بيبن ببملقررات التي يشبرك أعضبء هيئة التدريس واهليئة املعبونة يف تدريسهب
بربنبمج األراضي وامليبه

أ.د /.إبشاْٛى يحًٕد
انطُطأٖ
أ.د /.يحًذ ٚح ٗٛسٛذ
انعشقاٌ

انذسجت
انعهًٛت
اسخار
يخفشغ
اسخار
يخفشغ

3

أ.د /يحًذ ٔجذ٘ يحًذ
انعجشٔدٖ

اسخار
يخفشغ

كًٛٛاء
ٔيعادٌ

4

أ.د /.انسٛذ يحًٕد فٕص٘
انحذٚذ٘

اسخار
يخفشغ

يٛاِ

5

أ.د /.أحًذ عبذ انقادس طّ

اسخار
يخفشغ

كًٛٛاء
ٔيعادٌ

6

أ.د /.ساي ٙعبذ انحًٛذ حًاد

اسخار
يخفشغ

طبٛعت

7

أ.د /.خانذ حسٍ انحايذٖ

اسخار
يخفشغ

بٛذٔنٕجٙ

8

أ.د /أ ًٍٚيحًذ انغًش٘

اسخار

خصٕبت
ٔحغزٚت َباث

9

أ.و.د /.جًعّ نبٛب أحًذ

اسخار
يساد

خصٕبت
ٔحغزٚت َباث

11

أ.د/.طاسق يحًذ انضْٛشٖ

اسخار

خصٕبت
ٔحغزٚت َباث

11

أ.د/.أحًذ عهٗ أبٕ انعطا

اسخار

كًٛٛاء
ٔيعادٌ

12

أ.و.د /.عبذ انحًٛذ أحًذ
عًش انُجاس

اسخار
يساد

بٛذٔنٕجٙ

انعذد
1
2

االسى

انخخصص

انًقشاسث انخٗ ٚشاسك فٗ حذسٚسٓا

انًسخٕ٘

كًٛٛاء
ٔيعادٌ

انضساعت انعضٕٚت

انثاَٙ

بٛذٔنٕجٙ

انًٕاسد األسضٛت ٔانًائٛت
كًٛٛاء ٔيعادٌ انخشبت
فٛضٚاء ٔأسصاد جٕٚت
حغزٚت َباث
كًٛٛاء األسًذة
حكُٕنٕجٛا انش٘ ٔانصشف انضساعٙ
جٕدة األساضٔ ٙانًٛاِ
انًٛاِ انجٕفٛت
اسخخذاو انُظائش انًشعت ف ٙانضساعت
غشٔٚاث األساضٙ
انضساعت بذٌٔ حشبت
فٛضٚاء ٔأسصاد جٕٚت
كًٛٛاء انًادة انعضٕٚت
حغزٚت َباث
اسخصالح األسضٙ
أساسٛاث أساضٙ
طبٛعت األساضٙ
عالقت األسض بانًاء ٔانُباث
حكٕ ٍٚأساضٙ
أساسٛاث أساضٙ
يٕسفٕنٕجٛا ٔحصش األساضٙ
اإلداسة انحذٚثت نألساضٙ
األساض ٙانًصشٚت
األسًذة انعضٕٚت ٔإَخاج انكًبٕسج
خصٕبت انخشبت ٔحغزٚت انُباث
انضساعت انعضٕٚت
انعُاصش انذقٛقت ف ٙانخشبت ٔانُباث
اعاسة ان ٙدٔنت انكٕٚج
خصٕبت انخشبت ٔحغزٚت انُباث
أساسٛاث أساضٙ
يٕسفٕنٕجٛا ٔحصش األساضٙ
ححهٛم األساضٔ ٙانًٛاِ ٔانُباث
كًٛٛاء األسًذة
انخحهٛم انكًٛأ٘ نهُباث
كًٛٛاء ٔيعادٌ انخشبت
غشٔٚاث األساضٙ
إعادة اسخخذاو انًٛاِ انعاديت
انًٕاسد األسضٛت ٔانًائٛت
كًٛٛاء انًادة انعضٕٚت
أساسٛاث أساضٙ
اسخخذاياث اإلسخشعاس عٍ بعذ ف ٙانضساعت
يٕسفٕنٕجٛا ٔحصش األساضٙ
َظى انًعهٕياث انجغشافٛت ٔحطبٛقاحٓا

انثاَٙ
االٔل ٔانثانث
ٔانشابع
انثأَ ٙانثانث
ٔانشابع

االٔل ٔانثانث
ٔانشابع

انثأَ ٙانثانث
ٔانشابع

انثانث ٔانشابع

انثأَ ٙانثانث
ٔانشابع
--------

انثأَ ٙانثانث
ٔانشابع

انثأَ ٙانثانث
ٔانشابع

انثأَ ٙانثانث
ٔانشابع
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انعذد

االسى

انذسجت
انعهًٛت

انخخصص

13

أ.و.د /.يحًٕد يٕسٗ عًش

اسخار
يساد

خصٕبت
ٔحغزٚت َباث

14

أ.و.د /.يذحج عصاو يحًذ
انصعٛذ٘

اسخار
يساد

خصٕبت
ٔحغزٚت َباث

15

أ.و.د /.كشٚى فكش٘ يحًٕد
فٕدِ

اسخار
يساد

خصٕبت
ٔحغزٚت َباث

16

د /يصطفٗ يحًٕد عبذ
انٓاد٘

يذسط

كًٛٛاء
ٔيعادٌ

17

أ.و.د /.دُٚا عبذ انشحٛى
يحًذ غاص٘

اسخار
يساد

خصٕبت
ٔحغزٚت َباث

18

د /إُٚاط يصطفٗ أحًذ
سهًٛاٌ

يذسط

طبٛعت

19

د /سان ٙفادٖ أبٕ انعض

يذسط

يٛاِ

21

و.و  /أيم عبذ انحافظ حهًٙ

يذسط
يساعذ

يٛاِ

عًهٗ يقشساث يشحهت انبكانٕسٕٚط

يعٛذ

بٛذٔنٕجٙ

عًهٗ يقشساث يشحهت انبكانٕسٕٚط

يعٛذ

طبٛعت

عًهٗ يقشساث يشحهت انبكانٕسٕٚط

يعٛذ

كًٛٛاء

عًهٗ يقشساث يشحهت انبكانٕسٕٚط

21
22
23

و /احًذ اسخفخاح يحًذ
جْٕش
وٚ /اسً ٍٛحساو عبذ
انهطٛف
و /سضٕ٘ فخح ٙابٕطانب

انًقشاسث انخٗ ٚشاسك فٗ حذسٚسٓا
حكٕ ٍٚأساضٙ
اإلداسة انحذٚثت نألساضٙ
األساض ٙانًصشٚت
َظى انًعهٕياث انجغشافٛت ٔحطبٛقاحٓا
خصٕبت انخشبت ٔحغزٚت انُباث
انضساعت بذٌٔ حشبت
انًٕاسد األسضٛت ٔانًائٛت
اسخخذاياث االسخشعاس عٍ بعذ ف ٙانضساعت
انضساعت انعضٕٚت
انخحهٛم انكًٛأ٘ نهُباث
َظى انًعهٕياث انجغشافٛت ٔحطبٛقاحٓا
ححهٛم األساضٔ ٙانًٛاِ
إعادة اسخخذاو انًٛاِ انعاديت
اسخخذاو انُظائش انًشعت ف ٙانضساعت
كًٛٛاء ٔيعادٌ انخشبت
األسًذة انعضٕٚت ٔإَخاج انكًبٕسج
أساسٛاث أساضٙ
انضساعت انعضٕٚت
حغزٚت َباث
كًٛٛاء األسًذة
ححهٛم األساضٔ ٙانًٛاِ
انعُاصش انذقٛقت ف ٙانخشبت ٔانُباث
اسخصالح األسضٙ
أساسٛاث أساضٙ
طبٛعت األساضٙ
عالقت األسض بانًاء ٔانُباث
جٕٛنٕجٛا
حكُٕنٕجٛا انش٘ ٔانصشف انضساعٙ
فٛضٚاء ٔأسصاد جٕٚت
جٕدة األساضٔ ٙانًٛاِ
انًٛاِ انجٕفٛت
اسخخذاو انُظائش انًشعت ف ٙانضساعت

انًسخٕ٘
انثانث ٔانشابع

ٔانثأَ ٙانثانث
ٔانشابع

انثانث ٔانشابع

انثأَ ٙانثانث
ٔانشابع

ٔانثانث ٔانشابع
ٔانثأَ ٙانثانث
ٔانشابع

االٔل ٔانثاَٙ
ٔانثانث ٔانشابع
االٔل ٔانثاَٙ
ٔانثانث ٔانشابع
االٔل ٔانثاَٙ
ٔانثانث ٔانشابع
االٔل ٔانثاَٙ
ٔانثانث ٔانشابع
االٔل ٔانثاَٙ
ٔانثانث ٔانشابع
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