
 0202/0200انحهمبد انُمبشٛخ نكبدر لظى انجغزافٛب نهظُخ انذراطٛخ   

 انتبرٚخ ػُٕاٌ انحهمخ انُمبشٛخ اطى انتذرٚظٙ د

 أجّ انتشبثّ ثٍٛ االَظبٌ ٔانُجبد يٍ ٔجٓخ َظز انمزاٌ انكزٚى-2 أ. د. اثزاْٛى ػهٙ دٕٚاٌ 2

 يذُٚخ انجصزح فٙ انؼصز االطاليٙ ٔدٔرْب فٙ انفتٕحبد انؼزثٛخ االطاليٛخ-0

7/20 /0202 

27/5/0200 

 يُجشح انتغٛزاد انًُبخٛخ فٙ انصحخ االَجبثٛخاثز  أ. د احًذ جبطى دمحم 0

 يفٕٓو تحٕل انمٕح ٔتطجٛمبتّ فٙ انؼاللبد انذٔنٛخ .-2 أ . د. فٓذ يشثبٌ خشار 3

 تطجٛمبد االيٍ االَظبَٙ فٙ انجغزافٛخ انظٛبطٛخ .-0

21/22/0202 

02/5/0200 

ا.و اٚبد ػجذ انجهٛم  2

 يٓذ٘

طذ ػهٗ يجزٖ َٓز شظ انؼزة فٙ يُطمخ  إللبيخاالثبر انظهجٛخ ٔاالٚجبثٛخ 

 يصت انُٓز

22/20 /0202 

أ.و د ايبَٙ حظٍٛ ػجذ  5

 انزساق

 اصُبف شجكخ انُمم انجزٚخ فٙ يحبفظخ انجصزح ٔيشكالتٓب انًكبَٛخ-2

اثز طزق انُمم انجز٘ فٙ تٕسٚغ اطتؼًبالد االرض انتؼهًٛٛخ فٙ يحبفظخ -0

 انجصزح

3/5/0200 

د. ػهٙ َبصز  . أ 1

 ػجذ هللا

 03/22/0202 اثز انتغٛزاد انًُبخٛخ فٙ انتُٕع االحٛبئٙ انجز٘ فٙ غزة يحبفظخ انجصزح

 2/2/0202 يشكالد انًٛبِ االلهًٛٛخ انؼزالٛخ أ.و.د. دمحم سثبر٘ يؤَض 7

االشبراد انًزٔرٚخ اًْٛتٓب  يشتزن يغ انؼًٛذ رٚبض جبطى انؼٛذاَٙ /يذٚز -2 و.د. ػهٙ حظٍٛ خًٛض 8

 اػالو انًزٔر.

صُبػخانغبس انطجٛؼٙ فٙ يحبفظخ انجصزح يشتزن يغ ػذَبٌ جًٛم /يذٚز -0

انتخطٛظ فٙ شزكخ غبس انجصزح ٔ يصطفٗ ػجذ انُجٙ شذاد /يذٚز انًزافئ 

 شزكخ خطٕط االَبثٛت

يظتٕدع انشؼٛجخ انُفطٙ يشتزن يغ يٛثبق طبيٙ /يذٚز يظتٕدع انشؼٛجخ -3

 شزكخ خطٕط االَبثٛت

22/5/0200 

 يُجشح

 

2/3 /0200 

أ.و. د. يزتضٗ يظفز  9

 طٓز

 انتٕسٚغ انًكبَٙ نًتؼبطٙ انًخذراد فٙ يذُٚخ انُبصزٚخ .-2

 0228-2822تطٕر طكبٌ انؼبنى نهًذح -0

28/2 /0200 

29/2/0200 

2

2 

أ.و. د. طٓب ٔنٛذ 

 يصطفٗ

 01/2/0200 انتهٕث ثبنغجبر ٔدٔرِ فٙ َشز ايزاض انجٓبس انتُفظٙ فٙ يذُٚخ انجصزح

2

2 

 انًُبفغ انًتٕلؼخ فٙ تظٕٚك انًُتجبد انكتزَٔٛب ٔائم لبطى راشذ .و

 

05/2 /0200 

2

0 

 0200/ 2/0 ػجز انتبرٚخ تّطزٚك انحزٚز ٔاًْٛ و. د.  شذٖ احًذ ػٛظٗ

2

3 

 0200/ 25/0 0202انتحهٛم انًكبَٙ نهحٕادث انًزٔرٚخ فٙ يحبفظخ انجصزح نؼبو  يٓب شبكز ججز.و.د

2

2 

 00/0/0200 خذايبتٓب ثبنذراطبد انجغزافٛختانًؤشزاد ٔانمزائٍ انطٛفٛخ ٔاط طخٛخ يبْٕدو. د. دمحم 

2

5 

 0200/ 25/3 انٓٛئخ انتذرٚظٛخ ثٍٛ انحمٕق ٔانٕاججبد خالل انؼصز انًًهٕكٙ و .د. طُذص صجٛح دمحم

2

1 

 0200/ 09/3 ظبْزح انؼُف ضذ انًزأح فٙ انًجتًغ انؼزثٙ و.د. اًٚبٌ َؼٛى غضجبٌ

2

7 

 0200/ 5/2 انًخذراد ٔاثبرْب االجتًبػٛخ ٔااللتصبدٚخ رَذ ػجذ انزضبو.و 

 


