
 عذول انذراطبد انؼهُب لظى اِصبر االطاليُخ

 و2023/  2022انفصم انذراطً انضبًَ نهؼبو انغبيؼً 

 اونً دثهىو آصبر  االطاليُخ

 انُىو كىد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزىر انظبػخ انًكبٌ اعجبري اخزُبري

4/6 يزطً اعجبري  ػجذ انؼشَش صالػأ.د    

 د. رؽبة انصؼُذي

525أ ص  فٍ انًزبؽف وانؾفبئز   انظجذ 

6/5 يزطً اعجبري   أ.د ؽظٍُ ريضبٌ  

ػجذ انؼشَش صبنؼ أ.د  

( أَىثً 2فُىٌ اطاليُخ )

 ويًهىكً ويؼبصز نهًب

513أ ص   

4/6 يزطً اعجبري  ( أَىثً 2ػًبرح اطاليُخ ) أ.د ؽظًُ َىَصز 

 ويًهىكً ويؼبصز نهًب 

512أ ص  االؽذ     

6/5 يزطً اعجبري  اَهبة اؽًذد.    

 د. اطًبء ؽظٍُ

اطبيخ كًبلد.   

( يغىنً 2رصىَز اطاليً )

 ورًُىري

514أ ص   

4/6 طًُز اعجبري   أ.د يؾًذ انكؾالوي 

 د. يؾًىد انؾظًُُ

يذخم انً آصبر وؽضبرح يصز 

 االطاليُخ 

502أ ص   االصٍُُ 

6/5 يزطً اعجبري   أ.د عًبل ػجذ انزؽُى)أ( 

 أ.د فبَشح انىكُم )ة(

انمجطً فً انؼصز انفٍ 

 االطاليً

516أ ص   

4/6 يزطً اعجبري   د. طؼبد ؽظٍ 

 د. طؼُذ يصُهؾً

( هُهُظزً 1ربرَخ انفٍ )

 طبطبًَ ثُشَطً لجطً

511أ ص   انضالصبء 

       

 انًىاد االخزُبرَخ 

 أ.د ػبدَخ انذطىلً    اخزُبري

 د. يؾًذ فزاط

536أ ص  فُىٌ انكزبة   

طبيؼ انغزؽً د.    اخزُبري 543أ ص نغخ فبرطُخ    

 د. ايبًَ طهؼذ    اخزُبري

خطد. هجخ   

535أ ص  كزبثبد اصزَخ اطاليُخ   

دراطخ ؽضبرَخ يمبرَخ ثٍُ  يؾًذ انكؾالوي أ.د    اخزُبري

يصز ودول انًغزة االطاليً 

 واالَذنض

 530أ ص

  

                                                رئُض لظى اِصبر اإلطاليُخ                                                          وكُم انكهُخ نؼئىٌ انذراطبد انؼهُب         

 

 

                                          أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                                    أ.د  ػجذ انؼشَش صالػ                                                             

 

 ػًُذ انكهُخ

 

 أ.د  اؽًذ رعت يؾًذ



 عذول انذراطبد انؼهُب لظى اِصبر االطاليُخ

 و2023/  2022انفصم انذراطً انضبًَ نهؼبو انغبيؼً 

 صبَُخ دثهىو آصبر اطاليُخ 

 انُىو كىد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزىر انظبػخ انًكبٌ اعجبري اخزُبري

4/6 ػُؾخ اعجبري  رطجُمبد انؾبطت اِنً فً  د. طبرق عالل  

 يغبل اِصبر 

504ػ أ   انظجذ 

6/5 يزسوق اعجبري   د. رؽبة اثزاهُى 

  د. يبعذح انؼُخخ

اصز انفٍ االطاليً فً فُىٌ 

 أورثب 

526أ ص   

4/6 يزسوق اعجبري   د. انؼزثً صجزي 

 د. يخزبر انكظجبًَ

( يصز 4ػًبرح اطاليُخ )

 انؼضًبَُخ ويؾًذ ػهً 

523أ ص   االؽذ 

6/5 يزسوق اعجبري   د. يخزبر انكظجبًَ 

 د. ػًبد طهًُبٌ

  د. أَخ ػجذ انؼشَش

ربرَخ يصز انؾذَش ويؾًذ 

 ػهً 

522أ ص   

4/6 يزسوق اعجبري   أ.د يؾًىد اثزاهُى  

 أ.د فبَشح انىكُم 

( فٍ انُهضخ 2ربرَخ انفٍ )

 وانجبرون وانزوكىكى وانًذعٍ 

525أ ص   االصٍُُ  

6/5 يزسوق اعجبري   د. َُزح رفُك 

 د. ايبًَ طهؼذ

( ػضًبًَ ويؾًذ 2كزبثبد )

 ػهً ويؼبصز ػزق وغزة

515أ.ص   

4/6 يزسوق اعجبري   أ.د ػبدَخ دطىلً  

 د. َغبػ يهذي

  د. يؾًذ َىطف

( يصز 4فُىٌ اطاليُخ )

 انؼضًبَُخ ويؾًذ ػهً 

524أ ص   انضالصبء 

 انًىاد االخزُبرَخ

كهُخ االداة د.    اخزُبري (2)نغخ رزكُخ   521ع ص     

كزًَبٌ ػىلًد.     اخزُبري 513د س  يظبؽخ ورطى يؼًبري    

فىرىغزافً رصىَز د. يهب اؽًذ    اخزُبري 513د س     

534أ ص  ربرَخ يصز انًظُؾُخ أ.د خبنذ غزَت     اخزُبري   

 

ٌ انذراطبد انؼهُب                                                           رئُض لظى اِصبر اإلطاليُخ                                                          وكُم انكهُخ نؼئى

 

 

                                          أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                       أ.د  ػجذ انؼشَش صالػ                                                                          

 

 

 ػًُذ انكهُخ

 

 

 أ.د  اؽًذ رعت يؾًذ

 

 

 

 



 نذراطبد انؼهُب لظى اِصبر االطاليُخعذول ا

 و2023/  2022انفصم انذراطً انضبًَ نهؼبو انغبيؼً 

 ثزَبيظ انًبعظزُز آصبر  االطاليُخ

 انُىو كىد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزىر انظبػخ انًكبٌ اعجبري اخزُبري

4/6 رىفُك اعجبري  ايبل انؼًزي .ا.د   

. يؾظٍ صبنؼأ.د  

. طبرق رىفُكأ.د  

 و س انًىالغ االصزَخ

601 

 انظجذ

4/6 رىفُك اعجبري   أ.د يؾًذ ؽًشح  

 

دراطخ فً انىصبئك 

 وانُمىع انكزبثُخ

 )يىضىع خبؽ(

 أ ص 

603 

 االؽذ

 انًىاد االخزُبرَخ

 أ.د اثى انؾًذ فزغهً    اخزُبري

اَهبة اؽًذد.   

 انزصىَز االطاليً

 )يىضىع خبؽ(

 أ ص 

615 

 

انذطىلًأ.د ػبدَخ     اخزُبري    613 أ ص فُىٌ انكزبة 

 أ.د ؽظٍُ ريضبٌ     اخزُبري

 أ.د ػهً انطبَغ 

 أ ص  انكزبثبد االصزَخ

616 

 

 أ.د يؾًىد اثزاهُى     اخزُبري

 أ.د عًبل ػجذ انزؽُى

  أ.د ػشح ػجذ انًؼطً

 انفُىٌ االطاليُخ 

 )يىضىع خبؽ(

 أ ص 

606 

 االصٍُُ

 

                                                رئُض لظى اِصبر اإلطاليُخ                                                          وكُم انكهُخ نؼئىٌ انذراطبد انؼهُب         

 

 

                                          أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                                    أ.د  ػجذ انؼشَش صالػ                                                             

 

 

 ػًُذ انكهُخ

 

 

 أ.د  اؽًذ رعت يؾًذ

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 عذول انذراطبد انؼهُب لظى اِصبر االطاليُخ

 و2023/  2022انفصم انذراطً انضبًَ نهؼبو انغبيؼً 

 ثزَبيظ دكزىراِ آصبر االطاليُخ 

 انُىو كىد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزىر انظبػخ انًكبٌ اعجبري اخزُبري

4/6 يكزت اعجبري   أ.د ؽظٍُ ريضبٌ 

أ.د فبَشح انىكُم    

 أ ص  كزبثبد اصزَخ 

505 

 انظجذ

4/6 يكزت اعجبري   أ.د رافذ انُجزاوي 

 

أ ص  يظكىكبد اطاليُخ 

504 

 االؽذ

4/6 يكزت اعجبري   أ.د  اثى انؾًذ فزغهً  

 د. اَهبة اؽًذ

 أ ص  رصىَز اطاليً

503 

 االصٍُُ

 انًىاد االخزُبرَخ

 ا.د ايبل انؼًزي  يكزت اعجبري 

 

انزمهُذَخ إطاليُخ انؼًبرح  

 

  

انؼًبرح االطاليُخ فً  أ.د ؽظًُ َىَصز    

 يصز

  

 أ.د ػهً انطبَغ   يكزت اعجبري 

 

االطاليُخ فً  انؼًبرح

 انغشَشح انؼزثُخ

  

انؼًبرح االطاليُخ فً  أ.د يؾًذ انكؾالوي    

 انًغزة واالَذنض

  

    فً انهُذ  فُىٌ اطاليُخان أ.د يؾًىد اثزاهُى     

فً رزكُب  فُىٌ اطاليُخان أ.د ػبدَخ انذطىلً    

  وانجهمبٌ

  

انفُىٌ االطاليُخ فً  أ.د ػجذ انؼشَش صالػ    

واالَذنض انًغزة  

  

انفُىٌ االطاليُخ فً اطُب  أ.د ػشح ػجذ انًؼطً    

 انىططً

  

  

                                                رئُض لظى اِصبر اإلطاليُخ                                                          وكُم انكهُخ نؼئىٌ انذراطبد انؼهُب         

 

 

                                          أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                                       أ.د  ػجذ انؼشَش صالػ                                                                          

 

 

 ػًُذ انكهُخ

 

 

 أ.د  اؽًذ رعت يؾًذ

 



 انذراطبد انؼهُب نمظًً اِصبر انًصزَخ واالطاليُخعذول 
 2023/  2022انفصم انذراطً انضبًَ نهؼبو انغبيؼً 

 أونً دثهىو ربرَخ انفٍ

 

 انُىو كىد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزىر انظبػخ انًكبٌ اعجبري اخزُبري

 أ.د يؾًذ ؽًشح 6/  4 رثُغ اعجبري 

 أ.د يصطفٍ ػطُخ 

 د.َفٍُ َؾًُ

انفُُخ وانؼهًُخ نزأرَخ انطزق 

 اِصبر

502ط س   انظجذ 

 د. رهبو طؼُذ 5/ 6 رثُغ اعجبري 

 د. يؾًذ فزاط 

انفٍ انًمبرٌ فٍ يصز وثالد 

 انؼبو

522د ف   

 أ.د طهًُبٌ ؽبيذ 6/  4 رثُغ اعجبري 

 د. يؾظٍ َغى انذٍَ

ربرَخ انفٍ انًمبرٌ فٍ يصز 

 وانؼزاق

515د ف   االؽذ 

اَىر طهُىد.  5/ 6 رثُغ اعجبري  آصبر وفُىٌ انظىداٌ وػزق  

 افزَمُب

515د ف   

 د. طؼبد ؽظٍ  6/  4 رثُغ اعجبري 

 د. طؼُذ يصهؾً

 فُىٌ يب لجم اإلطالو

) انظبطبٍَ وانجُشَطٍ(   

515د ف   االصٍُُ 

 د. دػبء انغؼبر 5/ 6 رثُغ اعجبري 

 د. َهً عًُم

511د ف  فُىٌ صغزٌ  

انفٍ انًصزي انمذَى يُذ ثذاَخ  د. يهب طًُز 6/  4 رثُغ اعجبري 

ػصز انذونخ انىططً ؽزً 

 َهبَخ ػصز األَزمبل انضبًَ 

505د ف   االرثؼبء 

 انًىاد االخزُبرَخ 

( : دونخ 2اصبر يصزَخ لذًَخ ) د. دانُب انظُذ    اخزُبري

 وططٍ وػصز اَزمبل صبٍَ

512و ؽ    

535و ؽ  انًغزًغ انًصزٌ انمذَى د. هُبو رواع    اخزُبري  

( دونخ 2ربرَخ يصز انمذَى ) د. أَىر طهُى    اخزُبري

 وططً وػصز اَزمبل صبٍَ

511و ؽ   

 

 رئُض لظى اِصبر اإلطاليُخ                                                           رئُض لظى اِصبر انًصزَخ

 

 

 أ.د َبصز يكبوي                                  أ.د ػجذ انؼشَش صالػ                                          

 

 وكُم انكهُخ نؼئىٌ انذراطبد انؼهُب                                                ػًُذ انكهُخ     

         

 

 رعت يؾًذأ.د  اؽًذ                                  أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                                     

 

 

 



 عذول انذراطبد انؼهُب نمظًً اِصبر انًصزَخ واالطاليُخ

 و2023/  2022انفصم انذراطً انضبًَ نهؼبو انغبيؼً 

 صبَُخ دثهىو ربرَخ انفٍ

 انُىو كىد انًبدح اطى انًبدح اطى انذكزىر انظبػخ انًكبٌ اعجبري اخزُبري

اِنٍ فٍ رطجُمبد انؾبطت  د. طبرق عالل 4/6 ػُؾخ اعجبري 

 يغبل اِصبر

514د ف   انظجذ 

د. ػزَف ػؼجبٌ  6/5 نُهً اعجبري   

 د. َُفٍُ َؾٍُ 

513د ف  فُىٌ انؼصز انزويبٍَ  

 أ.دػشح ػجذ انًؼطً 6/  4 نُهً اعجبري 

 د. ػًبد طهًُبٌ

  د. اطًبء طهُى

526د ف  انفٍ فً ػصز انُهضخ   االؽذ 

 د. رؽبة اثزاهُى  6/5 نُهً اعجبري 

طؼُذ د. رهبو  

 د. ػًبد طهًُبٌ

انفٍ انًمبرٌ فً يصز 

 واَزاٌ

524د ف   

 د. اَهبة اؽًذ 6/  4 نُهً اعجبري 

 د. اطبيخ كًبل 

  د. َفزربري َبطٍُ

525د ف  انًذاص انفُُخ انؾذَضخ   االصٍُُ 

 د. اَهبة اؽًذ 6/5 نُهً اعجبري 

 د. اطبيخ كًبل 

  د. َفزربري َبطٍُ

525د ف  انفٍ انؾذَش  

514د ف  انفُىٌ انمجطُخ أ.د فبَشح انىكُم 4/6 نُهً اعجبري   انضالصبء 

 انًىاد االخزُبرَخ

 أ.د ػجذ انؼشَش صالػ 5/ 6 نُهً  اخزُبري

ػهٍ د. َظزٍَ  

وؽفبئز يزبؽف فٍ 526ؽ و    

 د. َهً عًُم  5/ 6 نُهً  اخزُبري

 د. هذي صالػ 

دراطخ ؽضبرَخ يمبرَخ ثٍُ 

يصز ودول يؼزق انؼبنى 

 اإلطاليٍ

526أ ص   

يذخم انٍ أصبر وؽضبرح   ؽظًُ َىَصزأ.د  5/ 6 نُهً  اخزُبري

 يصز االطاليُخ

502ا ص    

 

 رئُض لظى اِصبر اإلطاليُخ                                                           رئُض لظى اِصبر انًصزَخ

 

 

 أ.د َبصز يكبوي                                                 أ.د ػجذ انؼشَش صالػ                           

 

 وكُم انكهُخ نؼئىٌ انذراطبد انؼهُب                                               ػًُذ انكهُخ 

         

 

 اؽًذ رعت يؾًذأ.د                                   أ.د يؾظٍ يؾًذ صبنؼ                              

 



 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 


