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 عٛشح رارٛخ نعؼٕ ْٛئخ رذسٚظ

 

 انجٛبَبد انشخظٛخ

 حبصو عًعخ يحًٕد يظطفٗ االعى

 يذسط انًشرجخ انعهًٛخ

 يشكض ثحٕس انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛخ عٓخ انعًم
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 07703862752 انغٕال

 

 انًؤْالد انعهًٛخ

 انزخظض انجهذ أعى انغبيعخ عُخ انزخشط انذسعخ انعهًٛخ

 جيىكيمياء  انعزاق جامعت انمىصم 3102 انذكزٕساِ

 جيىكيمياء انعزاق جامعت انمىصم 3113 انًبعغزٛش

 جيىنىجي انعزاق جامعت انمىصم 0111 انجكبنٕسٕٚط

 

 

 انشعبئم ٔاالؽبسٚح

  انشٓبدح

 انًبعغزٛش
تحذيذ خط انتماس بين صخىر حجز انزمم نتكىيني انفتحت وانجانو باستعمال طزيقت انكيمىستزاتغزافي في جبم بعشيقت / 

 .انعزاق يشمان

 انذكزٕساِ
انمحتىي وانعالقاث بين انعناصز انكيميائيت انزئيست واألثزيت واألرضيت اننادرة في مياه نهز دجهت بأشكانها انذائبت وانمعهقت بين 

 3100منطقتي فيشخابىر وبيجي نهعاو 

 

 انًٓبساد ٔانخجشاد

 انًٓبسح أٔ انخجشح د

 انكيميائيت نهمياه وانصخىر، كيمياء انمياه تحانيم ان نىعيت انمياه، 

 

 

 



 فٙ انًغالد انعًٛخ. انجحٕس انًُشٕسح

 انجحش د

1 
انكًٛٛبئٛخ ( نزعٍٛٛ انحذ انفبطم ثٍٛ طخٕس حغش انشيم نزكُٕٚٙ انفزحخ ٔاَغبَخ فٙ عجم ثعشٛمخ .  اعزعًبل ؽشٚمخ انكًٕٛعزشارغشافٙ )انطجبلٛخ

 . 2004،  14-1، ص  1، انعذد  4انًغهخ انعشالٛخ نعهٕو االسع، انًغهذ 

2 
،  54-41ص  1، انعذد  8عهٗ َٓش دعهخ فٙ يُطمخ انًظت . انًغهخ انعشالٛخ نعهٕو االسع ، انًغهذ  انزأصٛشاد انغهجٛخ نًٛبِ َٓش انخٕطش

2008 . 

3 
-33، ص 2، انعذد 8دساعخ انخظبئض انُٕعٛخ ٔانعُبطش األصشٚخ نًٛبِ َٓش دعهخ فٙ يذُٚخ انًٕطم. انًغهخ انعشالٛخ نعهٕو االسع، انًغهذ 

49، 2008. 

4 
، انعذد 10بِ انخبو ٔأصشِ عهٗ َٕعٛخ يٛبِ اإلعبنخ نًحطخ انكظش / شًبنٙ انعشاق. انًغهخ انعشالٛخ نعهٕو االسع، انًغهذ دساعخ يذٖ رهٕس انًٛ

 .2010  ، 16-1، ص 1

5 
، انعذد 10انًغهخ انعشالٛخ نعهٕو االسع، انًغهذ ٛذسٔكًٛٛبئٛخ َٕٔعٛخ انًٛبِ نًغًٕعخ يٍ اٜثبس انًُزششح فٙ يُطمخ ٔاَخ/ شًبل انعشاق.  ْ

 .2010 ،62-45، ص 2

6 
ذ انزحهٛم انكًٙ ٔانحغًٙ نهغجبس انًزغبلؾ عهٗ يذُٚخ انًٕطم ٔػٕاحٛٓب ٔيمبسَزٓب يع االعٕاو انغبثمخ. يغهخ ركشٚذ نهعهٕو انظشفخ، انًغه

 .2011 ، 243-236، ص3، انعذد 16

7 
 – 67، ص1، انعذد 14ْٛذسٔكًٛٛبئٛخ يٛبِ َٓش دعهخ يٍ دخٕنّ االساػٙ انعشالٛخ ٔانٗ يذُٚخ ثغذاد. انًغهخ انعشالٛخ نعهٕو االسع، انًغهذ 

89،  2014. 

8 
بثٕس انٗ ثغذاد. اعزخذاو انزحهٛم انعبيهٙ فٙ رحذٚذ انعٕايم انًغؤٔنخ عٍ رغبٚش رشاكٛض االَٕٚبد انشئٛغخ انزائجخ فٙ يٛبِ َٓش دعهخ يٍ فٛشخ

 غهخ انعشالٛخ نعهٕو االسع، يمجٕل نهُششانً

 

 انجحٕس انًُشٕسح فٙ انًؤرًشاد 

 انجهذ انجحش د

1 
ْٛذسٔعٕٛكًٛٛبئٛخ ٔسعٕثٛخ يظت َٓش انخٕطش فٙ يذُٚخ انًٕطم/ شًبل انعشاق. انًؤرًش انعهًٙ انذٔس٘ انغبدط 

 .2008،  173 - 161 ،نًشكض ثحٕس انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛخ، انظفحخ
 انعشاق

2 
 انزبعع انذٔس٘ انعهًٙ انًؤرًش. انعشاق شًبنٙ انكظش، لشٚخ فٙ انكجشٚزٛخ انًٛبِ فٙ انضمٛهخ انعُبطش ثعغ حشكخ دساعخ

 . 2018 انضبَٙ رششٍٚ  29 28 - انًبئٛخ، ٔانًٕاسد انغذٔد ثحٕس نًشكض
 انعشاق

 

 ٔٔسػ انعًم انُمبشٛخ انحهمبد

 انُمبشٛخ أٔ ٔسشخ انعًمعُٕاٌ انحهمخ  د

 عهٗ يٛبِ َٓش دعهخ فٙ يُطمخ انًظت انزأصٛشاد انغهجٛخ نًٛبِ انخٕطش 1

 انعُبطش االصشٚخ فٙ يٛبِ َٓش دعهخ 2

 دساعخ حشكخ ثعغ انعُبطش انضمٛهخ فٙ انًٛبِ انكجشٚزٛخ فٙ لشٚخ انكظش، شًبنٙ انعشاق 3

 فٙ يٛبِ َٓش دعهخ انعُبطش االسػٛخ انُبدسح ٔخظبئظٓب 4

 

 انذٔساد انزذسٚجٛخ

 انزبسٚخ انجهذ أعى انجشَبيظ انزذسٚجٙ د

1 
دٔسح رذسٚجٛخ فٙ االششاف عهٗ انًمبنع، يمبيخ يٍ لجم انششكخ انعبيخ نهًغح انغٕٛنٕعٙ ٔانزعذٍٚ 

 ثبنزعبٌٔ يع َمبثخ انغٕٛنٕعٍٛٛ انعشالٍٛٛ.
 2/12/1999-1 انعشاق

 انعشاق عبيعخ انًٕطم ،كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد، انًخزجشٚخ. يمبيخ فٙ لغى انكًٛٛبءدٔسح رذسٚجٛخ فٙ انغاليخ  2
19-

22/4/2009 

3 
عبيعخ  ،كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد ، دٔسح رذسٚجٛخ فٙ ؽٛف االيزظبص انزس٘. يمبيخ فٙ لغى انكًٛٛبء

 انًٕطم.
 انعشاق

28-

30/4/2009 



 19/1/2006-5 انعشاق عبيعخ انًٕطم. ،فٙ يشكض رطٕٚش ؽشائك انزذسٚظ  . دٔسح رأْٛهٛخ ٔرذسٚجٛخ نطشائك انزذسٚظ 4

5 
عبيعخ  ،فٙ يشكض رطٕٚش ؽشائك انزذسٚظ  .دٔسح رطٕٚش ؽشائك انزذسٚظ نغشع انزشلٛخ انعهًٛخ 

 انًٕطم.
 انعشاق

14-

28/9/2008 

 انعشاق عبيعخ انًٕطم. ،فٙ يشكض انحبعٕة ٔاالَزشَٛذ  .دٔسح ثشيغٛبد انحبعٕة نغشع انزشلٛخ انعهًٛخ 6
1-

10/11/2008 

 انعشاق ، عبيعخ انًٕطمانعهٕوكهٛخ  ،ٚبءفٙ لغى عهٕو انفٛض .ٛخ فٙ اعزخذاو انًغٓش االنكزشَٔٙدٔسح رذسٚج 7
25–26 

/3/2018 

 انعشاق  ، عبيعخ انًٕطم.كهٛخ انزشثٛخ ،فٙ لغى انهغخ انعشثٛخ  .دٔسح عاليخ انهغخ انعشثٛخ 8
25-

29/3/2018 

9 
، انغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛخيشكض ثحٕس .  فٙ دٔسح رذسٚجٛخ فٙ رٓٛئخ ٔرحؼٛش انششائح انظخشٚخ 

 .عبيعخ انًٕطم
 انعشاق

23–24/4 /

2018 

 8/5/2018–6 انعشاق . ، عبيعخ انًٕطمنغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛخفٙ يشكض ثحٕس ا .دٔسح رطٕٚشٚخ عٍ انًٛبِ انغٕفٛخ 10

 9/4/2019–8 انعشاق .، عبيعخ انًٕطمانغذٔد ٔانًٕاسد انًبئٛخفٙ يشكض ثحٕس  .دٔسح رطٕٚشٚخ عٍ اداسح انكٕاسس  11

 

 يٓبساد انزذسٚظ

 انًشحهخ أعى انًبدح انعهًٛخ د

 انشاثعخ طخٕس طُبعٛخ 1

 انشاثعخ عٕٛكًٛٛبء 2

 انضبَٛخ َٕعٛخ انًٛبِ 3

 انضبَٛخ عٕٛنٕعٛب ثٛئٛخ 4

 االٔنٗ عبيخعٕٛنٕعٛب  5

 

 

 فٙ يغبل انزخظض يٓبساد انحبعٕة

 أعى انُظبو أ انجشَبيظ انحبعٕثٙ د

 SPSS 

 

 انعؼٕٚخ فٙ انًُظًبد ٔانُمبثبد

 أعى انًُظًخ أ انُمبثخ د

 . 1999/  10/  4يُز انغٕٛنٕعٍٛٛ انعشالٍٛٛ، َمبثخ ؼٕ فٙ ع 1

 

 انهغبد

 انهغخ د

 انعشثٛخ 1

 االَكهٛضٚخ 2

 


