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 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 انجيبَبد انيىو

 انطجذِ 

   عهىَِفصًَِىِ انهغخِاالَدهيسيخِ   مررانًِاضى

   د/ِانحطيُيِعهىاٌِ ِثطًخِصبنحأ/ِ   انًحبضر

   514يذرجِ 514ِذرجي   انًكبٌ

 األحذ

  ِ ِاصىلِانزرثيخِ  انًمررِاضى

  ِ ِد/ِأيمِخبدِ  انًحبضر

  ِ 211ِيذرجِ  انًكبٌ

 االثُيٍ

   خِربريخيخِخغرافي  اندغرافيخِااللزصبديخِ إحصبءِ انًمررِاضى

   د.ِدمحمِانًغبوريِ  أ.د/ِخيهبٌِانصبويِ دِ.ِضعيذِعشيجخِِ انًحبضر

   704ِلبعخِ  518ِِبعخل 724ِبعخل انًكبٌ

 انثالثبء

   خغرافيخِافريميبِوحىضِانُيم    انًمررِاضى

   د.ِفبرٍِاثىِخالنخِ    انًحبضر

   704لبعخِ    انًكبٌ

ِ

ِ

 األرثعبء

       انًمررِاضى

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انخًيص

   ارصبدِخىيخ حمىقِاَطبٌِ ِِخغرافيخِانطيبحخِ  انًمررِاضى

   د.ِفبرٍِاثىِخالنخِ د.ِدمحمِفىزيِ أ.د/خيهبٌِانصبويِ  انًحبضر

   314ِبعخل 514ِذرجي 518ِبعخل  انًكبٌ
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 8-7 7-6 6-5 5-4 4-3 3-1 1-2 2-21 21-22 22-20 20-9 9-8 انجيبَبد انيىو

 ِانطجذِ 

       انًمررِاضى

   ِ   انًحبضر

       انًكبٌ

 األحذ

    ركُىنىخيبِرعهيىِ دراضخِييذاَيخِطجيعيخ  انًمررِاضى

    ِ/ِدمحمِفىزيِدِ ذِاالَصبريِأ.د/ِيذح  انًحبضر

    211ِذرجي 704ِبعخل  انًكبٌ

 االثُيٍ

    1ِرذريصِيصغرِ خغرافيخِانطكبٌِ خغرافيخِانزعذيٍِوانصُبعخِ انًمررِاضى

    ضكشٍِلطىِانًُبهحِ ِضعيذِعشيجخد.ِ د.ِدمحمِانًغبوريِ انًحبضر

    يعًمِانزذريص 724لبعخِ 113لبعخِ انًكبٌ

ِانثالثبء

 

    خغرافيخِحيىيخِ االشرافِانزرثىيِ  انًمررِاضى

    د.ِفبرٍِاثىِخالنخِ د/ِعبدلِانهًطي  انًحبضر

    518ِبعخل 211ِذرجي  انًكبٌ

ِاألرثعبء

 

       انًمررِاضى

       انًحبضر

       انًكبٌ

 انخًيص

     ِيشكالدِالزصبديخِِ ركُىنىخيبِرعهيىِضكشٍِ انًمررِاضى

     د.ِفبرٍِاثىِخالنخِ لطىِانًُبهحِ ًحبضران

     314لبعخِ يعًمِانزكُىنىخيبِ انًكبٌ
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  8-6 6-4 4-1 1-21  21-20  20-8 انجيبَبد انيىو

ِِانطجذِ 

       ًمررانِاضى

       انًحبضر

       انًكبٌ

 األحذ

     طرقِرذريصِرويِاالحزيبخبدِ ضيكىنىخيخِرويِاالحزيبخبدِ انًمررِاضى

     د/ِصفىدِرىفيكِِد/ِدمحمِأثىِحالوحِ انًحبضر

     514ِِذرجي 514ِيذرجِ انًكبٌ

 االثُيٍ

   يمررِاخزيبريِ)ِاخطبرِانجيئخ(ِ خغرافيخِانعًراٌِ خغرافيخِانُممِوانزدبرحِ  انًمررِاضى

   د.ِضعيذِعشيجخِ د.ِضعيذِعشيجخِ د.ِدمحمِانًغبوريِ  انًحبضر

   724ِلبعخِ 724لبعخِ 113ِلبعخِ  انًكبٌ

ِانثالثبء

 

   رعهيىِكجبرِ رطىرِانفكرِانزرثىيِ خغرافيخِانجحبرِوانًحيطبدِ  انًمررِاضى

   د/ِدمحمِهالل دِد/ِايمِخب د.ِفبرٍِاثىِخالنخِ  انًحبضر

   313ِِذرجي 313ِِذرجي 518لبعخِ  انًكبٌ

ِاألرثعبء

 

ِ انًمررِاضى

 انزذريـــــــــــــــتِانًيذاَـــــــــي

    

     انًحبضر

     انًكبٌ

 انخًيص

    َظىِانًعهىيبدِاندغرافيخِ ضكشٍَِظىِانًعهىيبدِاندغرافيخِ  انًمررِاضى

    أ.د/ِخيهبٌِانصبويِ ِبوَخِشعجخِاندغرافيبانهيئخِانًع  انًحبضر

    518لبعخِ يعًمِاندغرافيبِ  انًكبٌ
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  8-6 6-4 4-1 1-21 21 -20 20-8 انجيبَبد انيىو

 ِانطجذِ 

    ربريخِيصرِانًعبصرِ ربريخِانعرةِانًعبصرِ َظبوِانزعهيىِفيِيصرِ انًمررِاضى

    ا.د/ِعبصىِيحروشِ د/ِأحًذِاألنفيِِ ِيجرونِعطيخِد.ِ انًحبضر

    116ِِبعخل 116ِبعخل 514يذرجِ انًكبٌ

 األحذ

       مررانًِاضى

       انًحبضر

       انًكبٌ

 االثُيٍ

   َصىصِخغرافيخِاخُجيخِ خغرافيخِيصرِانجشريخِ ضكشٍِانفروقِانفرديخِ انفروقِانفرديخ انًمررِاضى

   ا.د/ِخيهبٌِانصبويِ أ.د/ِِخيهبٌِانصبويِِ لطىِعهىِانُفصِِِايًبٌِضحبِد/ِ انًحبضر

   518ِلبعخِ 211يذرجِ صِيعًمِعهىِانُف 211ِيذرجِِ انًكبٌ

 انثالثبء

ِِِ    انًمررِاضى

ِِ     انًحبضر

ِِ     انًكبٌ

 األرثعبء

    خغرافيخِانعبنىِاالضاليي1ِِِِ)ِانفكرِاندغرافيِيمررِاخزيبري خرائطِطجىغرافيخِ انًمررِاضى

 ِِِد.ِدمحمِانًغبوريِِد.ِدمحمِانًغبوريِ د.ِدمحمِانًغبوريِِ انًحبضر

 705ِِِِلبعخ705ِِلبعخِ 705لبعخ ٌانًكب

 انخًيص

 انًمررِاضى

 انزذريـــــــــــــــــــــتِانًيذاَــــــــــــــــــــي

    

     انًحبضر

     انًكبٌ

 


