
 عذول انذراطبد انؼهُب لظى االصبر انًصزَخ

 و2023/  2022انفصم دراطً انضبًَ نهؼبو انغبيؼً 

  دثهىو انًزبؽف 

 انُىو كىد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزىر انظبػخ انًكبٌ اعجبري اخزُبري

 االؽذ 531د س  رصىَز فىرىغزافً د. يهب اؽًذ 6/ 4 يكزت اعجبري 

 د. اَهبة اؽًذ 5/ 6 يكزت اعجبري 

 د. َفزربري َبطٍُ

 505هـ و  يمزُُبد ؽذَضخ

 د. ػبء انغؼبر 6/ 4 يكزت اعجبري 

 د. يؾًذ فزاط

  ػهٍ د. َظزٍَ

 االصٍُُ 506هـ و  اػذاد طُُبرَى انًزؾف

 د. انؼزثً صجزي 5/ 6 يكزت اعجبري 

 د. رؽبة اثزاهُى

 510هـ و  طزق انؼزض

 انضالصبء 511هـ و  يؼبرض دونُخ اؽًذ دطىلًد.  6/ 4 يكزت اعجبري 

 514د ف  انفُىٌ انمجطُخ أ.د فبَشح انىكُم 5/ 6 يكزت اعجبري 

 أ.د ػهً انطبَغ  6/ 4 يكزت اعجبري 

 د. َغبػ يهذي

 االرثؼبء 516د ف  انفٍ االطاليً

 انًىاد االخزُبرَخ

  535ا ص  كزبثبد اطاليُخ د. َُزح رفُك    اخزُبري

انفٍ فً انؼصزٍَ انُىَبًَ  د. َفٍُ َؾًُ    اخزُبري

 وانزويبًَ 

  514هـ و 

 د. يؾًذ يهكخ     اخزُبري

  د. اَخ ػجذ انؼشَش

  515هـ و  ؽضبرح اطاليُخ 

 د. رهبو طؼُذ    اخزُبري

 د. دػبء انغؼبر

  511د ف  فُىٌ صغزي 

االطؼبفبد االونُخ وانصُبَخ  د. ػزَف ػًز    اخزُبري

 انىلبئُخ

  526د س 

 د. يؾًىد رػذي    اخزُبري

 د. طىساٌ يؾًذ 

  515هـ و  آصبر اطاليُخ 

 رئُض لظى اِصبر اإلطاليُخ                رئُض لظى رزيُى اِصبر            رئُض لظى اِصبر انًصزَخ

 

 أ.د َبصز يكبوي            أ.د ػجذ انؼشَش صالػ                        أ.د ػبطف ػجذ انهطُف           

 

 وكُم انكهُخ نؼئىٌ انذراطبد انؼهُب                                                    ػًُذ انكهُخ 

         

 أ.د  اؽًذ رعت يؾًذ                                 أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                   



 

 عذول انذراطبد انؼهُب 

 و2023/  2022انفصم دراطً انضبًَ نهؼبو انغبيؼً 

 ؾفبئزدثهىو ان

 انُىو كىد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزىر انظبػخ انًكبٌ اعجبري اخزُبري

 أ.د يؾًذ ؽًشح 6/ 4 يكزت اعجبري 

 أ.د يصطفً ػطُخ

 د. َفٍُ َؾًُ

انطزق انفُُخ وانؼهًُخ نزأرَخ 

 األصز

 انظجذ 502هـ ف 

 503هـ ف  عُىنىعُب انًىالغ األصزَخ ؽًذٌ يؾًذ يؾًذ د. 5/ 6 يكزت اعجبري 

 االؽذ 506هـ ف  ادارح انًىالغ األصزَخ د. اؽًذ ثذراٌ 6/ 4 يكزت اعجبري 

االطؼبفبد األونُخ وانصُبَخ  . ػزَف ػًزد 5/ 6 يكزت اعجبري 

 انىلبئُخ

 526د س 

 ا.د. يؾظٍ صبنؼ  6/ 4 يكزت اعجبري 

 د. اطًبء طهُى

انطزق انغُىفُشَبئُخ نهزجمُت 

 ػٍ األصز

 االصٍُُ 504هـ ف 

 531د س رصىَز فىرىغزافً يهب اؽًذ د. 5/ 6 يكزت اعجبري 

 انضالصبء 506د س  رطى صُبػً وسغزفً ا.د. َبطز َؾٍُ 6/ 4 يكزت اعجبري 

 انًىاد االخزُبرَخ

  542و ؽ  (1)ربرَخ انفٍ  يهب طًُز د.    اخزُبري

  535و ؽ  يىالغ أصزَخ اؽًذ ثذراٌ د.    اخزُبري

  543و ؽ  فُىٌ  يصزَخ لذًَخ ٍ اثى انًؼبطٍيُ د.    اخزُبري

  503د س  يجبدئ رزيُى االصبر  ا.د. يؾًذ يصطفٍ    

 

 رئُض لظى اِصبر اإلطاليُخ              رئُض لظى رزيُى االصبر            رئُض لظى اِصبر انًصزَخ                 

 

 

 أ.د ػجذ انؼشَش صالػ                    أ.د ػبطف ػجذ انهطُف                  أ.د َبصز يؾًذ يكبوي                     

 

 طبد انؼهُب                                                   ػًُذ انكهُخ وكُم انكهُخ نؼئىٌ انذرا

 

 

 أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                    أ.د اؽًذ رعت يؾًذ        

 

 

 

 



 

 عذول انذراطبد انؼهُب 

 و2023/  2022انفصم دراطً انضبًَ نهؼبو انغبيؼً 

     

 

  

 رئُض لظى اِصبر انًصزَخ                                                رئُض لظى اِصبر اإلطاليُخ      

 

 أ.د َبصز يكبوي                                                                   ػجذ انؼشَش صالػأ.د         

 

 ػًُذ انكهُخ                                                       وكُم انكهُخ نؼئىٌ انذراطبد انؼهُب      

 

 

 اؽًذ رعت يؾًذأ.د                                           أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                       

 

 إدارح انًىالغ األصزَخدثهىو 

 انُىو كىد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزىر انظبػخ انًكبٌ اعجبري اخزُبري

 أ.د  يؾًىد إثزاهُى  6/ 4 يكزت اعجبري 

 

انًظزذايخ نهًىالغ ُخانزًُ  

 ُخصزاوانز األصزَخ

 ظجذان 511و س 

 د. االء عًبل 5/ 6 يكزت اعجبري 

 

 ُفوإػبدح رىظ ُمرأه

 ُخصزاوانز َخاألصز انًجبٍَ

 513و س 

 االصٍُُ 505و س    زاسانز َكرظى أ.د عًبل ػجذانزؽُى  6/ 4 يكزت اعجبري 

 510و س    ُؼٍانطج زاسإدارح انز أ.د. يؾظٍ َغى  5/ 6 يكزت اعجبري 

 فٍ َبدانًُبهظ وانُظز أ.د  ػجذانؼشَش صالػ 6/ 4 يكزت اعجبري 

 انززاس  إدارح يىارد 

 انضالصبء 506و س 

 ُخصوانززا َخإدارح انًىالغ األصز د. أؽًذ دطىلٍ 5/ 6 يكزت اعجبري 

   انغبرلخ واِصبر ُخانظبؽه

 505و س 

 ُىانززي َغح يؼبررإدا أ.د. يؾظٍ صبنؼ   6/ 4 يكزت اعجبري 

   َخفٍ انًىالغ األصز وانصُبَخ

 االرثؼبء 514و س 

 انًىاد االخزُبرَخ

 ُظطبد انًىلغ وانًؾادر د. آالء عًبل     اخزُبري

 األصزٌ وأػًبل االررمبء

  515و س 

  516و س    سزاانز َبدإلزصبد د. طبرق رىفُك    اخزُبري

  521و س  انظُبؽخ وانًغزًغ د. أؽًذ ثذراٌ     اخزُبري

 نهًىالغ ُخانىلبئ ُبَخانص د. ػزَف ػًز     اخزُبري

    ُخصزاوانز األصزَخ

  524و س 


