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978:

جبيؼخ انًىصم

انؼراق

جٍىنىجٍب رركٍجٍخ/جٍىركٍُك

انًبجضتير

8212

جبيؼخ انًىصم

انؼراق

جٍىنىجٍب هُذضٍخ

انجكبنىريىس

=821

جبيؼخ انًىصم

انؼراق

ػهىو االرض

انرصبئم واالطبريح
انؼنىاٌ

انشهبدح

انًبجضتير انزمٍٍى انهُذضً وانجص انجٍىركٍُكً نصخىر ركىٌٍ انفزذخ رذذ ضذ انًىصم

انذكتىراه

رمٍٍى انكزم انصخرٌخ فً يىلغ ضذ ثخًخ شًبل شرلً انؼراق

انجحىث انًنشىرح في انًجالد انؼهًيخ
د
1
2
3
4

انجحج
انجىادي ،ػسانذٌٍ صبنخ وأدٌت ،هذٌر غبزي يذًذ ( 9787رأثٍر ثؼط انصفبد انهُذضٍخ نهصخىر ػهى رىزٌغ االجهبداد دىل َفك شٍخ
اثراهٍى انًمزرح  -يشروع ري انجسٌرح انجُىثً) انًجهخ انؼرالٍخ نؼهىو االرض ،انًجهذ  ،87انؼذد  ،9ص.81-8 .
أدٌت ،هذٌر غبزي يذًذ وانجىادي ،ػسانذٌٍ صبنخ وانؼسو ،ضهبو اثراهٍى ( 9789خرائػ جٍىركٍُكٍخ نهمُبح انغرثٍخ ولُبح انعخ وانفروع انزبثؼخ
نهًب نًشروع ري انجسٌرح انجُىثً  -شًبل غرة انؼراق) انًجهخ انىغٍُخ انؼرالٍخ نؼهىو االرض ،انًجهذ  ،89انؼذد  ،9ص.89-8.
انجىادي ،ػسانذٌٍ صبنخ وصبنخ ،ظٍبء غبوي وأدٌت ،هذٌر غبزي يذًذ  9781رمٍٍى انصفبد انهُذضٍخ نصخىر وررثخ جسء يٍ انًُطمخ
نجُىثٍخ انغرثٍخ نًذٌُخ انًىصم ،انًجهخ انؼرالٍخ نؼهىو االرض ،انًجهذ  ،81انؼذد  ،9دسٌراٌ  ،9781ص .8;-8
Al-Jawadi, A. S. H. and Al-Naqib, S. Q., 2017, Preliminary Study of the Characteristics of Injana Formation

Clay Stone for Brick and Ceramic Industry, Asian Journal of Engineering and Technology, Volume 05 – Issue
04, pp.93-99.

انجحىث انًنشىرح في انًؤتًراد
د
1
2
3
4

انجهذ

انجحج
دًذي،يذًذ ػالء انذٌٍ دًذي ودطٍ ،ػسانذٌٍ صبنخ )8227( ،انزىلؼبد انًطزمجهٍخ نهزذشٍخ فً ضزخ آثبر رذذ جطى ضذ
انًىصم اضزُبدا إنى انزصٍُف انهُذضً وانزىزٌغ انُىػً انًطزُجػ يخزجرٌب يٍ انهجبة انصخري ،انًؤرًر انؼهًً انثبًَ
نًركس ثذىس ضذ انًىصم.
انجُبَ ،جٍم ٌىضف وانجىادي ،ػسانذٌٍ صبنخ  9771انزصٍُف انهُذضً نهكزم انصخرٌخ انكبرثىَبرٍخ فً غٍخ شٍخ اثراهٍى،
غرة انًىصم ،انًؤرًر انؼهًً انذوري انطبدش نًركس ثذىس انطذود وانًىارد انًبئٍخ  -جبيؼخ انًىصم  -انؼراق.
انجىادي ،ػسانذٌٍ صبنخ وانجُبَ ،جٍم ٌىضف و صبنخ ،ظٍبء غبوي ( 9787رأثٍر انزجىٌخ ػهى ادجبر انجُبء انًطزخذيخ
فً ثؼط انًىالغ االثرٌخ شًبل انؼراق) انًؤرًر انؼهًً انذوري انطبثغ نًركس ثذىس انطذود وانًىارد انًبئٍخ  -جبيؼخ
انًىصم  -انؼراق.
انجىادي ،ػسانذٌٍ صبنخ وادٌت ،هذٌر غبزي يذًذ  9781رؼٍٍٍ االظرار انُبرجخ يٍ االَساللبد انصخرٌخ نهًُبغك
انمرٌجخ يٍ َبدٍخ ثٍجٍم – لعبء ػمرح  -شًبل انؼراق ،انًؤرًر انؼهًً انذوري انزبضغ نًركس ثذىس انطذود وانًىارد
انًبئٍخ  -جبيؼخ انًىصم  -انؼراق.

انؼراق
انؼراق
انؼراق
انؼراق

انكتت وانًؤنفبد
ػنىاٌ انكتبة

د

انجهذ

جهخ اننشر

انحهقبد اننقبشيخ وورط انؼًم
ػنىاٌ انحهقخ اننقبشيخ أو ورشخ انؼًم

د
1

اػزًبد رطجٍمبد َظى انًؼهىيبد انجغرافٍخ فً انزذهٍم انًكبًَ نزمٍٍى انًىالغ انًؼًبرٌخ

2

 Rock engineeringهُذضٍخ انصخىر

انذوراد انتذريجيخ
د

انجهذ

أصى انجرنبيج انتذريجي

انتبريخ

1

ثؼثخ ثذثٍخ

ثرٌطبٍَب

9788

2

رهٍئخ ورذعٍر انشرائخ انصخرٌخ

انؼراق

9781

3

رهٍئخ االرض ويؼبنجخ انكهىف فً يذٌُخ انًىصم انمذًٌخ لجم اػبدح االػًبر

انؼراق

9782

4

Building on or in rock and by stones

انؼراق

9782

أنذراصبد وانًشبريغ االصتشبريخ
د

انتبريخ

أصى انذراصخ او انًشروع

رصبئم انًبجضتير انتي اشرف ػهيهب
د

ػنىاٌ انرصبنخ

أصى أنجبحج

أطبريح انذكتىراه انتي اشرف ػهيهب
د

ػنىاٌ األطروحخ

أصى أنجبحج

رصبئم انًبجضتير واطبريح انذكتىراه انتي قبو ثًنبقشتهب
د

ػنىاٌ انرصبنخ او األطروحخ

أصى أنجبحج

يهبراد انتذريش
أصى انًبدح انؼهًيخ

د

انًرحهخ

1

جٍىنىجٍب هُذضٍخ

انًردهخ انراثؼخ /كهٍخ انؼهىو /لطى ػهىو االرض

2

هُذضخ االَفبق

انًردهخ انراثؼخ /كهٍخ هُذضخ انُفػ وانزؼذٌٍ /لطى انزؼذٌٍ

3

هُذضخ انزفجٍر

انًردهخ انراثؼخ /كهٍخ هُذضخ انُفػ وانزؼذٌٍ /لطى انزؼذٌٍ

4

انًردهخ انثبنثخ /كهٍخ هُذضخ انُفػ وانزؼذٌٍ /لطى انزؼذٌٍ

يٍكبٍَك انصخىر

يهبراد انحبصىة في يجبل انتخصص
أصى اننظبو او انجرنبيج انحبصىثي

د
1

Flac 5.0

2

Examine 2D

3

Roclab

4

Global Mapper

انؼضىيخ في انًنظًبد واننقبثبد
د
1

أصى انًنظًخ او اننقبثخ
َمبثخ انجٍىنىجٍٍٍ انؼرالٍٍٍ

يقبييش يضتىي انجبحج
أصى انًقيبس

د
1

Researchgate

2

h-index

3

i10-index

انهغبد
انهغخ

د
1

انؼرثٍخ

2

االَكهٍسٌخ

انذرجخ

