
 

 
 صبيعت انًُصٕسة

 كهيت انُٓذعــــــــت

 لغى ُْذعت انغضل ٔانُغيش

انًمذيت يٍ انغبدة أعضبء ْيئت نهعبو انضبيعٗ نهمغى انبحزيت  تعهٗ انخط 22/01/2102ٔافك يضهظ انمغى بخبسيخ     

 ْٔٗ كبنخبنٗ: 2102/2102

 سصق عبذ هللا انبيهٗ ( 1د1ٕصبث   )أدساعت عهٕن خٕاص انغهبظ انمطُيت عهٗ يبكيُت انغضل انحهمٗ فٗ انًُغ -0

 د.سصق انبيهٗ (1انكٕسشيّ .....( ٔعهٕكٓب فٗ انخشيكٕ ٔانُغيش )أ –انبٕكهيج  –) انشبَيال  دساعت خٕاص خيٕط انفبَظ -2

 سصق عبذ هللا انبيهٗ ( 1د1دساعت خٕاص انغهبظ راث انخأريشاث انهَٕيت ٔحطبيمبحٓب . )أ -2

 د.سصق انبيهٗ(1ٔانشؤيت ببنحبعب فٗ يضبل إَخبس انخيٕط ٔإَعكبعٓب عهٗ خٕاص األلًشت )أ حطبيمبث انزكبء اإلصطُبعٗ-4

    إعخخذاو انًُخضبث انُغيضيت فٗ انخطبيمبث انصُبعيت ٔانضساعيت ٔحًبيت انشٕاطئ ٔانحذ يٍ انخهٕد انبيئٗ  -5

 (سصق عبذ هللا انبيهٗ 1د1)أ

 انبيهٗ(عبذ هللا سصق  1د1)أ انفبلذ فٗ انصُبعبث انُغيضيت إلخصبديبث انطبلت ٔحششيذ اإلعخٓالن ٔحمهيم  -6

 حًُيت انصُبعبث انُغيضيت راث انميًت انًضبفت . ) أ.د. سصق عبذ هللا انبيهٗ ( -7

 حم انًشبكم ٔانًعٕلبث انخٗ حٕاصّ انصُبعبث انُغيضيت ٔعبم ححغيٍ انضٕدة ٔصيبدة انصبدساث)أ.د.سصق عبذ هللا انبيهٗ -8

 خذاو انخمُيبث انحذيزت ٔانخطٕس ٔانخحذيذ عهٗ صٕدة انًُخضبث انُغيضيت ٔإلخصبديبحٓب ٔعهٕكٓب انبيئٗإعخ حأريش -9

 ) أ.د. سصق عبذ هللا انبيهٗ ( 

 دساعت حأريش انًعبنضبث انمبعذيت عهٗ خٕاص انخيٕط انغضنيت ) أ..د. عبذ انهطيف يحًذ انحغيُٗ  (  -01

 انًُغٕصبث . ) أ..د. عبذ انهطيف يحًذ انحغيُٗ  (يعبنضت ييبِ انصشف فٗ ششكبث حضٓيض  -00

دساعت حأريش انعٕايم انًخخهفت عهٗ صببغت األنيبف انغهيهٕصيت ببنصبغبث انُشطت ٔانصبغبث انًببششة ٔححغيٍ  -02

 ) أ..د. عبذ انهطيف يحًذ انحغيُٗ  (دسصبث رببحٓب 

 ث انطبيت انًغخخذيت فٗ األحزيت انطبيت .حطٕيش ألًشت حشيكٕ انهحًت رالريت األبعبد يٍ أصم انبطبَب -02

 ()أ.د.حًذاٌ عبذِ أبٕ طبنب

 حطٕيش ألًشت حشيكٕ انهحًت رالريت األبعبد يٍ أصم انبطبَبث انًغخخذيت فٗ حفبضبث األطفبل . -04

 ()أ.د.حًذاٌ عبذِ أبٕ طبنب

 يى + د. إيًبٌ انشحبث () أ.د. فٕليت فٓحأريش يخغيشاث انخشغيم فٗ يشحهت انخذٔيش عهٗ حشعيش انخيٕط  -05

 ) أ.د. فٕليت فٓيى + د. إيًبٌ انشحبث ( يشالبت انضٕدة فٗ يصبَع انغضل . -06

 ) أ.د. فٕليت فٓيى + د. إيًبٌ انشحبث ( حأريش يخغيشاث انخشغيم عهٗ خٕاص خيٕط انطشف انًفخٕط . -07

 خٕاص بعض انًُخضبث انُغيضيت .  دساعت حأريش بعض عٕايم انغضل ٔانضٖٔ ٔانخضٓيض نهخيٕط انًضٔيت عهٗ -08

 ) أ.د. إعًبعيم يٕعٗ سخب (

( راث ًَش عبنيت يٍ األلطبٌ انًصشيت طٕيهت انخيهت   ) أ.د. إعًبعيم  Compactدساعت إيكبَيت إَخبس خيٕط يذيضت ) -09

 يٕعٗ سخب + أ.د. فٕليت فٓيى + د. إيًبٌ انشحبث (



 دساعت خٕاص انخيٕط انًضٔيت انًُخضت ببنطشق انًخخهفت . ) أ.د. إعًبعيم يٕعٗ سخب ( -21

 ليبط اإلصٓبداث انذيُبييكيت عهٗ أصضاء انًبكيُبث يع يخغيشاث انخشغيم ) أ.و.د. أحًذ عبيٗ انذيب (  -20

 ُغٕصبث ) أ.و.د. أحًذ عبيٗ انذيب (حأريش انعٕايم اإلَشبئيت عهٗ انخٕاص انُٓذعيت ٔانًيكبَيكيت ٔانفيضيبئيت نهً -22

 حًذٖ عبذهللا( 1نعًهيت انخُشيت عهٗ يبكيُت انُغيش )دإيضبد بذيم  -22

 حًذٖ عبذهللا( 1دساعت انخٕاص انبعذيت أللًشت انغضبد )د -24

   ))أ.د.عبدل انحذيذٖ

    ))أ.د.عبدل انحذيذٖ

    ))أ.د.عبدل انحذيذٖ

   ))أ.د.عبدل انحذيذٖ

  )حذيذٖ)أ.د.عبدل ان 

 )أ.د.عبدل انحذيذٖ( 

 )أ.د.عبدل انحذيذٖ( 

 

 )د.إبشاْيى شبدٖ (   

 )د.إبشاْيى شبدٖ (  

              )د.إبشاْيى شبدٖ (                                           

 

 ( ) د. يحًذ فشس

 ( ) د. يحًذ فشس

 ( ) د. يحًذ فشس

 ( ) د. يحًذ فشس

 ( ) د. يحًذ فشس

 ( شس) د. يحًذ ف

Production and properties of protective clothing against fire                  - 

Production and properties of protective fabrics against foul                 - 

Production and properties of smart fabrics                                           - 

-Development of measuring system for fabric tailor ability                   

-Development of the subjective evaluation system .and conversion to 

objective measurement.                                                                            

Low Temperature Plasma Treatment for Textile Fabrics                   - 

-Comparison between fabric dry finishing and fabric Wet finishing 

from fabric tailor ability point of view .  

- Modeling of Composite Materials                                

-  Modeling of Nano- Composite Materials       

- Using image processing analysis in textile                                             

- Computer vision systems for textile evaluation .                                      

- Textile prosthetic biomaterials                                                                   

- Implementation of nanotechnology in textiles                                          

Protective textiles ( antimicrobial , flame retardant ….etc )                   - 

- Molecular modeling of polymeric materials                                             

- Studying and modeling of composite materials                                        
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