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 يشبرٌغ ثذىس طهجخ انذثهىو انؼبنً

 اضًبء انًشرفٍٍ ػُىاٌ انجذش اضى انطبنت د

 يذدذ يذًىد خهف يذًذ 1
يذبفظخ دراضخ انخصبئص انهُذضٍخ نزرثخ َبدٍخ انؼهى / 

 صالح انذٌٍ
 أ.ايٍرح اضًبػٍم دطٍٍ

 هًبو صبئر ضؼٍذ شبكر 2
صالدٍخ ريبل ركىٌٍ دثذثخ فً يُطمخ طبر انطٍذ نصُبػخ 

 انًىاد االَشبئٍخ / يذبفظخ كرثالء
 أ.و.د.خبنذ ادًذ ػجذهللا

 ضُبٌ طبنت ادًذ شٍذ 3
دطبة االدزٍبطً وفك انًؼبٌٍر انذونٍخ نزرضجبد انذذٌذ / 

 غرة انؼراقيُطمخ انذطٍُبد / 
 أ.و.غبزي ػطٍخ زران

 يرواٌ جبضى ػجذ ػهً 4
دراضخ انًٍبِ انصُبػٍخ وانزرثخ نًصغى انصٍٍُخ / يذبفظخ 

 صالح انذٌٍ
 أ.و.د.يذًىد فبضم ػجذ

 يشبرٌغ ثذىس طهجخ انًبجطزٍر

 اضًبء انًشرفٍٍ ػُىاٌ انجذش اضى انطبنت د

 فهذ جًبل ضهٍم 1
االيالئٍخ فً َبدٍخ صالدٍخ صخىر ركىٌٍ اَجبَخ نالغراض 

 طك طك / كركىن.
 أ.ايٍرح اضًبػٍم دطٍٍ

 غبنت رركً ػجذ ثشر 2
جٍىهُذضٍخ نهزرثخ يٍ يىالغ يخزهفخ فً  –دراضخ ثٍئٍخ 

 يصبفً ثٍجً / صالح انذٌٍ

أ.و.د.خبنذ ادًذ  -1

 ػجذهللا

أ.و.د.يذًىد فبضم  -2

 ػجذ

 ادًذ نٍش ضبجً 3
دراضخ جٍىنىجٍخ هُذضٍخ نًُطمخ انغبطص انجُىثً انشرلً/ 

 طٍخ يكذىل 
 أ.د.يذًذ راشذ ػجىد

 ثهبء انذٌٍ رضىل ػهً ػجذهللا 4
 –رمٍٍى ايكبٍَخ انخسٌ انًزذرط داخم لطبع رراع ضبيراء 

 انضرصبر ثبضزخذاو ًَبرط االررفبػبد انرلًٍخ
 أ.د.صجبر ػجذهللا صبنخ

 اثراهٍىكرو رثبح ػجذانهطٍف  5
دراضخ رضىثٍخ ويكًٍُخ نزكىٌٍ يشرف وانخصٍت / دمم 

 انؼًبرح

أ.و.د.ضىضٍ دًٍذ  -1

 فٍصم

و.د.ٌبضٍٍ صبنخ  -2

 كرٌى

 يصطفى ػجذانردًٍ ػجذهللا 6
رىرٍَبٌ فً أثبر يخزبرح  -رضىثٍخ وطجبلٍخ رزبثؼبد االنجٍبٌ

 يٍ دمىل ثهذ وضبيراء وركرٌذ / يذبفظخ صالح انذٌٍ

أ.د.ػجذانطالو يهذي  -1

 صبنخ

أ.و.د.فبرش َجرش  -2

 دطٍ

 ػهً ػًر ػجذ دًىد 7
دراضخ انطذُبد وانًكًٍُخ نزكىٌٍ يىدود وجبواٌ / دمم ثبي 

 دطٍ / كركىن

أ.و.د.نفزخ ضهًبٌ  -1

 طبظى

أ.و.د.ػجىظ دطٍٍ  -2

 انذذٌذي

 ضؼذ درداٌ يذًٍٍذ 8

رمٍٍى رذكى انؼىايم انجٍىنىجٍخ ػهى اضزخذايبد االرض 

وثٍبَبد  (GIS)انًخزهفخ ثزطجٍك َظى انًؼهىيبد انجغرافٍخ 

 االضزشؼبر ػٍ ثؼذ / يذبفظخ صالح انذٌٍ.

أ.د.صجبر ػجذهللا  -1

 صبنخ

أ.أيٍرح اضًبػٍم  -2

 دطٍٍ

 


