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 ادلؤىالد انعهًٍخ0 
 ىـ 6492عبو  ,ثطٌطبٍَب ,جبيعخ شفٍهس ,انجحتو  كهٍخ انعهٌو ,زكتٌضاه يف عهى ادلنبخ 

 جبيعــخ اإليــبو حمًــس ثــٍ ؼــعٌز اإلؼــاليٍخ. عــبو   ,كهٍــخ انعهــٌو االجتًبعٍــخ ,افٍــبيبجؽــتري يف اجلغط
 ىـ 6429

 ىـ 6429عبو  ,جبيعخ ادلهك ؼعٌز ,اَزاةكهٍخ  ,ثكبنٌٌٌغ يف اجلغطافٍب 

 
 اخلرباد انعًهٍخ0

 ىـ14 16 -6424 جبيعخ اإليبو حمًس ثٍ ؼعٌز اإلؼاليٍخ ,يعٍس ثقؽى اجلغطافٍب 

 ىـ 6469 -6469جنهٍعٌخ يف شفٍهس ثربٌطبٍَب انهغخ اال خيجتعج نسضاؼ 

 ىـ  6492 -6464 ,ثطٌطبٍَب ,جبيعخ شفٍهس ,طبنت زضاؼبد عهٍب ً ثبحج ثقؽى اجلغطافٍب 
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 ىـ  6496جبيعخ اإليبو حمًس ثٍ ؼعٌز اإلؼاليٍخ  ,أؼتبش يؽبعس ثقؽى اجلغطافٍب 

 6494/ 6/ 69 -6499/ 6/ 69جبيعخ اإليـبو حمًـس ثـٍ ؼـعٌز اإلؼـاليٍخ       ,م قؽى اجلغطافٍبًٍك 
 ىـ

 ـه 6498 -6497نهعبو اجلبيعً  ,ثطٌطبٍَب ,شفٍهس ,ثبحج ظائط جبيعخ 

 
 0خانسًضاد انتسضٌجٍ

  يف جبيعـخ   احلبؼـٌثٍخ  جزًضاد تسضٌجٍخ يتعسزح ً قصريح يف تطجٍقبد احلبؼت اَيل نعسز يٍ انـرباي
 و ينيب0  6994 -6999ذالل عبيً  شفٍهس ثربٌطبٍَب

 ساو ثطَبيج انًٌضززًضح يف اؼتر 

 زًضح يف اؼترساو ثطَبيج اكؽم 

  زًضح يف اؼترساو ثطَبيج االغ ثً اغ اغ(SPSS)  ًتطجٍقبتو 

  زًضح تسضٌجٍخ يف اؼترساو(GIS)  ىـ 6496عبو  ,ً تطجٍقبتو 

  ىـ 6492زًضح تسضٌجٍخ يف إزاضح ادلشبضٌع االحرتافٍخ عبو 

 ـى 6492يج    عبو تصًٍى زضغ تفبعهً ثبؼترساو ثطَب زًضح تسضٌجٍخ يف 

 ىـ 6/6496إعساز ً َشط األحببث ً انسضاؼبد يف اجملالد انعهًٍخ انعبدلٍخ  زًضح تسضٌجٍخ يف 
 االىتًبيبد انجحثٍخ0

 انسضاؼبد ادلنبذٍخ ثشكم عبو 

 انتغرياد ادلنبذٍخ 

 اجلبَت ادلنبذً يٍ انسضاؼبد انجٍئجخ 

  ثشكم ذبص اجلبفخيف ادلنبطق ًأمنبطيب ً اجتبىبهتب عبيخ ً األيطبض حتهٍم 

 ادلنبخ احلضطي أً ادلنبخ احملهً ً ٌشًم زضاؼخ اجلعض احلطاضٌخ احلضطٌخ 

 ًاجتبه زضجبد احلطاضح انعبدلٍخ ً احملهٍخ ً كصنك يب ٌؽًى ثظبىطح انتؽرني احلطاضي انعبدل  
 

 يقطضاد انتسضٌػ0



 جغطافٍخ انطقػ ً ادلنبخ 

 جغطافٍخ ادلٍبه 

 َصٌص جغطافٍخ ثبنهغخ االجنهٍعٌخ 

 جبزئ اإلحصبءي 

 ٍانكًٍخ تاألؼبن 

 انسضاؼبد ادلٍساٍَخ 

 يشكالد ثٍئٍخ 

 

 األحببث ادلنشٌضح ً ادلعسح نهنشط0
 ( يٍ 6992-6696 ,ىـ 6949 – 6292تقهجبد األيطبض يف ًؼط اجلعٌطح انعطثٍخ ذالل انفرتح )و

 ذالل كتت انتبضٌد احملهٍخ

  زضاؼخ َقسٌخ–شجكخ احملطبد ادلنبذٍخ يف ادلًهكخ- 

 ضجبد احلطاضح يف ادلنبطق انطٌفٍخ ًؼط ادلًهكخ انعطثٍخ انؽعٌزٌخاجتبه ز 

 اجلعٌطح احلطاضٌخ احلضطٌخ دلسٌنخ انطٌبض 


