
 

 

ًششة العاللاث 

 الزمافيت

 

 

 



بيي جاهعت  أ.د / ُشام سشذٓصياسة العلويت لـ هْافمت سئيظ الجاهعت علٔ 

 الوٌْفيت ّ جاهعت " ليذى "

 

 –سشذٓ الصعيذٓ  ُشامالغيذ أ.د /  عفش ّافك الغيذ أ.د / سئيظ الجاهعت علٔ

 صياسة علويت لخبادل الخبشاث العلويت ّ البحزيتفٔ  بمغن الكيوياء بكليت العلْماألعخار 

-24" فٔ الفخشة هي ُْلٌذا  –اهغخشدام  –بيي " جاهعت الوٌْفيت ّ جاهعت ليذى 

25/3/2015  

 

*********** 

 

د / حكوج فْصٓ الوؤحوش الذّلٔ الشابع  علٔ حضْس  هْافمت سئيظ الجاهعت

 لوٌخذٓ العلواء العشب

 

الوذسط  – حكوج فْصٓ ابشاُينّافك الغيذ أ.د / سئيظ الجاهعت علٔ حضْس الغيذة / 

الوؤحوش الذّلٔ الشابع لوٌخذٓ العلواء العشب حْل الوغاعذ بمغن الجيْلْجيا بالكليت " 

، هْاجِت الخحذياث فٔ الفخشة هي  البحذ العلؤ ّ الخٌويت الوغخذاهت فٔ الْطي العشبٔ

 بششم الشيخ  14-17/4/2015: 

 

 

************ 

 

 

 



س د / هحوذ فاسّق أبْ حشيش الوؤحوش هْافمت سئيظ الجاهعت علٔ حضْ

 العام الغادط ّ العششيي لالححاد الذّلٔ

 

 - هحوذ فاسّق أبْ حشيشش الغيذ د / ّافك الغيذ أ.د / سئيظ الجاهعت علٔ عف

الغادط ّ الوؤحوش العام  " األعخار الوغاعذ بمغن الجيْلْجيا بكليت العلْم لحضْس

  22/6الفخشة هي  فGeodesy and Geophysicsٔ  لـ  الححاد الذّلٔالعششيي ل

 الخشيك – "بشاس "  بوذيٌت   2/7/2015حخٔ 

 

*********** 

 

هْافمت سئيظ الجاهعت علٔ حضْس د / بغٌج الكفشآّ الوؤحوش الذّلٔ فٔ 

 االحصال ّ االداسة ّ حكٌْلْجيا الوعلْهاث

 

 –الكفشآّ هحوذ  بغٌجعفش الغيذة د /  ّافك الغيذ أ.د / سئيظ الجاهعت علٔ

الوؤحوش الذّلٔ فٔ االحصال ّ بمغن الشياضياث بكليت العلْم لحضْس " الوذسط 

الزٓ حٌظوَ الجوعيت ّ  " ( ICCMIT (  2015االداسة ّ حكٌْلْجيا الوعلْهاث

بوذيٌت " بشاس "  22/4/2015-20فٔ الفخشة هي  USARالعالويت للبحْد الخطبيميت 

 الخشيك -

 

*********** 

 

 



فٔ  الوؤحوش الذّلٔعضة أحوذ  هْافمت سئيظ الجاهعت علٔ حضْس د /

 االحصال ّ االداسة ّ حكٌْلْجيا الوعلْهاث

 

بمغن الوذسط  - عضة أحوذ عبذٍعفش الغيذة د /  ّافك الغيذ أ.د / سئيظ الجاهعت علٔ

االداسة ّ حكٌْلْجيا الوؤحوش الذّلٔ فٔ االحصال ّ الشياضياث بكليت العلْم لحضْس " 

الزٓ حٌظوَ الجوعيت العالويت للبحْد ّ  " ( ICCMIT (  2015الوعلْهاث

 الخشيك –بوذيٌت " بشاس "  22/4/2015-20فٔ الفخشة هي  USARالخطبيميت 

 

********** 

 

 الٔ جاهعت هااليا بواليضياُشام سشذٓ  / أ.د عفشهْافمت سئيظ الجاهعت علٔ 

 

 –سشذٓ الصعيذٓ  ُشامالغيذ أ.د /  عفش ّافك الغيذ أ.د / سئيظ الجاهعت علٔ

لوذة رالرت أشِش اعخباسا جاهعت هااليا بواليضيا بمغن الكيوياء بكليت العلْم الٔ األعخار 

أّ " هي حاسيخ هغادسحَ أسض الْطي بحذ ألصٔ شِش هي رلك   31/3/2015هي 

 الخاسيخ " 

 

*********** 


