
   خفر الشيكجامعة 
ة اآلدابـــــــيـــلــك  

رافيا ــم الجغـــــــقس  
 ونظم المعلومات الجغرافية

 

 

نهؼبو انذساسي   انفصم انذساسي األول انخطخ انذساسيخ نقسى انجغشافيب وَظى انًؼهىيبد انجغشافيخ

و 0202/  0202  

 أستبر انًبدح انفشقخ اسى انًــــــقشس و

 2أسس انجغشافيب انطجيؼيخ  2

 األونى

 ػجذهللا ػالو ػجذِأ.د 

 سؼيذح جبثش ديبةد  2أسس انجغشافيب انجششيخ  0

 ػجذانحًيذ اثشاهيى انصجبؽد .أ يذخم إنى ػهى انخشائط  3

 َىسا سجت اثشاهيىد  جغشافيخ افشيقيب  4

 2انجيىيىسفىنىجيب  5

 انثبَيخ

 ػجذهللا ػالو ػجذِأ.د 

 صيُهى انسيذ يجذ د 2انجغشافيب انًُبخيخ  6

 دػبء احًذ ػىض د 2انسكبٌجغشافيخ   7

8  
االسبنيت انكًيخ في انجغشافيب 

 2وانحبست اآلنى
  أحًذ انشُبو دمحم د

 أ د ػجذانحًيذ اثشاهيى انصجبؽ 2انًسبحخ انًستىيخ  9

 َصىص جغشافيخ ثهغخ أوسثيخ  22
+ د وائم  أ.د ػجذهللا ػالو ػجذِ

 يصطفى يحًىد

 د صيُهى انسيذ يجذ انجغشافيب انحيىيخ  22

20  
جغشافيخ انجغشافيب االقتصبديخ) 

 انضساػخ(

انثبنثخ شؼجخ 

َظى انًؼهىيبد 

 انجغشافيخ

 د دمحم أحًذ انشُبو 

 د صيُهى انسيذ يجذ جغشافيخ انجحبس وانًحيطبد  23

 د سؼيذح جبثش ديبة جغشافيخ انسيبحخ وانتشويح  24

 د َىسا سجت اثشاهيى اقهيى خبص  25

 ا.د أحًذ أثى صيذ َصىص جغشافيخ ثهغخ أوسثيخ  26

 د دػبء أحًذ ػىض أوسثبجغشافيخ   27

 د دمحم أحًذ انشُبو  جغشافيخ انؼبنى انثبنث  28

 انخشائط انكُتىسيخ  29

انثبنثخ شؼجخ 

انخشائط 

 وانًسبحخ

 د وائم يصطفى يحًىد

 د َىسا سجت اثشاهيى تصًيى وتُفيز انخشائط  02

 د حسبو انذيٍ فىص  2يسبحخ تبكيىيتشيخ  02

 ا.د أحًذ أثى صيذ َصىص جغشافيخ ثهغخ أجُجيخ  00

 د صيُهى انسيذ يجذ جغشافيخ انجحبس وانًحيطبد  03

04  
جغشافيخ اقتصبديخ) جغشافيخ 

 صساػيخ(
 د دمحم أحًذ انشُبو 

 يىَس انسيذد ػهي  تذسيت ػًهي يسبحخ  05

 جغشافيخ يصش انطجيؼيخ  06

انشاثؼخ شؼجخ 

َظى انًؼهىيبد 

 انجغشافيخ

 أ.د ػجذهللا ػالو ػجذِ

 جغشافيخ انضيٍ انشاثغ  07
ا.د أحًذ  د. ػجذانحًيذ انصجبؽ +أ 

 صيذأثى

 د دمحم أحًذ انشُبو  جغشافيخ انُقم وانتجبسح  08

 ا.د أحًذ أثى صيذ انفكش انجغشافي  09

 د َىسا سجت اثشاهيى يشكالد ثيئيخ  32

 ا.د أحًذ أثى صيذ جغشافيخ انؼًشاٌ  32
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  د وائم يصطفى يحًىد َظى يؼهىيبد جغشافيخ يتقذيخ  30

 جبثش ديبة سؼيذحد  انجحث انًيذاَي  33

 يسبحخ جىيخ  34

انشاثؼخ شؼجخ 

انخشائط 

 وانًسبحخ

 ا.د ػجذانحًيذ اثشاهيى انصجبؽ

 د ػهي يىَس انسيذ يسبقط انخشائط  35

36  
ائط انتىصيؼبد انجششيخ خش

 نىوانحبست ا
 د دػبء أحًذ ػىض

 د وائم يصطفى يحًىد َظى يؼهىيبد جغشافيخ يتقذيخ  37

 ػالو ػجذِأ.د ػجذهللا  2جغشافيخ  يصش  38

 ا.د أحًذ أثى صيذ جغشافيخ انؼًشاٌ  39

 د صيُهى انسيذ يجذ يشكالد ثيئيخ  42

 د ػهي يىَس انسيذ 2يششوع تطجيقى  42

    

 انًششف ػهى انقسى 

 

 أ.د ونيذ شىقي انجحيش 


