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 قىاعد النشز:

 األطهٛخ ٔانًجزكشح ٔانزٙ رزسى ثبنجذٚخرُشش انًجهخ األثحبس  -

ٔانًُٓجٛخ، ٔنى ٚسجك َششْب فٙ أ٘ يطجٕعخ أخشٖ، ٔغٛش يسزهخ 

 يٍ أ٘ أطشٔحخ عهًٛخ.

رخضع جًٛع انجحٕس انًمذيخ نهُشش إنٗ انزمٛٛى انعهًٙ ثشكم سش٘  -

يٍ لجم يزخظظٍٛ رخزبسْى ْٛأح انزحشٚش، ٔرحذد طالحٛزٓب 

 نهُشش ثُبء عهٗ سأ٘ نجُخ انزحكٛى.

ٚجت أٌ ٚزمٛذ انجبحش ثبنًُٓجٛخ ٔأطٕل انجحش انعهًٙ، ٔأٌ ٚشبس  -

إنٗ انٕٓايش ٔانًشاجع فٙ انًزٍ ثأسلبو ٔرشد لبئًزٓب فٙ َٓبٚخ 

 انجحش ال فٙ أسفم انظفحخ.

ً ثبنحبسٕة يع لشص  - ٚزضًٍ  CDٚجت أٌ ٚمذو انجحش يطجٕعب

 انجحش انًطهٕة َششِ.

شحت ثبنجحٕس انًكزٕثخ انهغخ انعشثٛخ ْٙ انهغخ انشسًٛخ نهًجهخ، َٔ -

 ثبنهغخ األجُجٛخ، عهٗ أٌ رشفك ثًهخض ٔاف ثبنهغخ انعشثٛخ.

رُشش انجحٕس ثأسجمٛخ ٔطٕنٓب نهًجهخ، ٔٚشزشط اسزٛفبئٓب نهششٔط  -

 انسبثمخ انزكش.

 اٜساء انٕاسدح ثبنًجهخ رعجش عٍ ٔجٓخ َظش أطحبثٓب فمظ. -

ذ ال ٚحك نهجبحش إعبدح َشش ثحضّ فٙ أ٘ يجهخ عهًٛخ أخشٖ ثع -

 َششِ فٙ يجهخ سٔاق انحكًخ.

ٚجت أٌ ٚكزت انجبحش اسًّ ٔعُٕاَّ ٔيكبٌ عًهّ ٔدسجزّ انعهًٛخ  -

ٔسلى ْبرفّ فٙ ٔسلخ يسزمهخ، ٔٚعبد كزبثخ عُٕاٌ انجحش فمظ عهٗ 

 انظفحخ األٔنٗ نهجحش.

( عششٌٔ طفحخ، ٔإرا صاد عٍ رنك 02ٚجت أال ٚضٚذ انجحش عٍ ) -

 ( خًس دُٚبس عٍ كم طفحخ.5ٚذفع )

خ انزحشٚش انحك فٙ عذو َشش أ٘ ثحش ٚزعبسع يع ْزِ نٓٛئ -

 انششٔط دٌٔ إثذاء األسجبة.



 :كلمة العدد

انحًذ هلل سة انعبنًٍٛ ٔانظالح ٔانسالو عهٗ سٛذَب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٔعهٗ 

 .آنّ ٔطحجّ أجًعٍٛ

يٍ  )انجزء األٔل(انعبشش ثعٌٕ يٍ هللا ٔرٕفٛمّ َمذو انعذد     

انزٙ رظذس عٍ ألسبو انفهسفخ ثجبيعخ انضأٚخ،  يجهح سٔاق انذكًح

شبيالً نعذد يٍ انجحٕس انعهًٛخ انًحكًخ فٙ سؤٖ يزعذدح نُخجخ يٍ 

 .األسبرزح فٙ يخزهف انًجبالد انعهًٛخ

ٔثخطٗ صبثزخ ٔٔاصمخ َحبٔل إسسبء صٕاثذ اسزًشاس انُشش فٙ    

رُب األفبضم ٔانجبحضٍٛ يجهزُب آيهٍٛ يٍ عهًبئُب األجالء ٔأسبرز

ٔانًٓزًٍٛ انزٕاطم يعُب ٔاإلسٓبو فٙ إصشاء انًجهخ ثجحٕصٓى 

انًزًٛضح فٙ شزٗ يجبالد انًعشفخ، شبكشٍٚ كم األسبرزح 

انًحزشيٍٛ انزٍٚ أسًٕٓا فٙ إصشاء ْزا انعذد انز٘ َشجٕ أٌ ركٌٕ 

 .غبٚزّ ٔيجزغبِ رطٕٚش انعهى ٔانًعشفخ

 

 ٔهللا ٔنٙ انزٕفٛك

 

 صايً انكايم تشكح . د.أ                                               

 سئٍش انتذشٌش                                                     
 

 

 



 

 

 تنىيه

إن تقديم البحىث املنشىرة يف هذه اجمللة أو 

تأخريها يف تزتًب الصفحات ال يعين املفاضلة، 

تتحكم يف لكن متطلبات التنسًق الفين هٌ اليت 

 الرتتًب.

 

 

 

 

 



 احملتىيات
  لٕاعذ انُشش

  كهًح انعذد

 11-1 دٔس انًُاسج انذٌٍُح فً تأطٍم انشعٕس تانٕاجة

  د.ْاجش انطٍة عًشاٌ

 11-11 انمظاص فً اإلصالو تٍٍ انتأٌٍذ ٔانًعاسضح

  أ.خانذ خهٍفح انخطاتً                  أ.َاجٍح انًذجٕب انزٔادي  

 11-13 ٍ انفظذى ٔانهٓجح انهٍثٍحٍٔأغشاضّ تانتظغٍش 

  د.عفاف انطاْش شهغٕو

 15-11 إشكانٍاخ انتًٍُح انًضتذايح ٔأتعادْا فً نٍثٍا

  د.دمحم سيضاٌ ادفٍظح

 51-15 لظائذ انًذائخ انُثٌٕح فً األَذنش )انًٕضٕعاخ ٔانظٕاْش(

  د.دمحم عهً انخشتٕشً

 55-57 و 3131-3115انًذٌُح انمذًٌح )دسَح( يا تٍٍ عايً 

 د.فتخ هللا دمحم أتٕعزِ                 د.آيال صعٍذ انفٍتٕسي ادضٍشاخ 

 أ.ٌٕصف يفتاح ٌَٕش انثشعظً

 

تفضٍالخ ٔيًاسصاخ انطة انشصًً ٔانطة انشعثً عُذ انًشأج 

 انهٍثٍح

55-115 

  د.إنٓاو عثذانضالو اتضٍى

 115-115 انمضائٍح عهى يظاْش انضهطح انتمذٌشٌح فً انمشاس اإلداسيانشلاتح 

  أ.جًال عهً صانى انزٌة

 155-115 عاللح االستثاط األكادًًٌ تٍٍ انفٌُٕ ٔانعًاسج تجايعح دسَح

  أ.أيُح دمحم عثذانضٍذ                               أ.غادج خانذ انًاجشي

انضٍاصٍح ٔانفكشٌح فً شًال لثٍهح ْٕاسج ٔدٔسْا فً انذٍاج 

 إفشٌمٍا ٔاألَذنش

155-315 

  د.عهً يفتاح انذٕنً                         د.عهً يُظٕس خهٍفح     

أًٍْح دٔس انًشأج فً يجتًع تالد انًغشب األدَى يٍ عظش انٕالج 

 دتى يُتظف انمشٌ انخايش نهٓجشج

315-311 

  د.تشٍش أدًذ طشٔو

انكتاتح انتاسٌخٍح عُذ انًضهًٍٍ فً انمشٌ األٔل ٔانثاًَ ٔانثانث 

 انٓجشي "اتٍ لتٍثح انذٌُٕسي ٔكتاتّ عٌٍٕ األخثاس إًَٔرجاً"

311-375 

  أ.عثذهللا دمحم أتٕانماصى انمًٕدي

 



 

ٔثائك عمٕد انزٔاج انًذفٕظح تًذكًح سلذانٍٍ انجزئٍح نهفتشج 

 و1515-1551

375-355 

  دمحم انغشٌة د.فتذً

( نهًُظًح ٔلٍاس أثشْا عهى DNAفذض انجٍُاخ انتُظًٍٍح )

 انتضٌٕمً تانتطثٍك عهى ششكح نٍثٍا نهتأيٍٍ تًذٌُح انزأٌح األداء

355-115 

  د.سجة عثذانضالو انعًٕسي                    د.عًش شعثاٌ انعٕايح

Comparisons between Ultrasonic Testing (UT) and 
Radiographic Testing (RT) 

115-115 

أ.جًٍهح عثذهللا انشتًًٍ                      أ.نطٍفّ يضعٕد دذٔد       

 


