
 ( 1مرفق رقم )
 يوضح حاجة الدائرة اىل االختصاصات العلمية

 
 ت العلمي التحصيل االختصاص العدد
 1 دكتوراه هندسة 3
 2 دكتوراه صلبة / فيزايء 1
 3 دكتوراه بالزما / فيزايء 1
 4 دكتوراه كهروبصرية / فيزايء 1
 5 ماجستري صلبة / فيزايء 1
 6 ماجستري حتليلية / كيمياء 1
 7 ماجستري مواد / هندسة 1
 8 ماجستري ميكاترونكس / هندسة 1
 9 بكلوريوس كيمياء 2
 10 بكلوريوس حماسبة / واقتصاد إدارة 1
 11 بكلوريوس عقاقري / صيدلة 1
 12 بكلوريوس فيزايء 1
 13 بكلوريوس كيمياء 1
 14 بكلوريوس مواد /  هندسة 1
 15 بكلوريوس نفط / هندسة 2
 16 بكلوريوس كيمياوية / هندسة 2

   اجملموع 21
 
 
 
 
 
 



 ( 2مرفق رقم )
 ائية التالفة داخل املخازنياملواد الكيميوضح 

 
 

 الكمية اسم املادة ت
 لرت ME-4/ECO-3   24مادة تصوير  1
 كارتون  ECP-2  ECN-2 1مادة تصويرسنوب   2
 ابكيت CR161P 40مادة تصوير   3
 كارتون  12 حملول ملون تقوية 4
 كغم  A3 120مادة تصوير    5
 كغم  50 صوديوم اثيو سيانيد 6
 كارتون  ECN-2 18مادة تصوير  7
 كارتون  ECP-2 15مادة تصوير   8
 كارتون  Posative / Negative 14مادة تصوير  9

 كارتون  ME-4 30مادة تصويركوداك   10
 كارتون  ME-4/ EO/ N2H/ RVNP 32مادة  11
 كارتون  ME-4/ VNF-3 135مادة تصوير  12
 كارتون  ELC-3/ VNF/ ME-4 68مادة تصوير 13

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ( 3مرفق رقم )
 داخل املخازن راكدة والفائضةائية الياملواد الكيميوضح 

 
 الرصيد املادة الكيميائية ت

 كغم  /املوجود
 الرصيد

 كغم  /املتبقي
 املالحظات

 جتهيز بعض اجلامعات مت 623 1000 هيدروكسيد الصوديوم 1
 مت جتهيز بعض اجلامعات 887 1000 ثالثي فوسفات الصوديوم 2
 مت جتهيز بعض اجلامعات 33 100 كلوريد االمونيوم 3
 مت جتهيز بعض اجلامعات 34 100 اوكسيد الزنك 4
 مت جتهيز بعض اجلامعات 3894 4000 كاربوانت الكالسيوم 5
 اجلامعاتمت جتهيز بعض  67 80 هكسامني 6
 مت جتهيز بعض اجلامعات 448 500 داي اوكسيد التيتانيوم 7
 مت جتهيز بعض اجلامعات 336 400 غلسرين 8
 مت جتهيز بعض اجلامعات 99 100 ار نتبنتا اريثر  9

 مت جتهيز بعض اجلامعات 1948 2000 بويل ستايرين 10
 مت جتهيز بعض اجلامعات 521 600 نشا صناعي 11
 مت جتهيز بعض اجلامعات 548 600 اثيوسلفيت امونيوم 12
 راكد متاما 1000 1000 حمسن لزوجة 13
 مت جتهيز بعض اجلامعات 998 1000 )صمغ( الكيد رزن 14
 مت جتهيز بعض اجلامعات 373 400 هيدروكسي ستيارك اسد 15
 راكد متاما 2000 2000 مادة مضافة 16
 راكد متاما 1000 1000 ايوانيل 17
 راكد متاما 400 400 مطاط مكلور 18
 راكد متاما 2000 2000 مادة خاصة بزيوت الطائرات 19
 


