 14/3/1438  انقبػخ انكجرٖ 40

 ٔرغخ ػًم ػٍ   اإلرغبد األكبدًٚٙ ٔرغخ ػًم 2
  ػهٗ َظبو انجالك

قبػخ  6

 االرتًبػبد
رثٛغ أٔل  7

1438 

 غرٚف ػهٗ صطٍٛ/ د

 .ٚررٗ تٕحٛق كم يػبركخ ثصٕرح يؼجرح ػٍ انقطى يغ كتبثخ تقرٚر يزًم ػُٓب

 

 

 :األَػطخ انجضخٛخ ألػضبء ْٛئخ انتذرٚص( 4

 أثضبث يذػٕيخ يٍ انزبيؼخ: أٔال 

 انقرار انُٓبئٙ انًٛساَٛخ انًقترصخ ػُٕاٌ انجضج انقطى اضى انجبصج انرئٛطٙ رقى انًػرٔع

 - - - - ال ٕٚرذ -

 

 :األثضبث غٛر انًذػٕيخ: حبَٛب

 

 انتبرٚخ اضى انًزهخ ػُٕاٌ انجضج انقطى اضى انجبصج و

 Corrosion protection and antifouling الفيزياء شريف على حسين/ د  1

properties of varnish –coated steel 

containing natural additive  

Chem. Indust., 

and Chem. Eng. 

Quan. 

2016 



 

 Effect of Tween-80 Surfactant on الفيزياء شريف على حسين/ د  2

the Corrosion Resistance 
of Zn-Phosphated Steel 

Journal of 

Surfactants and 

Detergents 

قيد 
 النشر

 

 

 

 :تراث انقطى انجضخٙ نهطُٕاد انطبثقخ: حبنخب 

 :أَػطخ انقطى األكبدًٚٛخ ٔ اإلدارٚخ( 5

 :قبو انقطى ثؼذح أَػطخ يٍ ثُٛٓب -

 

 

 :إصصبءاد  قطى ػهٕو انضبضت ( 6
 اإليكبَبد انًتبصخ

 انؼذد  انٕصف اإليكبَٛخ

 المعامل

  

  

 4  طالبا15 متر وتسع 30

 األجهزة

  

  

 متعددة أجهزة فيزيائية

 1 القاعة الكبرى قاعات المؤتمرات

 إمكانات أخرى

  

- - 

 

 .تضهٛم َتبئذ االختجبر انُٓبئٙ يٍ انفصم انذراضٙ األٔل يٍ انؼبو انزبيؼٛخ ( 6

 :تى ثؼٌٕ هللا اختتبو االختجبراد انُٓبئٛخ نهفصم انذراضٙ األٔل يٍ انؼبو انزبيؼٙ ػهٗ انُضٕ انتبنٙ

 انطالة: أٔال

 َطجخ انُزبس انراضجٌٕ انُبرضٌٕ انضبضرٌٔ  انؼذد انكهٙ  رقى انػؼجخ  اضى انًقرر

 %92.86 1 13 14 14 280 (2)يٛكبَٛكب 

 %100.00 0 6 6 6 111 تضٕالد انطبقخ انػًطٛخ

 %78.95 8 30 38 41 98 (1)فٛسٚبء ػبيخ 

 %100.00 0 1 1 1 102 يختجر ثصرٚبد

 %100.00 0 7 7 7 107  1فٛسٚبء طجٛخ 

 %91.67 1 11 12 12 281 2فٛسٚبء رٚبضٛخ 

 %66.67 3 6 9 9 319 1فٛسٚبء كٓرٔيغُبطٛطٛخ 
 %100.00 0 3 3 3 104 يختجر كٓرٔيغُبطٛطٛخ

 %100.00 0 2 2 2 105 فٛسٚبء إصصبئٛخ

 %100.00 0 3 3 3 307 1يٛكبَٛكب 

 %100.00 0 3 3 3 100 (2)فٛسٚبء ػبيخ 

 %100.00 0 6 6 6 109 (2)يٛكبَٛكب انكى 

 %100.00 0 6 6 6 110 ػهى انًٕاد

 %100.00 0 2 2 3 318 (1)رٕايذ 

 %80.00 1 4 5 5 306 فٛسٚبء صرارٚخ

 %100.00 0 4 4 4 320 (1)فٛسٚبء َٕٔٚخ 

 %81.82 2 9 11 11 305 (1)فٛسٚبء انكى 



 

 %100.00 0 6 6 6 112 اإلنكترَٔٛبد

 88.41 16 122 138 142 انًزًٕع ٔانُطجخ انكهٛخ نهقطى

 

 

 

 

 

 

 انطبنجبد: حبَٛب

 َطجخ انُزبس انراضجٌٕ انُبرضٌٕ انضبضرٌٔ  انؼذد انكهٙ  رقى انػؼجخ  اضى انًقرر

 %100.00 0 9 9 9 182 تضٕالد انطبقخ انػًطٛخ

 %55.56 12 15 27 28 3 (1)فٛسٚبء ػبيخ 

 %52.63 9 10 19 21 156 (1)فٛسٚبء ػبيخ 

 %96.15 2 50 52 54 175 1فٛسٚبء طجٛخ 

 %68.97 9 20 29 31 162 (2)فٛسٚبء ػبيخ 
 %69.57 7 16 23 25 361 فٛسٚبء إصصبئٛخ

 %60.00 8 12 20 23 358 1يٛكبَٛكب 

 %100.00 0 28 28 28 389 يختجر كٓرٔيغُبطٛطٛخ

 %100.00 0 3 3 3 390 يختجر كٓرٔيغُبطٛطٛخ
 %100.00 0 18 18 18 415 يختجر كٓرٔيغُبطٛطٛخ

 %100.00 0 25 25 25 387 يختجر ثصرٚبد

 %100.00 0 15 15 15 388 يختجر ثصرٚبد

 %100.00 0 12 12 13 414 يختجر ثصرٚبد

 %100.00 0 9 9 9 392 انكترَٔٛبد

 %96.77 1 30 31 32 394 فٛسٚبء صرارٚخ

 %66.67 7 14 21 22 359 (1)كٓرٔيغُبطٛطٛخ 

 %81.48 5 22 27 32 360 يٕربد ٔاْتسازاد

 %90.48 2 19 21 22 395 ثصرٚبد
 %100.00 0 9 9 9 181 ػهى انًٕاد

 %100.00 0 26 26 27 177 (1)فٛسٚبء َٕٔٚخ 

 %63.33 11 19 30 31 391 2فٛسٚبء رٚبضٛخ 

 %62.50 6 10 16 17 396 1فٛسٚبء رٚبضٛخ 

 %88.00 3 22 25 27 178 (1)فٛسٚبء انزٕايذ 
   %83.43 82 413 495 521 انًزًٕع ٔانُطجخ انكهٛخ نهقطى

 

 

 غكم ثٛبَٙ ٕٚضش َطجخ انُزبس ٔانرضٕة نهطبنجبد فٙ يقرراد انفٛسٚبء نهفصم انذراضٙ االٔل
 ْــ 143/143يٍ انؼبو انزبيؼٙ 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 :انخطخ انذراضٛخ( ٔ 

 :ًُٚش انقطى دررخ انجكبنٕرٕٚش فٙ انفٛسٚبء ثؼذ ارتٛبز انجرَبيذ انتبنٙ

 

 
 



 

  

 
 

 
 

 

 


