انَــــٍــوح اننارــٍـــــــخ
C.V
 االٍى  :انلكزٕه ؽٍٍَ ػهٍٕي َبطو ؽٍٍَ انيٌبكي .
 انؼُٕاٌ  :انؼواق  -يؾبفظخ مي لبه  /لؼبء ٍٕق انشٍٕؿ .
 يكبٌ انؼًم :عبيؼخ مي لبه  /كهٍخ اَكاة  /لَى انغغوافٍخ.
 انهمت انؼهًً :أٍزبم يَبػل ثؾَت األيو انغبيؼً 332/65/7
 ربهٌـ انؾظٕل ػهى انهمت .3122/23/3
 ربهٌـ أٔل رؼٍٍٍ فً كٔائو انلٔنخ 2995/21 /22و االيو 44757فً .2995/21/23






هئٌٍ لَى انغغوافٍخ ثؾَت االيو االكاهي مي انؼلك  2226/65/7فً .3124/9/26
يلٌو ٔؽلح َظى انًؼهٕيبد انغغوافٍخ ٔاالٍزشؼبه ػٍ ثؼل فً عبيؼخ مي لبه ثؾَت األيو
انغبيؼً انًولى  2741/65/7ثزبهٌـ .3121 /3/27
يموه لَى انغغوافٍخ ثؾَت األيو اإلكاهي مي انؼلك  2721/65 /7فً ، 3112/21/32
ٔنغبٌخ .3124/21/37
يموه انلهاٍبد انؼهٍب فً لَى انغغوافٍخ  /كهٍخ االكاة  /عبيؼخ مي لبه ثؾَت األيو اإلكاهي
مي انؼلك  2779/65/7فً .3122/2/35
هلى انٓبرف 17222673377

 انؼُٕاٌ االنكزؤًَ  hhuu66@yahoo.comأ hhuusseei@gmail
 انجكبنٕهًٌٕ  :عبيؼخ ثغلاك – كهٍخ انزوثٍخ (اثٍ هشل) .
 انًبعَزٍو  :عبيؼخ انجظوح – كهٍخ انزوثٍخ  -لَى انغغوافٍخ – ثؾَت االيو انغبيؼً مي انؼلك
 7513/24/4فً .3116/7/35
 انلكزٕهاِ  :عبيؼخ ثغلاك – كهٍخ اَكاة  -لَى انغغوافٍخ .
 ربهٌـ انزؼٍٍٍ فً عبيؼخ مي لبه  3117//2/29ثؾَت األيو انغبيؼً مي انؼلك 413 /9/7
فً 3117 /2/22
 انزقظض انؼبو  :ػهى انغغوافٍخ .
 االفزظبص انللٍك  :عغوافٍخ انَكبٌ ٔانزًٍُخ انجشوٌخ .
 االفزظبطبد انزً نلٌّ اْزًبيبد ثٓب ٔ GIS :عغوافٍخ انٍَبٍخ ٔانغغوافٍخ انٍَبؽٍخ

 انجؾٕس انًُشٕهح ٔانًمجٕنخ نهُشو فً انًغالد انؼهًٍخ كبَرً- :
56
انؼلك
انجؾٕس انًُشٕهح
3
انجؾٕس انًمجٕنخ نهُشو انؼلك
21
انؼلك
انجـــؾٕس انًُغيح
7
انؼلك
انجؾٕس انًقططخ
الكتب املؤلفة













رأنٍف كزبة يُٓغً ثؾَت االيو انغبيؼً انظبكه يٍ هئبٍخ عبيؼخ مي لبه ثزبهٌـ /27
 ْٕٔ 3112/7رأنٍف يشزون يغ ا.و.ك .هؽٍى ؽًٍل ػجل ٔانًٍٕٕو (إْٔاه عُٕة انؼواق
 ،كهاٍخ نقظبئظّ انطجٍؼٍخ ٔانجشوٌخ ٔااللزظبكٌخ ٔانجٍئٍخ ٔآفبلّ انًَزمجهٍخ (ثبٍزقلاو
رمٍُبد َظى انًؼهٕيبد انغغوافٍخ ٔاالٍزشؼبه ػٍ ثؼل ،ربهٌـ اَزٓبء يلح كزبثزّ
. 3121/23/2
نلٌّ رأنٍف كزبة يشزون يغ ا.و.ك .هؽٍى ؽًٍل ػجل ٔ و.و.يبْو ػجل انًغٍل يٍٕٕو (َبؽٍخ
انفٕٓك كهاٍخ فً انغغوافٍخ اإللهًٍٍخ) ْٕٔ يُغي غٍو يُشٕه
ربنٍف كزبة يُٓغً ثؼُٕاٌ انغغوافٍخ االعزًبػٍخ ْٕٔ رأنٍف يشزون يغ أٍزبم عغوافٍخ
انَكبٌ فً عبيؼخ انجظوح انلكزٕه ثبٍى ػجل انؼيٌي انؼضًبٌ ٌٔ ،مغ انكزبة فً ٍزخ فظٕل.
ربنٍف كزبة يظلهي ثؼُٕاٌ عغوافٍخ انٕؽٍ انؼوثً ٔ ْٕ رأنٍف يشزون يغ أٍزبم عغوافٍخ
انَكبٌ فً عبيؼخ انجظوح انلكزٕه ثبٍى ػجل انؼيٌي انؼضًبٌ ٌٔ ،مغ انكزبة فً صالصخ ػشو
فظال ٌ .ؾزٕي ػهى انقظبئض انطجٍؼٍخ ٔانجشوٌخ َٔشو انكزبة ػبو 3126
انًَبًْخ فً ربنٍف كزبة ٔصٍمخ اٍزوارٍغٍخ رًٍُخ يؾبفظخ مي لبه نؼبو  3126- 3122يغ
هؤٍبء انلٔائو فً انًؾبفظخ .
ربنٍف كزبة فطخ انزًٍُخ انًكبٍَخ نًؾبفظخ مي لبه نهًلح  3131- 3122ثبالشزوان يغ ا.و.ك.
ػلَبٌ انشلٔك ػًٍل كهٍخ االكاهح ٔااللزظبك ٔو.و .يبْو ػجل انًغٍل ػجل انوىاق نؼبو .3124
كزبة لٍل انطجبػخ ثؼُٕاٌ عغوافٍخ انغوًٌخ يجبكئ ٔاٌٍ  ْٕٔ ،ربن ٍف يُفوك ٌمغ انكزبة فً
ٍزخ فظٕل رُبٔل ػُبطو انغوًٌخ ٔرفٍَوارٓب ٔػاللزٓب ثؼهى انغغوافٍخ فؼال ػٍ انزؾهٍم
انًكبًَ نٓب ٔفظض انفظم االفٍو نهغوائى انًَزؾلصخ.
ربنٍف كزبة ثؼُٕاٌ (انؼشٕائٍبد – اٍجبثٓب – رلاػٍبرٓب – انًؼبنغبد ٔانؾهٕل يلٌ عُٕثً
انؼواق إًَمعب ).
ربنٍ ف كزبة ثؼُٕاٌ عغوافٍخ يؾبفظخ مي لبه انطجٍؼٍخ ٔانجشوٌخ ٌمغ فً ( )24فظال رُبٔل
يلفال ربهٌقٍب نهًؾبفظخ ٔانؼٕايم انطجٍؼٍخ انًزضهخ ثبنزوكٍت انغٍٕنٕعً ٔانًُبؿ ٔانزوثخ
ٔانُجبد انطجٍؼً ٔانًٕاهك انًبئٍخ ثًٍُب رُبٔل انغبَت انجشوي انَكبٌ ٔانيهاػخ ٔانظُبػخ
ٔانُمم ٔانٍَبؽخ .

النشاطات االخري














شبهن فً رمٌٕى انؼلٌل يٍ انجؾٕس انؼهًٍخ .
َبلش انؼلٌل يٍ اؽبهٌؼ انلكزٕهاِ ٔهٍبئم انًبعَزٍو فً عبيؼبد انؼواق كبفخ .
ػًم كقجٍو ػهًً نوٍبئم انلهاٍبد انؼهٍب ٔثؾٕس انزولٍبد ٔئعبىح َشو انجؾٕس فً
انًغالد انؼهًٍخ.
أعبى ػلك كجٍو يٍ انجؾٕس إلغو اع انُشو فً انًغالد انؼهًٍخ فً عبيؼخ مي لبه ٔانجظوح
ٔانمبكٍٍخ ٔانكٕفخ ٔٔاٍؾ .
فجٍو ػهًً نؼلك يٍ هٍبئم انًبعَزٍو ٔانلكزٕهاِ نغبيؼبد انجظوح ٔثغلاك ٔانكٕفخ .
انًإرًواد  /شبهن فً 43يإرًوا ػهًٍب يؾهٍب ٔػوثٍب.
انُلٔاد  /شبهن فً فًَخ ػشو َلٔح ػهًٍخ .
نّ يشبهكب د فً انؼلٌل يٍ انؾهمبد انلهاٍٍخ .
ػؼٕ فً نغُخ رؾهٍم انجٍبَبد انزبثؼخ نًغهٌ يؾبفظخ مي لبه ٔانًزؼًٍ ئػلاك فطخ
ئٍزوارٍغٍخ نهًؾبفظخ ثؾَت األيو اإلكاهي انًولى ة  62526 /فً ٔ .3121/7/24انظبكه
يٍ هئبٍخ يغهٌ يؾبفظخ مي لبه
ػؼٕ فً كائوح انزًٍُخ االلهًٍٍخ ٔانًؾهٍخ  /لَى انزقطٍؾ انًؾهً انزبثؼخ نٕىاهح انزقطٍؾ
ثؾَت كزبة انٕىاهح انًوصى  24972/7/5فً ٔ. 3122 /2/27يوشؼ يٍ لجم كهٍخ االكاة
نهزؼبٌٔ انؼهًً يغ انلائوح انًنكٕهح ثؾَت كزبة انكهٍخ انًولى  2764/65/7فً
. 3122/2/34
ػؼٕ نغُخ انزولٍبد انًوكيٌخ فً كهٍخ االكاة.
املىاد التي قام بتدريسها












كهً يبكح عغوافٍخ انَكبٌ نهًوؽهخ انضبنضخ – ثكبنٕهًٌٕ.
ٌلهً يبكح أهاٍٍب نهًوؽهخ انضبٍَخ – ثكبنٕهًٌٕ .
كهً يبكح انلهاٍخ انًٍلاٍَخ نهًوؽهخ انضبنضخ – ثكبنٕهًٌٕ .
كهً يبكح عغوافٍخ انظُبػخ نهًوؽهخ انواثؼخ  -ثكبنٕهًٌٕ.
كهً يبكح انغغوافٍخ انزبهٌقٍخ فً لَى انزبهٌـ نهًوؽهخ انواثؼخ  -ثكبنٕهًٌٕ.
كهً يبكح أٍبنٍت انجؾش نهًوؽهخ االٔنى – ثكبنٕهًٌٕ.
كهً يبكح ؽمٕق االََبٌ نهًوؽهخ االٔنى /ثكبنٕهًٌٕ عغوافٍخ.
كهً يبكح انلًٌمواؽٍخ فً لَى انزبهٌـ نهًوؽهخ انضبٍَخ– ثكبنٕهًٌٕ.
كهً يبكح انقوائؾ انًٕػٕػٍخ نهًوؽهخ انضبٍَخ – ثكبنٕهًٌٕ.
كهً يبكح انزًٍُخ انجشوٌخ نطهجخ انًبعَزٍو/كهٍخ االكاة  /لَى انغغوافٍخ .









كهً يبكح عغوافٍخ انَكبٌ نطهجخ انًبعَزٍو/كهٍخ االكاة  /لَى انغغوافٍخ.
كهً يبكح انغغوافٍخ انٍَبؽٍخ نطهجخ انًبعَزٍو /كهٍخ االكاة  /لَى انغغوافٍخ.
كهً يبكح عغوافٍخ انُمم نطهجخ انًوؽهخ انضبٍَخ – ثكبنٕهًٌٕ /لَى انغغوافٍخ
كهً يبكح عغوافٍخ انؼواق نطهجخ انًوؽهخ انواثؼخ – ثكبنٕهًٌٕ /لَى انغغوافٍخ.
كهً يبكح انزٕؽٍ انظُبػً نطهجخ انًبعَزٍو فً لَى انغغوافٍخ.
كهً يبكح يشكالد ٍكبٍَخ نطهجخ انًبعَزٍو  /يؼٓل انؾٍٍَ نهلهاٍبد انؼهٍب.
كهً يبكح عغوافٍخ انُمم ٔانًٕاطالد نطهجخ انًبعَزٍو .
الشهادات التقديرية احلاصل عليها
 - 2شٓبكح رملٌوٌخ يٍ هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ثًُبٍجخ ػمل انًإرًو انؼهًً انغغوافيً انَيُٕي
نُظى انًؼهٕيبد انغغوافٍخ ٔاالٍزشؼبه ػٍ ثؼل نهًلح /24- 32اماه .3119
 - 3شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انَيٍل هئيٌٍ عبيؼيخ مي ليبه ثًُبٍيجخ ػميل انُيلٔح انؼهًٍيخ ٔانًشيبهكخ
فٍٓب ٔانًٍٕٕيخ "انزهٕس ٔرأصٍوارّ انجٍئٍخ "ٔانزً ػميلد ثزيبهٌـ  3121/7/7ثًُبٍيجخ ٌيٕو
انجٍئخ انؼبنًً.
 - 4شيييٓبكح رملٌوٌيييخ ييييٍ انَيييٍل هئيييٌٍ انغبيؼيييخ ثًُبٍيييجخ ػميييل انُيييلٔح انؼهًٍيييخ انًٍٕيييٕيخ
"انزغٍواد انًُبفٍخ ٔرأصٍوارٓب ػهيى انؼيواق "ٔانزيً ػميلد ثزيبهٌـ  3121 /5/39ثًُبٍيجخ
األٍجٕع انضمبفً نغبيؼخ مي لبه ٔانني ػمل نهًلح .3121 / 5/ 39- 34
 - 5شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل هئيٌٍ عبيؼيخ انكٕفيخ ٔانَيٍل ػًٍيل كهٍيخ االكاة فيً انغبيؼيخ
اػالِ ثًُبٍجخ انًشبهكخ فً انًإرًو انؼهًً انضبًَ نهؼهٕو االََيبٍَخ ٔانيني ػميل ثزيبهٌـ 33
 .3119 /5/ 34 -- 6شييٓبكح رملٌوٌييخ يييٍ انَييٍل ػًٍييل كهٍييخ االكاة /عبيؼييخ انجظييوح ثًُبٍييجخ انًشييبهكخ فييً
انًإرًو انؼهًً انضبًَ نكهٍخ االكاة انًُؼمل نهًلح ٍََ 32- 31بٌ .3121
 - 7شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل ٔىٌو انزؼهٍى انؼبنً ٔانجؾش انؼهًً نًشبهكزّ فً انًإرًو
انؼهًً االٔل نمَى انغغوافٍخ | عبيؼخ ثغلاك ثبنزؼبٌٔ يغ كائوح انجؾش ٔانزطٌٕو فً ٔىاهح
انزؼهٍى انؼبنً ٔانجؾش انؼهًً ثزبهٌـ .3121/23/3-2
 - 7شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل هئٌٍ هئٌٍ عبيؼخ يٍَبٌ ػٍ يشبهكزّ فً انًإرًو انؼهًً
االٔل انني البيزّ عبيؼخ يٍَبٌ |كه ٍخ االكاة نهًلح .3121/23/3-2
 - 2شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ انكٕفخ نًشبهكزّ فً انًإرًو انؼهًً االٔل نكهٍخ
اَكاة ٔانًٍٕٕو انزٕعٓبد انغغوافٍخ نًؼبنغخ االيٍ انغنائً فً انؼواق نهًلح - 2
.3122|4|3
 - 9شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ ٔاٍؾ نًشبهكزّ فً انًإرًو انؼهًً األٔل نكهٍخ
انزوثٍخ نهًلح .3122|5|7- 7

 - 21شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل هئٌٍ ٍْئخ انُياْخ انمبػً ػالء عٕاك ؽًٍل نهًشبهكخ
انفؼبنخ فً يإرًو ٍْئخ انُياْخ انًُؼمل نهًلح .3122/23/32
 - 22شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ثًُبٍجخ ػمل انًإرًو انؼهًً انٕؽًُ
انًٍٕٕو ٔانًٍٕٕو آٍبو انغبيؼبد ٔيغبنٌ انًؾبفظبد فً انزقطٍؾ ٔانزًٍُخ االلهًٍٍخ
نهًلح .3123/3/33- 32
 - 23شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل ػًٍل كهٍخ انزوثٍخ /عبيؼخ ثغلاك نًشبهكزّ فً انُلٔح انؼهًٍخ
انزً ألبيٓب لَى انغغوافٍخ ؽٕل انزًٍُخ انًَزلايخ ثزبهٌـ .3123/3/27
 - 24شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ انجظوح ثًُبٍجخ اشزواكّ ثبنًإرًو انؼهًً
انضبيٍ انني ػملِ يوكي كهاٍبد انقهٍظ فً عبيؼخ انجظوح ٔانًٍٕٕو  - :انقهٍظ انؼوثً
ٔانزغٍٍو "نهًلح .3123/5/37- 36
 - 25شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ انجظوح ثًُبٍجخ اشزواكّ ثبنًإرًو انؼهًً نكهٍخ
االكاة نهًلح .3123/5/6- 5
 - 26شٓبكح رملٌوٌخ يٍ يلٌو شوكخ انًإاًَ انؼوالٍخ نًشبهكزّ فً يإرًو انًٕاًَ انؼوالٍخ
فً شٍوارٌٕ انجظوح نهًلح . 3123/21/3- 2
 - 27شٓبكح رملٌوٌخ يٍ كهٍخ انزوثٍخ االٍبٍٍخ  /عبيؼخ ثبثم نهًشبهكخ فً انًإرًو انؼهًً
انقبيٌ ٔانًُؼمل نهًلح .3123/22/25- 24
 - 27شٓبكح رملٌوٌخ يٍ انٍَل ػًٍل كهٍخ االكاة /عبيؼخ انكٕفخ ا.كُْ .بء يؾٍَ انؼكٍهً
نًشبهكزّ فً انًإرًو انؼهًً انلٔنً نكهٍخ اَكاة /عبيؼخ انكٕفخ ثزبهٌـ .3124/5/36- 35
كتب الشكر والتقدير احلاصل عليها
 .2كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه مي انؼلك  4313 /2 /2ثزبهٌـ
 3112 /6 /25ثًُبٍجخ ئلبيخ انًؼوع انغغوافً فً كهٍخ االكاة ٔانني ألٍى ثزبهٌـ
3112 /5 /39
 .3كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ؽَت األيو االكاهي مي انؼلك
 3129/2/2فً . 3112/23/32
 .4كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ٔانًولى  3624/2 /2ثزبهٌـ
 3119/5/33ثًُبٍجخ انغٕٓك انًجنٔنخ ٔانًشبهكخ فً انًإرًو انؼهًً انغغوافً
األٔل نُظى انًؼهٕيبد انغغوافٍخ ٔاالٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔانني ألبيّ لَى انغغوافٍخ فً
كهٍخ اَكاة ٔانني ػمل نهًلح .3119 /4 /23- 22
 .5شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل ػًٍل كهٍخ اَكاة مي انؼلك  614/2/2فً . 3112/5/32

 .6شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ انغبيؼخ مي انؼلك  6962/2/2فً 3112 /7 /24
ثًُبٍجخ انغٕٓك انًجنٔنخ ٔانًشبهكخ فً انُلٔح انؼهًٍخ انًٍٕٕيخ "انزغٍواد
انًُبفٍخ ٔرأصٍوارٓب انجٍئٍخ " ٔانزً ألبيٓب لَى انغغوافٍخ ثزبهٌـ . 3121 /6 /39
 .7كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ٔانًولى  3134/2 /2ثزبهٌـ
 3119/5/3ثًُبٍجخ انغٕٓك انًجنٔنخ ٔانًشبهكخ فً انًإرًو انؼهًً انغغوافً االٔل
نُظى انًؼهٕيبد انغغوافٍخ ٔاالٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔانني ألبيّ لَى انغغوافٍخ فً كهٍخ
اَكاة ٔانني ػمل نهًلح .3119 /4 /23- 22
 .7شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ انغبيؼخ مي انؼلك  7769/2/2فً 3119/9 /26
نًشبهكزّ فً انهغُخ االيزؾبٍَخ فً كهٍخ اَكاة .
 .7شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل ػًٍل كهٍخ اَكاة ثؾَت األيو اإلكاهي مي انؼلك 97 /65/7
فً  3119/3/22نُشوِ ٍجؼخ ثؾٕس ػبو 3121
 .2كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٍ ٌ عبيؼخ مي لبه رملٌوا ؽَت األيو االكاهي مي
انؼلك  21713/2/22فً  3121/21/32نهغٕٓك انًجنٔنخ فً اَغبى انجؾٕس انؼهًٍخ
 .9شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ انغبيؼخ مي انؼلك  727/2/2فً 3122/2/27
نًشبهكزّ فً انهغُخ االيزؾبٍَخ نمَى انغغوافٍخ  /كهٍخ اَكاة .
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا ؽَت األيو االكاهي
.21
مي انؼلك 6557 /2/2فً  3122/6/21نهغٕٓك انًجنٔنخ فً انؼًم ػًٍ انهغبٌ .
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا ؽَت األيو االكاهي
.22
مي انؼلك 23515/2/2فً  3122 /21/34نهغٕٓك انًجنٔنخ نهؼًم فً انهغبٌ
انًوكيٌخ ٔانفوػٍخ .
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ يغهٌ يؾبفظخ مي لبه رضًٍُب نلٔهْى فً ئػلاك انقطخ
.23
اإلٍزوارٍغٍخ نهًؾبفظخ نقًٌ ٍُٕاد ثؾَت انكزبة هلى ة/ؿ 2552/فً
.3122/22/33
شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ ٍْئخ انُياْخ انمبػً ػالء عٕاك ؽًٍل نهًشبهكخ
.24
انفؼبنخ فً يإرًو ٍْئخ انُياْخ انًُؼمل نهًلح  3122/23/32ثؾَت انكزبة مي
انؼلكد 3269/ 51ثزبهٌـ ٔ 3122/23/37انظبكه يٍ ٍْئخ انُياْخ كائوح انزؼهٍى
ٔانؼاللبد انؼبيخ .
شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ثؾَت األيو اإلكاهي مي انؼلك
.25
 26336/2/2فً  3122/23/36نهغٕٓك انًجنٔنخ فً اَغبى انجؾٕس انؼهًٍخ .

.26

شكو ٔرملٌ و يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ثؾَت األيو اإلكاهي مي انؼلك

 3325/2/2فً  3123/3/32نهًشبهكخ انفؼبنخ فً يإرًو انُياْخ .
.27

شكو ٔرملٌ و يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ثؾَت األيو اإلكاهي مي انؼلك

 3611/2/2فً  3123/3/37نهًشبهكخ انفؼبنخ فً انًإرًو انؼهًً انني ألبيزّ
كهٍخ اَكاة – لَى انغغوافٍخ ٔانًٍٕٕو " ئٍٓبو انغبيؼبد ٔيغبنٌ انًؾبفظبد فً
انزقطٍؾ ٔانزًٍُخ اإللهًٍٍخ "نهًلح . 3123/3/34- 33
شكو ٔرملٌ و يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ثؾَت األيو اإلكاهي مي انؼلك
.27
 7679/2/2فً  3123/7/25نهًشبهكخ انفؼبنخ فً انًإرًو ان ؼهًً انقبيٌ انني
ئلبيزّ كهٍخ اَكاة نهًلح . 3123/5/6- 5
.22

كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا ؽَت األيو االكاهي

مي انؼلك  5757/2/2فً  3123/5/22نهغٕٓك انًجنٔنخ فً ٔهشخ انؼًم انزً
البيزٓب َمبثخ انًؼهًٍٍ .
.29

كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل ٔكٍم انٕىاهح نهشٕؤٌ انؼهًٍخ ٔانؼاللبد انلٔنٍخ

انلكزٕه ٍالو ؽٍَ فٕشُبٔ ثؾَت انكزبة مي انؼلك ة د  4957 /4فً
 3123/5/22رضًٍُب نهغٕٓك انؼهًٍخ يٍ فالل انًشبهكخ ثبنًإرًواد انؼهًٍخ.
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا ؽَت األيو االكاهي
.31
مي انؼلك 5972 /2/2فً  3123/5/34نهغٕٓك انًجنٔنخ فً يغهٌ كهٍخ االكاة.
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا ؽَت األيو االكاهي
.32
مي انؼلك  7363/2 /2فً  3124/7/7نهغٕٓك انًجنٔنخ فً اَغبػ ٔهشخ انؼًم انزً
البيزٓب َمبثخ انًؼهًٍٍ ؽٕل ؽم انُياػبد ٔانَالو .
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انَ ٍل ػًٍل كهٍخ انزوثٍخ االٍبٍٍخ  /عبيؼخ ثبثم
.33
نهًشبهكخ فً انًإرًو انؼهًً انقبيٌ ٔانًُؼمل نهًلح  3123/22/25- 24ثؾَت
االيو مي انؼلك  7272فً ٔ 3123/22/23انظبكه يٍ عبيؼخ ثبثم .
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا ؽَت األيو االكاهي
.34
مي انؼلك  24272/2/2فً . 3123/22/31
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل ػًٍل كهٍخ االكاة /عبيؼخ انكٕفخ ا.كُْ .بء يؾٍَ
.35
انؼكٍهً نًشبهكزّ فً انًإرًو انؼهًً انلٔنً نكهٍخ اَكاة /عبيؼخ انكٕفخ ثزبهٌـ - 35
3124/5/36

.36

كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا ؽَت األيو االكاهي

مي انؼلك 2و2و 7394فً  3124/5/41نهغٕٓك انًجنٔنخ فً اَغبػ يؼوع مي لبه
انلٔنً انًُؼمل نهًلح . 3124/4/ 6- 4
.37

رضًٍٍ عٕٓك يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا الَغبى انقطخ انًكبٍَخ

نًؾبفظخ مي لبه ثبنزؼبٌٔ يغ يلٌوٌخ اؽظبء مي لبه ؽَت األيو االكاهي مي انؼلك
 5629/65/7فً . 3124/4/36
رضًٍٍ عٕٓك يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا نهغٓل انقبص ثبنًشبهكخ
.37
فً انًإرًو انلٔنً انقض ثبنزًٍُخ انًَزلايخ ؽَت األيو االكاهي مي انؼلك
 7517/65/7فً . 3124/6/37
.32

كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل ػًٍل كهٍخ انزوثٍخ نهجُبد /عبيؼخ انكٕفخ ا.و.ك.

ظبفوح عؼفو ػجل ػهً ثؾَت انكزبة مي انؼلك  7522فً  3124/22/27نًشبهكزّ
فً يُبلشخ هٍبنخ يبعَزٍو انطبنت يٓلي َبطو
.39

كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا ؽَت األيو االكاهي

مي انؼلك  25327/2/2فً  3124/21/32نهغٕٓك انًجنٔنخ فً انهغُخ االيزؾبٍَخ
نكهٍخ االكاة.
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل ٔىٌو انزؼهٍى انؼبنً ٔانجؾش انؼهًً رملٌوا
.41
نهًُغياد انؼهًٍخ فً يغبل انجؾٕس انؼهًٍخ ثؾَت انكزبة مي انؼلك يٕ 591/27فً
3125/4/29
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ؽَت األيو االكاهي مي
.42
انؼلك  5423/2/2فً . 3125/4/34
رضًٍٍ عٕٓك يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه رملٌوا نهغٓل انقبص ثبنُشو
.43
فبهط انؼواق ؽَت األيو االكاهي مي انؼلك  21156/65/7فً . 3125/2/22
.44

كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ؽَت األيو االكاهي مي

انؼلك  47374/2/2فً  3125/23/35رملٌوا نغٕٓكِ انًجنٔنخ فً انًشبهكخ
ٔاكاهح عهَبد يإرًو ؽجٍت هللا انؼبنًً
كزبة شكو ٔرملٌو يٍ انٍَل هئٌٍ عبيؼخ مي لبه ؽَت األيو االكاهي مي
.45
انؼلك  2731/2/2فً  3126/3/2نزوأٍّ انهغُخ االيزؾبٍَخ فً انمَى .

اللجان التي عمـــــل بها
 .2ػؼٕ انهغُخ انزؾؼٍوٌخ نُلٔح انزهٕس ٔرأصٍوارٓب انجٍئٍخ ٔانزً ألبيٓب لَى انغغوافٍخ
فً كهٍخ اَكاة ٔانزً ػملد ثزبهٌـ 3121 /7 /7
 .3ػؼٕ انهغُخ انزؾؼٍوٌخ نهًإرًو انغغوافً انزقظظً األٔل نُظى انًؼهٕيبد
انغغوافٍخ ٔاالٍزشؼبه ػٍ ثؼل ٔانًُؼمل نهًلح /24- 23آماه 3112
 .4ػؼٕ انهغُخ انزؾؼٍوٌخ نًإرًو ثؾٕس انطهجخ انًُؼمل ثزبهٌـ 3121/6/39
 .5ػؼٕ انهغُخ انزؾؼٍوٌخ نهُلٔح انؼهًٍخ انًٍٕٕيخ انزغٍواد انًُبفٍخ ٔانًُؼمل ػهى
لبػبد كهٍخ انزوثٍخ ثزبهٌـ . 3121//6/31
 .6ػؼٕ انهغُخ انؼهًٍخ فً لَى انغغوافٍخ نهَُٕاد انلهاٍٍخ ٔ 3112- 3117
.3122- 3121 ٔ3121- 3119 ٔ 3119- 3112
 .7ػؼٕ نغُخ انلهاٍبد انؼهٍب فً لَى انغغوافٍخ نهَُخ انلهاٍٍخ 3121- 3119
 .7ػؼٕ فً نغُخ رؾهٍم انجٍبَبد انزبثؼخ نًغهٌ يؾبفظخ مي لبه (يغبَب)ٔ.انًزؼًٍ
ئػلاك فطخ ئٍزوارٍغٍخ نهًؾبفظخ ثؾَت األيو اإلكاهي انًولى ة  62526/فً
ٔ .3121/7/24انظبكه يٍ هئبٍخ يغهٌ يؾبفظخ مي لبه.
 .2ػؼٕ نغُخ ئػلاك األؽهٌ االصبهي نًؾبفظخ مي لبه ثًٕعت األيو اإلكاهي مي انؼلك
 213/22/7فً ٔ 3121/7/6انظبكه يٍ ػًبكح كهٍخ اَكاة .
 .9ػؼٕ نغُخ رؼؼٍل انجؾٕس فً كهٍخ اَكاة – عبيؼخ مي لبه نهَُخ انلهاٍٍخ - 3121
3122
.21

ػؼٕ انهغُخ انؼهًٍخ نهًإرًو انغغوافً انني ػملرّ كهٍخ اَكاة عبيؼخ مي لبه

نهًلح ٔ 3123 /3/ 34- 33انًٍٕٕو ئٍٓبو انغبيؼبد ٔيغبنٌ انًؾبفظبد فً
انزقطٍؾ ٔانزًٍُخ اإللهًٍٍخ .
ػؼٕ انهغُخ انفٍُخ نهًإرًو انؼهًً انقبيٌ انني ػملرّ كهٍخ االكاة عبيؼخ
.22
مي لبه نهًلح . 3123/5/ 6- 5
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انؼهًٍخ انؼلك  7انًغهل 3
انزولٍى انلٔنً 7739-2222

ًَٕ انَكبٌ ٔرٕىٌؼٓى فً إْاه

انمً انجؾش فً انًإرًو انغغوافً األٔل

يُشٕه فً يغهخ آكاة مي

يؾبفظخ مي لبه نهًلح 2997- 2977

نُظى انًؼهٕيبد انغغوافٍخ ٔاالٍزشؼبه
ػٍ ثؼل ثزبهٌـ 3119/4/23

لبه انؼلك  4نَُخ 3122

انٓغوح انلافهٍخ نَكبٌ انًًهكخ انؼوثٍخ

يمجٕل نهُشو فً يغهخ آكاة انكٕفخ ثؾَت

انَؼٕكٌخ ثؾَت رؼلاك 3115

انؼلك  43911فً 3122/5/27

يُشٕه فً يغهخ آكاة انكٕفخ انؼلك
( )21نَُخ  3122ص522-422

انزٕىٌغ انغغوافً نيهاػخ انُقٍم فً

انمً فً انًإرًو انغغوافً االٔل نكهٍخ اَكاة /عبيؼخ

يؾبفظخ مي لبه

يٍَبٌ ثزبهٌـ  3121/23/3-2يمجٕل نهُشو ثؾَت
االيو مي انؼلك  251فً 3121/21/35

3121/23/3- 2
يُشٕه فً يغهخ انًإرًو

انؼلك 733فً 3121/9/34

انُشو3119/22/2

7

انؼواق(كهاٍخ فً عغوافٍخ انزًٍُخ

2

(كهاٍخ فً عغوافٍخ انَكبٌ ثبٍزقلاو َظى
انًؼهٕيبد انغغوافٍخ ٔاالٍزشؼبه ػٍ ثؼل )

9
21

انزولى انلٔنً Issn 1994-
473X

22

23

انًمٕيبد انغغوافٍخ نهٍَبؽخ فً إْاه

ثؾش يشبهن فً انًإرًو انغغوافً األٔل

يمجٕل نهُشو فً يغهخ كهٍخ

عُٕثً انؼواق

نكهٍخ اَكاة  /عبيؼخ ثغلاك ثزبهٌـ - 2

االكاة ػلك فبص ثجؾٕس

3121/23/3

انًإرًو

انزٕىٌغ انغغوافً ٔرغٍوِ فً

يمجٕل نهُشو فً انًغهخ انغغوافٍخ انؼوالٍخ

يُشٕه نؼبو  3122انؼلك 76

انغًٕٓهٌخ انًٍٍُخ نهًلح - 2995

ثؾَت انؼلك  33ثزبهٌـ 3122/6/3

ص426

(3115كهاٍخ فً عغوافٍخ انَكبٌ ثبٍزقلاو
) GIS

24

ثؼغ يإشواد انزًٍُخ فً إْاه عُٕة
انؼواق

25

انزٕىٌغ انغغوافً نَكبٌ إْاه عُٕثً
انؼواق (كهاٍخ فً عغوافٍخ انَكبٌ

ثؾيش فييً انًييإرًو انؼهًيً انواثييغ نغبيؼييخ ٔاٍييؾ يُشٕه فً يغهيخ كهٍيخ انزوثٍيخ /
كهٍييخ انزوثٍييخ ٔانًٍٕييٕو ثييبنؼهى ٔانًؼوفييخ َجُييً عبيؼخ ٔاٍؾ ػلك فبص ثجؾٕس
انًييإرًو ص979 -959انزييولٍى
انؼواق انغلٌل نهًلح ٍََ /7-7بٌ .3122/
انلٔنً 2995-5327
يمجٕل نهُشو فً يغهخ كهٍخ انزوثٍخ

يُشٕه فً انؼلك  4انًغهل 2
يغهخ كهٍخ انزوثٍخ /عبيؼخ مي
لبه  3122ص 361انزولٍى
انلٔنً 4731-3967

يمجٕل نهُشو فً يغهخ أهٔن نهؼهٕو

يُشٕه فً يغهخ أهٔن /عبيؼخ
انًضُى انًغهل انواثغ انؼلك انضبنش
-3122ص 52-22انزولٍى
انلٔنً ISSN 2072-6317

ثبٍزقلاو ) GIS

26

روثٍخ انغبيًٕ فً يؾبفظخ مي لبه

27

انلٔه انٍَبًٍ نلٔنخ لطو فً ؽوكبد
انزغٍٍو انؼوثٍخ

اإلََبٍَخ /عبيؼخ انًضُى ثؾَت االيو مي
انؼلك  239فً 3122/7/22
ِشبسن فً ِؤرّش وٍٍخ اَداة  /جبِعخ ري
لبس ٌٍّذح  2102/4/5- 4لجٛي إٌششاٌعذد4/7
لً 2102/6/01

 27انزجب ٌٍ انًكبًَ ناليواع االَزمبنٍخ فً
لؼبء ٍٕق انشٍٕؿ نهًلح -3115
3121

ِٕشٛس فً ِجٍخ وٍٍخ اَداة /
جبِعخ ري لبس عذد خبص
ثجحٛس اٌّؤرّش ٌعبَ 2102
ص760-777

يمجٕل نهُشو فً يغهخ عبيؼخ مي لبه انؼهًٍخ

يُشٕه فً يغهخ مي لبه

االيو  22727/65/7فً 3122/21/22

انؼهًٍخ انؼلك  3انًغهل 2
، 3124ص96- 79

22

ثؼغ يإشواد انزًٍُخ انجشوٌخ فً كٔل
يغهٌ انزؼبٌٔ انقهٍغً

ِشبسن فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌضبٔذ ٌّشوض دساسبد
اٌخٍٍج  /جبِعخ اٌجصشح ٌٍّذح ِ /4/26- 25مجٛي
ٌٍٕشش ثحست االِش  ْ 401ش فً /01/7
21022102

29

ًَٕ انَكبٌ فً إْاه عُٕة انؼواق

يمجٕل ن هُشو فً يغهخ آكاة مي لبه نؼبو

يُشٕه نؼبو  3124فً يغهخ

نهًلح 3117-2977

3124

اكاة مي لبه

انزجبٌٍ انًكبًَ نظبْوح انطالق فً
يؾبفظخ مي لبه (كهاٍخ فً انغغوافٍخ

لجً ٌٍٕشش فً ِجٍخ اٌجّعٍخ اٌجغشافٍخ
اٌعشالٍخ اٌعذد ٌ 66عبَ 2102

يُشٕه فً يغهخ انغًؼٍخ

31

االعزًبػٍخ)

يُشٕه فً يغهخ يوكي
كهاٍبد انقهٍظ انؼوثً
انًغهل 3اػلك فبص نؼبو
3123

انغغوافٍخ انؼوالٍخ انؼلك 72
نَُخ 3123

32

انزؾهٍم انغغوافً نهيهاػخ انًؾًٍخ فً
يؾبفظخ مي لبه

يغهخ

انجؾٕس انغغوافٍخ  /كهٍخ انزوثٍخ

نهجُبد  /عبيؼخ انكٕفخ

انؼلك  27نَُخ 3124
ص272-237

ِشبسن فً ِؤرّش ِشوض دساسبد اٌىٛفخ

ِمجٛي ثحست االِشاٌّشلُ 0041
فً  2107/9/27اٌصبدس ِٓ ِشوض
دساسبد اٌىٛفخ

ػلك فبص ثجؾٕس انًإرًو
انؼهًً انَبثغ نغبيؼخ ٔاٍؾ
نهًلح 3124/4/24-23

33

ظبْوح انفمو ٔاَؼكبٍبرٓب االعزًبػٍخ -
انؼواق إًَمعب

34

كفبءح انقليبد انظؾٍخ فً يؾبفظخ مي
لبه

يغهخ عبيؼخ ٔاٍؾ 3125

35

انزجبٌٍ انًكبًَ نهغوًٌخ فً يلٌُخ

ِمجٛي ٌٍٕشش فً ِجٍخ دساسبد اٌخٍٍج
ٚاٌجضٌشح اٌعشثٍخ

االِش االداسي  0141فً
2104/7/4

ِجٍخ اداة ري لبس

ِجٍخ اداة ري لبس

انُبطوٌخ

 36اٌزجبٌٓ اٌّىبًٔ ٌجشٌّزً اٌمزً ٚاٌسشلخ
فً ِحبفظخ ري لبس
37

يٍُبء انفبٔ انكجٍو ػؤهح الزظبكٌخ
رًٌُٕخ يهؾخ

37

أىيخ انًٍبِ فً انؼواق....أٍجبثٓب
ٔرلاػٍبرٓب ٔآفبلٓب انًَزمجهٍخ

ٌٍّذح 2107/00/26- 27

ِشبسن فً اٌّؤرّش اٌذ ًٌٚاألٚي ٌششوخ
اٌّؤأً اٌعشالٍخ ٌٍّذح 2102/01/2- 0
يمجٕل نهُشو فً انًإرًو انلٔنً نهًٕاهك
انًبئٍخ ٔانجٍئخ GIWEHانًُؼمل فً يلٌُخ
يواكش نهًلح 3122/22/35- 31

32

يكبفؾخ انفَبك ٔكٔهِ فً انزًٍُخ

39

انًمٕيبد انغغوفٍخ نهٍَبؽخ فً إْاه

انمً فً انًإرًو انلٔنً نكهٍخ انؼهٕو

عُٕثً انؼواق

انٍَبؽٍخ  /عبيؼخ كوثالء نهًلح - 22

يمجٕل نهُشو فً يغهخ انُياْخ يشبهن فً
يإرًو يكبفؾخ انفَبك ثزبهٌـ
3122/23/32

3125/4/23

41

انزؾهٍم انغغوافً نزوثٍخ االًٍبن فً

يمجٕل نهُشو فً يغهخ كهٍخ انًأيٌٕ انغبيؼخ

يؾبفظخ مي لبه
انمً فً انًإرًو انؼهًً انقبيٌ نغبيؼخ
ِجٍخ وٍٍخ اٌزشثٍخ
األسبسٍخ/جبِعخ ثبثً
ثبثم  /انزوثٍخ االٍبٍٍخ نهًلح - 24
حضٌشاْ، 2107اٌعذد02
3123/22/25
ص 471-455

42

انلٔه انغغوافً فً رؾمٍك انزًٍُخ
انًَزلايخ

43

ربصٍو انؼبكاد ٔانزمبنٍل االعزًبػٍخ
فً ػًهٍبد اإلَزبط انيهاػً
اٌجضء اٌجٕٛثً ِٓ اٌس ًٙاٌشسٛثً أّٛرجب

كهٍخ االكاة نهًلح 3124/5/36- 35

44

كٔه انغبيؼخ فً رًٍُخ انًغزًغ ٔارقبم

يشبهن فً يإرًو يوكي انلهاٍبد انلٔنٍخ

انمواه انَهٍى

انغبيؼخ انًَزُظوٌخ نهًلح - 32

يشبهن فً يإرًو عبيؼخ انكٕفخ انلٔنً –

3124/5/41

45

رؾهٍم أًَبؽ انزٕىٌغ انًكبًَ نهقليبد
انظؾٍخ فً يلٌُخ انشطوح

 46انزٕىٌغ انغغوافً نَكبٌ يؾبفظخ مي لبه
نؼبو 3123

يشبهن فً يإرًو عبيؼخ انجظوح نهًلح

يمجٕل نهُشو فً يغهخ عبيؼخ انمبكٍٍخ

47

رطٕه انفكو انغغوافً فً ان ؾؼبهاد انملًٌخ

يشبهن فً انًإرًو انؼهًً انقبيٌ نغبيؼخ
انًضُى ثبنزؼبٌٔ يغ اكبكًٌٍخ انؾكًخ انؼمهٍخ نهًلح
3124/4/37-37

47

انجؾش انؼهًً فً انؼبنى انؼوثً

يشبهن فً يإرًو يوكي طالػ انلٌٍ االٌٕثً

ٔالؼّ – يشبكهّ  -كٔهِ فً فليخ انًغزًغ

نؼبو 3124عبيؼخ ركوٌذ

42

انؼشٕائٍبد – يفٕٓيٓب – اٍجبثٓب -
يؼبنغبرٓب

ثؾش يشبهن فً يإرًو االؽظبئٍٍٍ انؼوة

49

فكوح رؼلك انئعبد لً ئٍوائٍم ٔأصوْب ػهى
لٕح انلٔنخ

انجظوح

51

انزجبٌٍ انًكبًَ نًشكهخ انجطبنخ فً انؼواق

يمجٕل نهُشو فً يغهخ اكاة مي لبه نؼبو

52

انًُٕ انَكبًَ فً يؾبفظخ انًضُى نهًلح
3123- 2972

يمجٕل نهُشو فً عبيؼخ انًضُى

53

انزجبٌٍ انًكبًَ نغوًٌزً انمزم ٔانَولخ فً
يؾبفظخ مي لبه

ِمجٛي ٌٍٕشش فً ِجٍخ اداة ري لبس

54

اٌعٛاصف اٌزشاثٍخ فً اٌعشاق ِفِٙٛٙب –
اسجبثٙب ٔ -زبئجٙب – اٌحٍٛي ٚاٌّعبٌجبد

ِمذَ اٌى ِجٍس ِحبفظخ ري لبس

55

رزثزة ِسبحخ ا٘ٛاس جٕٛثً اٌعشاق ثٛاسطخ
اسزخذاَ رمٍٕبد االسزشعبس عٓ ثعذ

اٌّؤرّش اٌذٌٍ ًٌٚجٍِٛبرٍىس  ٚعٍ َٛاالسض

56

ٔالغ انجؾش انؼهًً فً انغبيؼبد انؼوالٍخ
ٍٔجم االهرمبء ثّ

57

يولل انؾًيح انشولً ٔربصٍوِ ػهى ًَٕ
انَكبٌ

ٌٍّذح 2104/01/25- 22

57

انزجبٌٍ انًكبًَ نظبْوح األيٍخ فً يُبؽك

يُغي غٍو يُشٕه

نهًلح 3124/22/32- 31
يمجٕل نهُشو فً يغهخ كهٍخ انزوثٍخ –عبيؼخ

3124

فً اسزٕجٛي  -رشوٍب ٛٔ 26- 24فّجش 2107
اٌّؤرّش االٚي ٌٍجٛدح ٚاالعزّبدٌخ فً جبِعخ
ري لبس 2104/4/06
ِشبسن فً ِؤرّش اٌّضاساد اٌذٌٍٕخ – اٌىٛفخ

إْاه عُٕثً انؼواق

52

ثؼغ يإشواد انزًٍُخ فً يؾبفظخ مي
لبه

يُغي غٍو يُشٕه

يُشٕه فً يغهخ عبيؼخ أهٔن
ػلك فبص نؼبو 3125

59

انزؾهٍم انغغوافً نهقليبد انظؾٍخ فً يلٌُخ
ٍٕق انشٍٕؿ ٔآفبلٓب انًَزمجهٍخ
كهاٍخ فً عغوافٍخ انقليبد ثبٍزقلاوGIS

يغهخ أهٔن  ،عبيؼخ انًضُى 3125،

61

يشكهخ االٍكبٌ فً يؾبفظخ مي لبه

يُغي غٍو يُشٕه

62

فظبئض ٍكبٌ يؾبفظخ مي لبه نؼبو

يُغي غٍو يُشٕه

3121
63

انظواع انٍَبًٍ فً يُطمخ انقهٍظ انؼوثً

يُغي غٍو يُشٕه

– َظوح عٍجٕنزٍكٍخ
64

انزجبٌٍ انًكبًَ نأليواع انَوؽبٍَخ فً
يؾبفظخ مي لبه

يُغي غٍو يُشٕه

65

انزؾهٍم انغغوافً نهقليبد انظؾٍخ فً

يُغي غٍو يُشٕه

يلٌُخ ٍٕق انشٍٕػ
66

انزجبٌٍ انًكبًَ نًشكهخ انفمو فً انؼواق

يُغي غٍو يُشٕه

67

رغهٍبد ؽمٕق االََبٌ فً فكو االيبو
انؾٍٍَ (ع)

يُغي غٍو يُشٕه

67

انجؼل انغغوافً نظبْوح االهْبة ٔانزطوف

يُغي غٍو يُش ٕه

62

انًُٕ انَكبًَ فً انؼواق

يقطؾ

69

انفمو فً انؼواق كهاٍخ يُٓغٍخ

يقطؾ

71

انزؾهٍم انغغوافً نزوثٍخ انُؾم فً يؾبفظخ
مي لبه

يقطؾ

72

كفبءح انقليبد لً يؾبفظخ مي لبه

يقطؾ

73

َمم انُفؾ انؼوالً فً ػٕء اؽزًبنٍخ غهك

يقطؾ

يؼٍك ْويي

3125

املؤمترات التي شارك بها ا.م.د .حسني عليىي ناصر الةيادي
 -2اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌٛطًٕ اٌّٛسٚ َٛاٌّٛس َٛإسٙبَ اٌجبِعبد ِٚجبٌس اٌّحبفظبد اٌزخطٍظ
ٚاٌزٍّٕخ االلٍٍٍّخ ٌٍّذح 2102./2/22-20
 -2ا ٌّشبسوخ فً إٌذٚح اٌعٍٍّخ اٌزً ألبِٙب لسُ اٌجغشافٍخ وٍٍخ اٌزشثٍخ اثنٓ سدنذ جبِعنخ ثغنذاد حنٛي
اٌزٍّٕخ اٌّسزذاِخ ثزبسٌخ 2102/2/06
 -7االدزشان فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌضبِٓ اٌزي عمذٖ ِشوض دساسبد اٌخٍٍج فً جبِعخ اٌجصشح
ٚاٌّٛس: َٛاٌخٍٍج اٌعشثً ٚاٌزغٍٍش "ٌٍّذح 2102/4/26-25
-4االدزشان فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ ٌىٍٍخ االداة  /جبِعخ اٌجصشح ٌٍّذح 2102/4/5-4
 -5اٌّشبس وٗ فً ِؤرّش اٌّٛأً اٌعشالٍخ فً دٍشار ْٛاٌجصشح ٚاٌزي البِزٗ ٚصاسح إٌمً  /دشوخ
اٌّٛأى اٌعشالٍخ ٌٍّذح 2102/01/2-0
 -6اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ االٚي ٌىٍٍخ اَداة جبِعخ اٌىٛفخ ٚاٌّٛس َٛاٌزٛجٙبد اٌجغشافٍخ
ٌّعبٌجخ االِٓ اٌغزائً فً اٌعشاق ٌٍّذح 2100|7|2-0
 -9اٌّشبسوٗ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ األٚي ٌىٍٍخ اٌزشثٍخ جبِعخ ٚاسظ ٌٍّذح 2100|4|7-6
 -7اٌّشبسوخ فً ِؤرّش ٍ٘ئخ إٌضا٘خ إٌّعمذ ٌٍّذح  2100/02/26فً فٕذق اٌشدٍذ  /ثغذاد
 -6اٌّشبسوخ فً ِؤرّش اٌذ ًٌٚاألٚي ٌششوخ اٌّٛأئ اٌعشالٍخ فً فٕذق دٍشار ْٛاٌجصشح ٌٍّ /ذح -0
2102/01/2
 -9اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌخبِس ٌىٍٍخ اٌزشثٍخ االسبسٍخ  /جبِعخ ثبثً ٚإٌّعمذ ٌٍّذح -07
2102/00/04
 -01اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ ٌىٍٍخ اٌزشثٍخ  /جبِعخ ري لبس ٚإٌّعمذ ٌٍّذح 2107/7/7-2
 -00اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌذٌ ًٌٚىٍٍخ االداة /جبِعخ ري لبس ثبٌزعبِ ْٚع ارحبد األوبدٌٍٍّٓ
اٌعشالٍٍٓ "اٌّٛاسد اٌّبئٍخ ِشىالرٙب ٚاسزضّبسارٙب "ٚإٌّعمذ ٌٍّذح . 2107/7/26-25
 -02اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌخبِس ٌىٍٍخ اٌزشثٍخ  /جبِعخ اٌّضٕى ثبٌزعبِ ْٚع أوبدٌٍّخ اٌحىّخ
اٌعمٍٍخ ٚإٌّعمذ "اٌعٍ َٛاٌعمٍٍخ فً خذِخ اٌّجزّع" ٌٍّذح . 2107/7/27-26
 -07اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ ٌىٍٍخ اَداة  /جبِعخ اٌىٛفخ ٌٍّذح 2107/4/25-24
 -04اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ ٌىٍٍخ اٌزشثٍخ  /جبِعخ ثبثً ٌٍّذح 2107/4/26-25
 -05اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌذٌّ ًٌٚشوض اٌّسزٕصشٌخ ٌٍذساسبد اٌسٍبسٍخ ٚاٌذٌٍٚخ ٌٍّذح -26
ٚ 2107/4/29اٌّٛس" َٛاٌّشاوض اٌجحضٍخ ثٛاثخ ٌصٕع اٌمشاس ".
 -06اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌذٌٛ ًٌٚصاسح اٌزعٍٍُ اٌعبًٌ ٚاٌجحش اٌعًٍّ –دائشح اٌجحش ٚاٌزطٌٛش
حٛي اٌزٍّٕخ اٌّسزذاِخ ٌٍّذح  2107/5/9-6فً لبعبد وٍٍخ إٌٙذسخ جبِعخ ثغذاد.

-07اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌذ ًٌٚاٌشاثع ٌٍّٛاسد اٌّبئٍخ ٚاٌجٍئخ اٌزي عمذ فً رشوٍب رحذ عٕٛاْ( ثٍئزب
ٍِٚبٕ٘ب حٍبرٕب ِٚسزمجً اجٍبٌٕب )ٌٍّذح ٚ 2107/00/26-24اٌجحش اٌّشبسن ثعٕٛاْ اٌّٛاسد اٌّبئٍخ
فً اٌعشاق –دساسخ رفصٍٍٍخ فً االسجبة ٚاالٔعىبسبد)
-06اٌّشبسوخ فً ِؤرّش ِشوض دساسبد اٌىٛفخ ٌٍّذح ٚ 2107/00/26-27اٌجحش ثعٕٛاْ (ظب٘شح
اٌفمش ٚأعىبسزٙب االجزّبعٍخ – اٌعشاق أّٛرجب)
 -09اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌذ ًٌٚاٌشاثع الرحبد االحصبئئٍٓ اٌعشة ٌٍّذح 2107/00/20-21
ٚاٌجحش ثعٕٛاْ (اٌعشٛائٍبد فً اٌعشاق)
 -21اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌضبًٔ ٌىٍٍخ اٌ عٍ َٛاٌسٍبحٍخ  /جبِعخ وشثالء ٌٍّذح -00
2104/7/02
 -20اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌذ ًٌٚاٌسبثع ٌجبِعخ ٚاسظ ٌٍّذح 2104/7/07-02
اٌّٛس(َٛثبٌجحش اٌعًٍّ رشرمً االُِ)
 -22اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ ٌىٍٍخ اٌزشثٍخ /اثٓ سدذ ثبٌزعبِ ْٚع اٌعزجخ اٌىبظٍّخ ٌٍّذح -9
2104/4/09
 -21اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌضبًٔ ٌىٍٍخ اٌعٍ َٛاٌسٍبحٍخ  /جبِعخ وشثالء ٌٍّذح -00
2104/7/02
 -20اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌذ ًٌٚاٌسبثع ٌجبِعخ ٚاسظ ٌٍّذح 2104/7/07-02
اٌّٛس(َٛثبٌجحش اٌعًٍّ رشرمً االُِ)
 -22اٌّشبسوخ فً اٌّؤرّش اٌعًٍّ ٌىٍٍخ اٌزشثٍخ /اثٓ سدذ ثبٌزعبِ ْٚع اٌعزجخ اٌىبظٍّخ ٌٍّذح -9
ٚ 2104/4/09اٌّٛس َٛاٌجٍئخ ٚاٌزٍّٕخ اٌّسزذأٗ فً اٌعشاق
 -27إٌذٚح اٌعٍٍّخ ٌىٍٍخ اٌزشثٍخ جبِعخ ري لبس ٚاٌّٛسِٛخ وفبءح دجىخ إٌمً اٌذاخًٍ فً ِذٌٕخ
إٌبصشٌخ ٌ َٛاٌخٍّس اٌّٛافك 2104/4/01
 -27اٌّؤرّش اٌعًٍّ االٚي ٌٍجٛدح ٚاالعزّبدٌخ اٌزي البِزٗ جبِعخ ري لبس فً  2114 /4/06فً
سئبسخ اٌجبِعخ .
 -27اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌذ ًٌٚاألٚي ٌجبِعخ د٘ٛن ٌٍّذح 2104/5/9-7
 -24اٌّؤرّش اٌذ ًٌٚاٌسبثع ٌجبِعخ ٚاسظ ٌٍّذح 2104/7/07-02
 -25اٌّؤرّش اٌذ ًٌٚاالٚي ٌٍّضاساد اٌشٍعٍخ فً اٌعشاق ٌٍّذح 2104/01/24-22
 -26اٌّؤرّش اٌذ ًٌٚاٌخبِس ٌّؤسسخ حجٍت هللا ثبٌزعبِ ْٚع جبِعخ ري لبس ٌٍّذح -21
 2104/02/27ثّٕبسجخ ٚفبح اٌشسٛي االعظُ .
 -27اٌّؤرّش اٌعًٍّ اٌضبًٔ ٌىٍٍخ اٌزخطٍظ اٌعّشأً –جبِعخ اٌىٛفخ ٌٍّذح  2104/02/25-24اٌّمبَ
رحذ دعبس (ٔح ٛعاللخ اٌجبثٍخ ثٍٓ االٔظّخ اٌجٍئٌٛخ ٚاٌشفبٖ اٌجششي)

نشاطات ا.م.د .حسني عليىي ناصر الةيادي املتعلقة بالتعاون مع املؤسسات
والدوائر احلكىمية يف احملافظة .

- 0اٌزعبِ ْٚع ِجٍس ِحبفظخ ري لبس فً أعذاد (ٚصٍمخ اسنزشارٍجٍخ ِحبفظنخ ري لنبس ٌٍّنذح - 2100
ٚ ) 2105اٌٛصٍمننخ ِننٓ أعننذاد ِجٍننس ِحبفظننخ ري لننبس ٌجٕننخ اٌزخطننٍظ االسننزشارٍجً ِ ،طجعننخ داس
اٌضنٍبء ٌٍٕشنش  ،إٌجنف االدنشح  .حٍنش دننبسوذ ٚحنذح ٔظنُ اٌّعٍِٛنبد اٌجغشافٍنخ – وٍٍننخ االداة
ثبٌعّننً نننّٓ اٌٍٙئننخ اٌعٍٍننب ٌٍزخطننٍظ االسننزشارٍجً فننً أعننذاد اٌخطننخ اٌزننً رسننبُ٘ فننً رٍّٕننخ ٚالننع
اٌّحبفظننخ ٚرمننذٌش احزٍبجبرٙننب حزننى عننبَ (. 2105روننشد أسننّبء اٌّشننبسوٍٓ فننً أعننذاد اٌخطننخ فننً
ص ِٓ 096اٌٛصٍمخ )
 - 7اٌزعبِ ْٚع ِذٌشٌخ رخطٍظ ِحبفظخ ري لبس  /دائشح اٌزٍّٕخ اإللٍٍٍّخ ٚاٌّحٍٍخ  /لسُ اٌزخطٍظ
اٌّحًٍ اٌزبثعخ ٌٛصاسح اٌزخطٍظ ثحست وزبة اٌٛصاسح اٌّشلُ  07970/6/4فً . 2100/6/06
ِٚشدح ِٓ لجً وٍٍخ اَدا ة ٌٍزعب ْٚاٌعًٍّ ِع اٌذائشح اٌّزوٛسح ثحست وزبة اٌىٍٍخ اٌّشلُ
 0757/54/7فً ٚ . 2100/6/27اٌٛحذح االْ ثصذد ٚنع خطخ ٌٍزٍّٕخ اٌّىبٍٔخ فً اٌّحبفظخ ِٓ
خالي لبعذح اٌّعٍِٛبد اٌزً رحصً عٍٍٙب ِٓ ِذٌشٌخ رخطٍظ ِحبفظخ ري لبس .
 - 4اٌزعبِ ْٚع ِجٍس ِحبفظخ ري لبس ِنٓ خنالي اٌّشنبسوخ فنً ٌجٕنخ اٌزخطنٍظ االسنزشارٍجً ٌ ٚجٕنخ
رحًٍٍ اٌجٍبٔنبد اٌزبثعنخ ٌّجٍنس ِحبفظنخ ري لنبس ٚاٌّزضنّٓ إعنذاد خطنخ إسنزشارٍجٍخ ٌٍّحبفظنخ ثحسنت
األِش اإلداسي اٌّشلُ ة  56405/اٌصبدس ِٓ ِجٍس اٌّحبفظخ .
 - 6اٌزعننبِ ْٚننع ِذٌشٌننخ ثٍذٌننخ إٌبصننشٌخ  ،ار لبِننذ اٌٛحننذح ثٕننبءا عٍننى وزننبة ِذٌشٌننخ ثٍذٌننخ إٌبصننشٌخ
اٌّشلُ  29256فً ٚ 2100/02/ 27اٌّزعٍك ثصالحٍخ ِٛلع اٌطّش اٌصحً  ،ار لبِنذ اٌٛحنذح ثبخنز
عٍٕزٍٓ ِٓ اٌّٛلع اٌّزوٛس ٚ ،رُ رحًٍٍ ٔسجخ اٌزشثخ ٚدسجخ ٔفبرٌزٙب ٚظٙنش اْ اٌزشثنخ ِنٓ ٔنٛت اٌزنشة
اٌشٍٍِخ ٚراد خبصٍخ دعشٌخ عبٌٍخ رسبُ٘ فً رٍٛس اٌزشثخ ٚاٌٍّبٖ اٌّجبٚسح  ،ثزٌه فبْ اسننٍخ اٌّٛلنع
ثحبجخ اٌى رسٍٍظ نغظ (حذي)نّٓ طجمزنٍٓ ِزمنبٚرٍٓ فنً اٌعّنك صنُ اٌجنذء ثعّنً اٌخشسنبٔخ اٌّسنٍحخ .
ٚثٍٕذ ٚحذح ٔظُ اٌّعٍِٛبد اٌجغشافٍنخ اْ ٌنذٌٙب االِىبٍٔنخ اٌالصِنخ الٌجنبد ِٛالنع اِضنً ٌٍطّنش اٌصنحً
ثبالسزعبٔخ ثبٌصٛس ٚاٌّشئٍبد اٌفضبئٍخ  ،ثبٌشىً اٌزي ٌزٕبست ِع اٌّحذداد اٌجٍئٍخ .

