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 الجامعة                    نبذة عن 
و ذضٌ ميُرٍ االداسج  2014ذاعغد جاٍعح اىذَذاُّح عاً 

واالقرصاد وميُح اىرشتُح وذقع اتُْرها فٍ قضاء اىذَذاُّح 

هٍ تغهو ُّْىي .ذراىف ميُح اىرشتُح ٍِ ذغعح اقغاً عيَُح 

اىيغح اىعشتُح و اىيغح ىذاعىب واىفُضَاء واىشَاضُاخ وعيىً ا

اىراسَخ ـح وَاضاىرشتُح اىثذُّح و عيىً اىشاالّنيُضَح و 

تَُْا ذضٌ ميُح االداسج واىجغشافُح و عيىً اىرشتىَح واىْفغُح 

 .إداسج األعَاه واىَذاعثح و االقرصاد قغَُِ

 

 

 ٍذاوس اىَؤذَش
 

  اىثذس اىراسَخٍ واىجغشافٍ فٍ خذٍح اىرَُْح و

 .ـظاىرخطُ

 ـحاىرشتُح اىثذُّح و عيىً اىشَاض . 

 ُاخ.ـاىذاعىب و اىشَاض 

  ح.ــاىرطثُقُاىفُضَاء 

  & قضاَا ٍعاصشج فٍ اىيغح واألدب )اىيغح اىعشتُح

 ح(.ـــاىيغح االّنيُضَ

 ُح.ـاىعيىً اىرشتىَح و اىْفغُح و االجرَاع 

 ش االداسٌ ــنـاىفٍ ـشج فــعاصـاخ اىَــجاهــاالذ

 . ش ـــطىَــراىدوسها فٍ و

 حـح فٍ اىَذاعثـــــاخ اىذذَصـجاهــاالذ.  

 

 شروط المشاركة 
 اُ ذنىُ اىثذىز  غُش ٍْشىسج عاتقا او ٍقثىىح ىيْشش. -1

 ا .ــذعشض اىثذىز اىً خثشاء ىرذنَُه -2

 ح.ـــذقثو اىثذىز تاىغرُِ اىعشتُح واالّنيُضَ -3

 .وادذ فقظىثادس َرذَو اىَؤذَش اجىس اىغنِ واالقاٍح  -4

 
 

 تاىَؤذَشسعىً اىَشاسمح 

 
 ىيَشاسمح تاىثذس )ذشعو ٍع اسعاه اىثذس( أىف دَْاس 100

 ىيَشاسمح فقظ  )ذشعو ٍع اشعاس اىذضىس( أىف دَْاس  50

 أقيٌُ مشدعراُ – اىغنِ واالقاٍح عرنىُ فٍ استُو

 جَُع اىثذىز اىَقثىىح عىف ذْشش فٍ ٍجيح ٍذيُح
 

 ٍىاعُذ ٍهَح 
 

  2019/ 7 /1  العـرالً ٍيخصـاخ اىثـذـىزاخـش ٍىعـذ. 

  2019/ 7 /20اخرُـاس اىَيخـصـاخ و االشعـاس تاىقثـىه. 

 ٓ2019/  8/  10 َرٌ اعرالً اىثذىز ماٍيح فٍ ٍىعذ اقصا. 

 2019/ 9/  1   َرٌ االخطاس تقثىه اىثذس. 

 2019/  10 / 3-2  ٍىعذ اقاٍح اىَؤذَش 
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 .اللجنة العليا المشرفة
 ىًــــعــاً ّـْــهــظ تـُـا.د. اّ

 ًــــا.ً.د.خضعو َاعُِ ٍصطف

 ذــــُـِ سشــُـغــٌ دـاظـا.ً.د ّ

 ذ هللاـــــا.ً.د سَاض ٍثاسك عث

 ٍـــــيــشٌ عــثــٍ صـاّـا.د.ه
 

 ٍْغق اىَؤذَش
 ا.ً.د جاعٌ ٍذَذ سجــــــــة

 

 

 اىيجْح االعرشاسَح
 .ً.د. ّـاظـٌ دـغـِ سشــُــذ             سئُغاا

 عضىا  ا.د. عــَــُــش تـشـُـش دـذَـذ             

 عضىا  ا.د. عثذ اىعضَض عثُذ ٍىعً              

 عضىا  ا.د. ٍْزس ٍصـطـفـً اىـذـيـٍ             

 عضىا  ا.د.ىُس ادَذ ّـجـٌ اىصـثـذـح             

 عضىا  ا.د.عـثـاط جـثـُـش عــيـطــاُ            

 عضىا  دـغــِ             ا.د.اّـرـصـاس ىـطـُـف 

 عضىا  ا.د. صالح عثذ اىهادٌ ماظـٌ             
 

 عنشذاسَح اىيجْح اىعيَُح
 سئُغا          ّـىسط َـىّـظ عــْــاد  ً. د.

 عضىا              ً.ً ّــىفــو عــيــٍ صمــش 

 عضىا              ً.ً ىـُـس فـاسط ادــَــذ  

 عضىا             ً.ً عذّاُ هادٌ شهـاب    

 اعضى               ً.ً عاسج غاٌّ ٍذـَــىد  
 

 اىيجْح االعالٍُح
 سئُغا           ا.ً.د تنش عثذ هللا خىسشُذ  

 عضىا              ق فاضوـأ.ً.د. فاذــِ ٍىف

 عضىا           ً.ً ٍذَذ عالء اىذَِ ادَذ  

 عضىا            ً.ً ادَذ عضٍٍ ٍصـطـفً 

 عضىا           ً.ً ٍذـَـذ قــاعــٌ ادـَـذ   

 عضىا          اىغـُذج تغـَـح تـاعـو تشُش 

 اللجنة العلمية
 

 سئُغا        ًـفـطـصـا.ً.د.خضعو َاعُِ ٍ

 ا  عضى        ِــُــغــو دــُـجـٌ عـا.د. مشَ

 عضىا          اًـــْـــــهـــضو تــــا عـْـا.د. د

 عضىا         اُــعــْــضج مـَــذ دـَـذـا.د. ٍ

 عضىا         ذـَـذــِ ٍـذَـاه اىـَـا.د.عيٍ م

 عضىا     أ.د. عـاٍـش تـــاهـش أعُــــَش       

 عضىا          ا.د. عثذ اىغراس عثذ هللا صاىخ

 عضىا          اطـُـشٌ هـنـو شـُـيـا.ً.د. خ

 عضىا         ةــذ سجــَــذــٌ ٍـاعـا.ً.د. ج

 عضىا        اطـثـٍ عــيــذ عــَــذـا.ً.د. ٍ

 عضىا         شطـطـــىسٌ تـــاه ّــا.ً.د. اٍ

 عضىا          اـــْـــٌ دـــاىـــاله عــطأا.ً.د. 

 عضىا          ذـَـة ادــُــثـشي دـشـا.ً.د. ت

 عضىا        فــىعــش َــضــاء خــْــا.ً. ع
 

 اللجنة التحضيرية
 

 سئُغا         ىًــعــاً ّــْــهــظ تـُـا.د. اّ

 عضىا           ثذ هللاـا.ً.د. تغَح ٍذفىظ ع

 عضىا           ىــو سشـــصـُـزي فـا.ً.د. ش

 عضىا          ا.ً.د. ىثًْ سَاض عثذ اىَجُذ

 عضىا           شـٍ صمـيـاس عــقــفــً.د. رو اى

 عضىا           ًـىعـادٌ ٍـاُ هـذّــً.د. ع

 عضىا            طفًـً.د. دنَد ششَف ٍص

 عضىا            ىدـَـذـاُ ٍـدشـً.د. تشُش ف

 عضىا           ذــَــذـٌ ٍـاىـة عــىمـً.د. م

 عضىا          شــضــِ خـُــغــاىل دـً.د. ٍ

 عضىا          اُـَـُــيـاصً عـع دـُــً.د. ست

 عضىا           ذـَـِ ادـُــغــٍ دــيــً.د. ع

 عضىا           شـــٍ صمـــيـــع عــــُــً.د. ست

 عضىا           اطـــُــش اىـــثــْــٍ قـيـً.د.ع

 عضىا            اـــــْــــشح ادوس دــــــً.د. ف

 عضىا          اىشعالُ ً.د. ششَا ادَذ خاىص

 اللجنــــة السانـــدة

 
 سئـُغـا   أ.ً..د    سَاض ٍثاسك عثذهللا

 عضىا   ــة داؤدـأ.ً.د.   أدـالً أدَ

 عضىا   ٌـــو مشَــأ.ً.د.  ٍذَذ داخ

 عضىا   ح ٍذَذ دغُِأ.ً.د.   فاذــْ

 عضىا   أ.ً.د.   ٍذَذ دَضٓ دغُِ

 عضىا   ش ٍذَذـىسٌ صاتــً.د.    ّ

 عضىا   ً.د.    جاعٌ عثاط ٍذغِ

 عضىا   ً.د.    أصهاس عثاط عاشىس

 عضىا   ىحـــً.د.    ّجُة ٍْصىس ّ

 عضىا   ً.د.    ٍَرــاص ٍرـٍ ٍْصىس

 عضىا   ــضـأ.ً.ً.   هْـــاء ّــافع عضَ

 عضىا   أ.ً.ً.   ٍْـً َىدْـــا صيُىٓ

 عضىا   ـعةـً.ً.    وىُـذ َــىّظ ٍر

 عضىا   شــً.ً.    سجـاء عثـذهللا تـشُ

 عضىا   ـىػــذ تْـــً.ً.    أٍـو ٍجُـ

 عضىا   ً.ً.    سائـذ صثُخ قشَـاقىط

 عضىا   ذـذاالدـً.ً.    فذاء ّىئُـو عث

 عضىا   ىعـً.ً.    سَــفاُ ععُذ إَـش

 عضىا   اــً.ً.    عرُفاُ ججى ٍاسصَْ

 عضىا   ُخ تـذسـً.ً.    تــاُ عثذاىَغ

 عضىا   ش صثــاح َاعُـِــً.ً.    ظاف

 عضىا   َِ ٍىفــق أدــَذــً.ً.    أَــ

 عضىا   شاًـح ٍاسصَْــا أفـجيُـيً.ً.    

 عضىا   ذـعُــعً.ً     ّـذي خُـشاىذَِ 
 

 
 


