
 

 في بالتدريس القائمينعضاء هيئة التدريس أ ةالساد وتخصصاترس العلمية المدا

 الجيولوجيا والجيوفيزياء برنامج

 انًذارش انعهًيت انتخصص انذقيق يالحظبث انذرجت انعهًيت اإلسى و

 انًبَيب جيٕنٕجيب اقتصبديت  أستبر دمحم عبذ هللا جبد درٔيش 1

تطبيقيت جيٕنٕجيب  أستبر أشرف إيبو عبذ انراضي طبيع 2  يصر 

 يصر صخٕر انقبعذة  يتفرغ أستبر حسٍ االييٍ دمحم أحًذ 3

  أستبر يتفرغ خيريت دمحم فٕزي قبسى 4
 عبدٌانً جيٕكيًيبء

القتصبديتا  
 رٔسيب

  أستبر يتفرغ عسث سيذ يصطفي خضر 5
رسٕبيت ٔعهى  صخٕر

 انترسيب
 يصر

 رٔسيب عهى انًعبدٌ  أستبر يتفرغ عبذ انرحًٍ دمحم خهيم عسث 6

  أستبر يتفرغ كًبل أبٕ انًجذ عهي سهيًبٌ 7
       صخٕر رسٕبيت

 ٔعهى ترسيب
 انيبببٌ

 يصر ضخٕر انقبعذة  أستبر يتفرغ يحًٕد خهيم إبراْيى غساني 8

 سيذ عبذ انًحسٍ سيذ دمحم 9
 يسبعذ أستبر

 يتفرغ
 

 طبقبث

 ٔحفريبث
 يصر

 شريف دمحم عبذ هللا فٕزي 11
أستبر يسبعذ 

 يتفرغ
 اَجهترا صخٕر انقبعذة 

 عبدل ٔحيذ فهسطيٍ تبٔضرٔش 11
أستبر يسبعذ 

 يتفرغ
 

 جيٕنٕجيب

 انبترٔل
 رٔيبَيب

 كرار عًر انفرجبٔي عبذ انقبدر 12
أستبر يسبعذ 

 يتفرغ
 

 جيٕكيًيبء

 تطبيقيت
 انًُسب

 ببنخبرج أستبر يسبعذ عبذ انحًيذ سعذ عبذ انحًيذ 13
 جيٕنٕجيب

 تركيبيت
 انيبببٌ

انًيبِ جيٕنٕجيب  أستبر يسبعذ عهي دمحم عهي حًذاٌ 14  يصر 

  أستبر يسبعذ يبْر إبراْيى عبذ انرحيى 15
 طبقبث

 ٔحفريبث
 انصيٍ/ كُذا

 ببنخبرج أستبر يسبعذ دمحم سيذ دمحم عهي رخيرة 16
 طبقبث

 ٔحفريبث
 انيبببٌ

ٔانبيئت جيٕكيًيبء  أستبر يسبعذ حسٍ دمحم أحًذ خسيى 17  سٕيسرا/ ايريكب 



 انًذارش انعهًيت انتخصص انذقيق يالحظبث انذرجت انعهًيت اإلسى و

  مدرس أحمد دمحم سعد وفا منيسي 18
 جيوفيزياء
 تطبيقية

 اليابان

 انًبَيب/انًُسب صخٕر انقبعذة  يذرش عبذ انٓبدي دمحم إبراْيى 19

  يذرش دمحم حسٍ أحًذ 21
 جيٕنٕجيب

 تركيبيت
 يصر

    يذرش يسبعذ أحًذ عبذ انفتبحأحًذ دمحم  21

    يذرش يسبعذ أييرة يصطفي يحًٕد 22

 ْٕنُذا  بعثت خبرجيت يذرش يسبعذ إيًبٌ دمحم انبذري عهي 23

    يذرش يسبعذ عبذ هللا دمحم يحًٕد 24

 انًبَيب  بعثت خبرجيت يذرش يسبعذ يصطفي َصر سيذ يُجذ 25

 انًجر   يذرش يسبعذ أحًذ حًذي عبذ ربّ يغبزي 26

    يعيذ أحًذ دمحم عبذ انجببر 27

    يعيذ انجببرعبذ دعبء دمحم  28

    يعيذ عبذ هللا يحًٕد زيذاٌ 29

 انًجر  بعثت خبرجيت يعيذ عهي انعبذ عرفت 31

    يعيذ دمحم يحًٕد دمحم حًذ هللا 31

    يعيذ دمحم يٓراٌ دسٕقي 32

 


