
 تكىفـت انـؼـبيـج -وزارة انخؼهيى انؼبني 

 كهيت انخخطيط انؼًراَي

 قسى انخخطيط انبيئي

 

 1029 -1028نهؼبو انذراسي  )انذور االول(جذول االيخحبَبث انُهبئيت نقسى انخخطيط انبيئي 
 رابؼتانًرحهت ان انًرحهت انزبنزت انًرحهت انزبَيت انًرحهت األونً انيىو وانخبريخ

  اسخؼًبالث االرض  انهغت االَكهيسيت 12/2/1029انسبج 

 بيئيتقىاَيٍ وحشريؼبث   يهبراث بحزيت واحصبء  12/2/1029االحذ 

 ػطهت يحهيت  12/2/1029االرُيٍ 

  حخطيط انبًُ االرحكبزيت  اقخصبديبث انخًُيت 18/2/1029انزالربء 

  حهىد بيئي  19/2/1029االربؼبء 
انخخطيط وانخصًيى 

 سخذاوانبيئي انً

  حخطيط سخراحيجي  انهغت انؼربيت 00/2/1029انخًيس 

   2حخطيط بيئي   2/2/1029انسبج 

  حخطيط وادارة يىارد انًيبِ  برايجيبث اسبسيت 1/2/1029االحذ 

 حخطيط وحًُيت اقهيًيت  انًشروع انبيئي  0/2/1029االرُيٍ 

 4/2/1029انزالربء 

 ػطهت ػيذ انفطر انًببرك 
 2/2/1029االربؼبء 

 2/2/1029انخًيس 

 8/2/1029انسبج 

  طرق واسبنيب انخخطيط  يهبراث اسبسيت 9/2/1029االحذ 

  يسبحت  20/2/1029االرُيٍ 
حخطيط انًىاقغ 

 انصُبػيت ) حقىيًي(

  حخطيط وحًُيت ريفيت  يببدي انخخطيط انؼًراَي 22/2/1029انزالربء 

  اسخشؼبر ػٍ بؼذ  21/2/1029االربؼبء 
 ححهيم بيئي جيى حقُي 

 ) حقىيًي(

  َظى انًؼهىيبث انجغرافيت  حقىق اَسبٌ وديًقراطيت 20/2/1029انخًيس 

  22/2/1029انسبج 
َظى انًؼهىيبث 

 انجغرافيت
  

  هُذست جيى حقُيت  ريبضيبث 22/2/1029االحذ 

 االدارة انبيئيت  اقخصبد بيئي  22/2/1029االرُيٍ 

  1حخطيط بيئي   ببدي انخخطيط انًسخذاوي 28/2/1029انزالربء 

     29/2/1029االربؼبء 

 بحذ حخرس حقييى االرر انبيئي  دراسبث سكبَيت  10/2/1029انخًيس 

 
 

 

 

 

 : يالحظبث

 .   AM 9:00االيخحبٌ انسبػت انخبسؼت صببحبً    يىػذ يكىٌ  -2

 خحبٌ في انجذول .انً يب بؼذ أخر ايفي حبنت حصىل ػطهت رسًيت يؤجم االيخحبٌ  -1

 . يسطرة وغيرهب( -حبسبت -أقالوضرورة جهب جًيغ يسخهسيبث انقرطبسيت ) -0

 

 

                                                

                                               

 

 رئيس انهجُت االيخحبَيت 

 
 



 

 
 جـبيـؼـت انـكىفت -وزارة انخؼهيى انؼبني  

 يت انخخطيط انؼًراَيكه

 قسى انخخطيط اإلقهيًي

 1029 -1028جذول االيخحبَبث انُهبئيت نقسى انخخطيط اإلقهيًي )انذور األول( نهؼبو انذراسي 
 رابؼتانًرحهت ان انًرحهت انزبنزت انًرحهت انزبَيت انًرحهت األونً انيىو وانخبريخ

  اسخؼًبالث االرض  انهغت االَكهيسيت 12/2/1029انسبج 

  12/2/1029االحذ 
يهبراث بحزيت 

 واحصبء
 

قىاَيٍ وحشريؼبث 

 اقهيًيت

 ػطهت يحهيت  12/2/1029االرُيٍ 

  حخطيط انبًُ االرحكبزيت  خًُيتاقخصبديبث ان 18/2/1029انزالربء 

 حخطيط يذٌ جذيذة  حهىد بيئي  19/2/1029االربؼبء 

  حخطيط سخراحيجي4  انهغت انؼربيت 00/2/1029انخًيس 

 بحذ حخرس  حخطيط اسكبٌ  2/2/1029انسبج 

  1حخطيط اقهيًي   برايجيبث اسبسيت 1/2/1029االحذ 

 يخططبث هيكهيت  حخطيط قطبػي  0/2/1029االرُيٍ 

 4/2/1029انزالربء 

 ػطهت ػيذ انفطر انًببرك 
 2/2/1029االربؼبء 

 2/2/1029انخًيس 

 8/2/1029انسبج 

  طرق واسبنيب انخخطيط  سبسيتيهبراث ا 9/2/1029االحذ 

  يسبحت  20/2/1029االرُيٍ 
حخطيط انًىاقغ 

 انصُبػيت ) حقىيًي(

  حخطيط وحًُيت ريفيت  يببدي انخخطيط انؼًراَي 22/2/1029انزالربء 

  اسخشؼبر ػٍ بؼذ  21/2/1029االربؼبء 
حخطيط وحًُيت يسخذايت 

 ) حقىيًي(

  َظى انًؼهىيبث انجغرافيت  طيتحقىق اَسبٌ وديًقرا 20/2/1029انخًيس 

  22/2/1029انسبج 
َظى انًؼهىيبث 

 انجغرافيت
 حخطيط ادارة يحهيت 

  حخطيط انُقم  ريبضيبث 22/2/1029االحذ 

 ---  اقخصبد اقهيًي  22/2/1029االرُيٍ 

  حقييى بيئي سخراحيجي  يببدي انخخطيط انًسخذاو 28/2/1029انزالربء 

   2خطيط اقهًي ح  29/2/1029االربؼبء 

  ----------  دراسبث سكبَيت  10/2/1029انخًيس 

 
 : يالحظبث

 .   AM 9:00يكىٌ يىػذ االيخحبٌ انسبػت انخبسؼت صببحبً     -2

 في حبنت حصىل ػطهت رسًيت يؤجم االيخحبٌ انً يب بؼذ أخر ايخحبٌ في انجذول . -1

 . يسطرة وغيرهب( -تحبسب -أقالوضرورة جهب جًيغ يسخهسيبث انقرطبسيت ) -0

                                                             

 

 

  

      رئيس انهجُت االيخحبَيت                                       


