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 البحوث العلمية:

 ٌانجًٍهةخ  ابيةةخ ثاةدالن نٍُةم لراةخ انًبافةزٍل صةً انز ةًٍى  رسبنخ يقديخ إنى كهٍخ انفُو

انطجةةب ً ثةُةةواٌ مانةًةةا انفاةةبيً ااسةةبنٍت اسةةزادايّ صةةً ا ةةلاد انًطجو ةةبد يزةةةدلح 

 انزقٍُبد م

  إطلاحخ يقديخ إنى كهٍخ انفُوٌ انجًٍهخ  ابيةخ ثادالن نٍُم لراخ اندكزوراِ صً انز ًٍى

 ناالصزلاضٍخ نال الٌ انزجبري ماالسزةبرح صً ان ورح  انطجب ً ثةُواٌ:

  ًكهٍخ انفُوٌ انجًٍهخ   ابيةخ انًوصم  انًؤرًل انةهًً انوطًُ األالانًشبركخ ص   

  2102ثجحث اانًوسوو م رًثالد انليوز انثقبصٍخ قً اإل الٌ انفٍبحً انًطجوع م 

  ًًوسوو م انجًٍهخ   ابيةخ ثادال ثجحث اانًنكهٍخ انفُوٌ  01انًشبركخ صً انًؤرًل انةه

  2101انجةد االر بنً صً  طبة ان ورح انًطجو خ  م 

  انًشبركخ صً انًؤرًل انةهًً اندانً انلاثع نكهٍخ اَلاة قفى انز ًٍى انكلاصٍكً   ابيةخ

ثجحث اانًوسوو م انًلاةٍبد انجٍئٍخ انًؤسفخ نهشكم صً  2102انزٌزوَخ األرلٌ   

 ن2102اإل الٌ انزجبري  



 ٌبد انجُبيٍخ الارْب صً رحقٍا االَزجبِ ال الٌ انًجهخ اًَوذاب : مانةالق ثحث ثةُوا

 2112م

  ثحث ثةُواٌ : مثالثٍخ انفكلح اانشكم اانًاًوٌ صً ر ًٍى غالف انكزبة االلثً م

 ن  2112

  2101ثحث ثةُواٌ : مان ورح احدح رةجٍلٌخ ااًبنٍخ صً ثزٍخ اغهفخ انًجالد م  

 2102ضلاراد ان ورح صً رهقً اإل الٌ انزجبري م ازارح انزلثٍخ ن  

  ًن 2102سًبد انفُزبزٌب صً ر ًٍى انًه ا انفًٍُبي 

 

 المشاركات:

  ًكهٍخ انفُوٌ انجًٍهخ   ابيةخ انًوصم  انًؤرًل انةهًً انوطًُ األالانًشبركخ ص   

  2102اإل الٌ انفٍبحً انًطجوع م  ثجحث اانًوسوو م رًثالد انليوز انثقبصٍخ قً

  ًًانجًٍهخ   ابيةخ ثادال ثجحث اانًوسوو م نكهٍخ انفُوٌ  01انًشبركخ صً انًؤرًل انةه

  2101انجةد االر بنً صً  طبة ان ورح انًطجو خ  م 

انًشبركخ صً انًؤرًل انةهًً اندانً انلاثع نكهٍخ اَلاة قفى انز ًٍى انكلاصٍكً   ابيةخ      

ثجحث اانًوسوو م انًلاةٍبد انجٍئٍخ انًؤسفخ نهشكم صً اإل الٌ  2102وَخ األرلٌ   انزٌز

 2102انزجبري  

 الكتب والمؤلفات:

 ال يوجد

 االشراف على بحوث الطلبة

  صً را ص انز ةًٍى   دل يٍ انلسبيم ااالطبرٌح  نطهجخ اندراسبد انةهٍب أشلصذ  هى

 ن ااالقًشخ انطجب ً 

 يم انةهًٍخ ضًٍ را ص انز ًٍى انطجب ً يبافزٍل الكزوراِنَبقشذ انةدٌد يٍ انلسب 

 

 

 

 


