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عضى هيئة تدريسية

-9111الى االن

راثـعـبً :انجحٕس ٔاألَشطخ انـعـهـًـٛـخ
1

اضزُجبط يعبيم َٕعٛخ انًٛبِ نزغٓٛس يٛبِ انشرة ف ٙيذُٚخ انًٕصم ,يؤرًر يركس ثحٕس انطذٔد ٔانًٕارد انًبئٛخ,
عبيعخ انًٕصم 0222
رًضٛم رراكٛس انكهٕر ف ٙشجكخ إضبنخ عبيعخ انًٕصم ثبضزخذاو ثرَبيظ  ,EPANETيغهخ ُْذضخ انرافذٍٚ
,عبيعخ انًٕصم ,انعراق 0222
رأصٛر َٕعٛخ يٛبِ انخٕصر عهٗ َٓر دعهخ ٔانًعبنغخ االٔنٛخ نٓب ,يغهخ ُْذضخ انرافذ ,ٍٚعبيعخ انًٕصم انعراق
0222
يمبرَخ ٔرمٛٛى نألَٕٚبد انطبنجخ انرئٛطٛخ فَٓ ٙر دعهخ ضًٍ يذُٚخ انًٕصم ,يغهخ ركرٚذ نهعهٕو انُٓذضٛخ ,عبيعخ
ركرٚذ .0212
اضزخذاو طرٚمخ فُزٌٕ ف ٙازانخ انًٕاد انعضٕٚخ نًٛبِ فضالد يطزشفٗ اثٍ االصٛر ف ٙانًٕصم ,يغهخ ُْذضخ
انرافذ ,ٍٚعبيعخ انًٕصم انعراق0213,

6

َذٔح انزهٕس انجٛئٔ ٙدٔر يُٓذش انجٛئ ٙف ٙيعبنغزّ 0212

7

َذٔح َظرح عهٗ انٕالع انجٛئ ٙنًذُٚخ انًٕصم انز ٙالبيٓب يركس ثحٕس انجٛئخ 0212

2

َذٔح يشكهخ انًٛبِ انكجرٚزٛخ ف ٙيحبفظخ َ0212 ُٖٕٛ

0
3
4
5

انكزت ٔانًؤنفبد:

خـبيـطـبً :انزذرٚت ٔاألعًبل انزطٕعٛخ
 1دٔرح  GISف ٙلطى انًٕراد انًبئٛخ 0210
 0دٔرح طرق فحص انطًُذ انًمبٔو ٔانعبد٘ 0212
ضب :انًؤرًراد انعهًٛخ انز ٙشبرن فّٛ
ضبد ً
و
9

انزبرٚخ

اضى انًؤرًر
يؤرًر يركس ثحٕس انطذٔد ٔانًٕارد انًبئٛخ ,عبيعخ انًٕصم) َٛطبٌ0222,

(11
0222

–

َٛ)13طبٌ

ضبثعبً :دٔراد رًُٛخ لذراد أعضبء ْٛئخ انزذرٚص
و

أضى انجرَبيظ انزذرٚجٙ

1

طرائك انزذرٚص انغبيع – ٙعبيعخ انًٕصم

0222

0

ضاليخ انهغخ انعرثٛخ – عبيعخ انًٕصم

0212

3

ثريغٛبد انحبضٕة – عبيعخ انًٕصم

0222
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رضبئم انًبعطزٛر ٔانذكزٕراِ انز ٙلبو ثبإلشراف عهٓٛب
و

اضى انجبحش

عُٕاٌ انرضبنخ

ربرٚخ انزطغٛم

 1الٕٚعذ
انرضبئم انز ٙلبو ثًُبلشزٓب
و

اضى انجبحش

عُٕاٌ انرضبنخ

انزبرٚخ

1
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