
ةيم االسال راث اآل مسق تارضاحم لودج
2023م / 2022 ىعماجلا ماعلل ىناثلا ىسارد لصفلا

ةيناثلا ةقرفلا
ىرابجا ىرابجا ناكملا ةعاسلا ةعومجم روتكدلا مسا ةداملا مسا دوك

ةداملا
مويلا

ىرايتخا ىسرم 11/8 ماع دبع روصنم د.
قزارلا
دومحم د.
ىنيسحلا

ةيم االسال ندملا س ا
215

ءاث ال ثلا

ىرايتخا ىسرم 2/11 ماع فلخ ىناما د.
ةط ةبه د.

اال تاباتكلا و طخلا
ا قرشملا ىف ةيرث

ىم السال

س ا
228

ىرايتخا قوزرم 11/8 ماع ىربص ىبرعلا د.
دمحم نازوس د.

ةيم االسال راث اال
ةريزجلا ىف

جيلخلا و ةيبرعلا
ىبرعلا

س ا
213

ىرايتخا قوزرم 2/11 ماع ىسرم دومحم أ.د
ليعامسا رساي أ.د

ةيم االسال ةرامعلا
ىبرعلا قرشملا ىف

س ا
220

ىرايتخا قيفوت 5/2 ماع ىديعصلا باحر د.
ناميلس دامع د.

ةيم االسال نونفلا
ىبرعلا قرشملا ىف

س ا
221

ىرابجا قيفوت 11/8 ماع ميهاربا دومحم أ.د
صال زيزعلا دبع أ.د

ح

2) ةيم ال سا نونف )
ىبويأو ىمطاف ))

اهل رصاعملا و

س ا
207

ءاعبر اال

ىرابجا قيفوت 2/11 ماع ال حكلا دمحم أ.د
ىو
شياطلا ىلع أ.د

ةيم االسال ةرامع
واال برغملا ىف

سلدن

س ا
206

ىرابجا قيفوت 11/8 ماع ىسرم دومحم أ.د
دبع روصنم د.

قزارلا

2) ةيم ال سا ةرامع )
ىبويأو ىمطاف ))

س ا
205

ىرابجاسيمخلا قيفوت 2/11 ماع ديس فيرش د.
قيفر ةرين د.

دبع نيربص د.
ديجلا

االسال تاكوكسملا
ةيم

االسالم رصم نم (1)
ىبوي األ ةياهن ىلا )

س ا
208

طلا و ميلعتلا نوئشل ةيلكلا ليكو ةيم اإلسال راث اآل مسق سيئر
الب

نيدلا مجن دمحم نسحم أ.د ملا س صالح زيزعلا دبع أ.د



ةيلكلا ديمع

دمحم بجر دمحا أ.د

ةيم االسال راث اآل مسق تارضاحم لودج
2023م / 2022 ىعماجلا ماعلل ىناثلا ىسارد لصفلا

ةثلا ثلا ةقرفلا
ىرابجا ىرابجا ناكملا ةعاسلا ةعومجم روتكدلا مسا ةداملا مسا دوك

ةداملا
مويلا

ىرابجا قيفوت 11/8 ماع دبع روصنم د.
قزارلا

ةخيشلا ةدجام د.

ةلودلا خيرات
ةيكولمملا

س ا
320

ىرابجاتبسلا قيفوت 2/11 ماع دبع لا مج أ.د
ميحرلا

ليكولا ةزياف أ.د
صالح ىده د.

ىف ىطبقلا نفلا
ىم االسال رصعلا

س ا
307

ىرابجا قيفوت 5/2 ماع دمحا باهيا د.
لا مك هماسا د/

.د نيساي ىراترفن

ىم االسال ريوصتلا
2))

س ا
306

ىرابجا قيفوت 11/8 ماع ميهاربا دومحم أ.د
ىسرم دومحم أ.د

و فحاتملا نف
رئافحلا

س ا
308

دح قيفوتاال 2/11 ىحراجلا حماس د.
.د

ةيسراف ةغل
ةيكرت ةغل

سا
319

ىرايتخا قيفوت 5/2 ماع بجر دمحا أ.د/
ليعامسا رساي أ.د/
ىعيمجلا هداغ د/

ىدشر دومحم د/

اإل قرشملا ةرامع
1) ىم (سال

س ا
305

ىرايتخا ىسرم 5/2 ماع ىدشر دومحم د.
ىقوسد دمحا د.

اال قرشملا خيرات
ىم سال

س ا
321

طلا و ميلعتلا نوئشل ةيلكلا ليكو ةيم اإلسال راث اآل مسق سيئر
الب

نيدلا مجن دمحم نسحم أ.د ملا س صالح زيزعلا دبع أ.د

ةيلكلا ديمع



دمحم بجر دمحا أ.د

ةيم االسال راث اآل مسق تارضاحم لودج
2023م / 2022 ىعماجلا ماعلل ىناثلا ىسارد لصفلا

ةعبارلا ةقرفلا
ىرايتخا ىرابجا ناكملا ةعاسلا ةعومجم روتكدلا مسا ةداملا مسا دوك

ةداملا
مويلا

ىرابجا ريمس 11/8 ماع دبع لا مج أ.د
ميحرلا

صال زيزعلا دبع أ.د
ح

ثحبلا جهنم
ىرث واال ىخيراتلا

س ا
408

نينث اال

ىرابجا ريمس 2/11 ماع ةزمح دمحم أ.د
ةكلم دمحم د.
زيزعلا دبع ةيا د.

4) ةيم ال سا ةرامع )
ىلع دمحمو نامثع ) )

س405 ا

ىرابجا قيفوت 11/8 ماع ةفرع ناميا د.
ىقوسد دمحا د.

ةط ةبه د.

ةيم االسال تاكوكسم
3))

س407 ا ءاث ال ثلا

ىرابجا قيفوت 2/11 ماع ىقوسد ةيداش أ.د
ىدهم حاجن د.

فيس وبأ دمحم د.

ىنامثع ةيم ال سا نونف
4) يلع دمحمو رصم ))

س406 ا

ىرايتخا ىسرم 11/8 ماع ىعمجلا ةداغ د. ىف ةيم االسال ةرامعلا
ناريا

س410 ا

اال
ءاعبر

ىرايتخا قوزرم 2/11 ماع دمحم نازوس د. ىف ةيم االسال راث اال
قرشو نادوسلا

ايقيرفا

س413 ا

ىرايتخا ىسرم 11/8 ماع ةزمح دمحم أ.د
ةكلم دمحم د.
زيزعلا دبع ةيأ د.

ىف ةينامثعلا ةرامعلا
ناقلبلا و ىرغصلا ايسا

س409 ا

ىرايتخا قوزرم 2/11 ماع ىسرم دومحم أ.د ىف ةيطبقلا ةرامعلا
ىم االسال رصعلا

س416 ا

و ميلعتلا نوئشل ةيلكلا ليكو ةيم اإلسال راث اآل مسق سيئر
الب طلا



مجن دمحم نسحم أ.د ملا س صالح زيزعلا دبع أ.د
نيدلا

ةيلكلا ديمع

دمحم بجر دمحا أ.د


