
 جذول يحبضراد

  و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 اونً عبو ) أ (

انًبدح كىد اضى انًبدح اضى انذكزىر انطبعخ انًكبٌ يجًىعخ  انُىو 

8/22 اثى ثكر أ  أ.د عالء غبهٍُ 

 أ.د َبصر يكبوي

 د. ضهًُبٌ حبيذ

202و ن ع  ربرَخ يصر انمذَى  انثالثبء 

22/1 اثى ثكر يًُ زهُرد.   

 د . دانُب انطُذ

 د. عبدل َصر انذٍَ

201و ن ع  آثبر يصرَخ لذًَخ  

1/4 اثى ثكر  أ.د خبنذ غرَت  

 

آثبر وحضبرح يصر فً 

انعصرٍَ انُىَبًَ 

 وانريبًَ

208و ن ع   

 أ

  

8/22 اثى ثكر 202و ج  نغخ عرثُخ أ.د    انخًُص 

22/1 اثى ثكر  أ.د جًعخ يحًذ 

 د.حرثً عسانذٍَ

احًذد. يهب   

يجبدئ رريُى اِثبر 

 انعضىَخ

209و ن ع   

1/4 اثى ثكر 201و ج  نغخ أورثُخ حذَثخ د.    

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ              يعبوٌ انكهُخ                                                

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي                       يحًذ عجذ هللا                                   أ.   

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                                   أ.د احًذ رجت يحًذ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضرادجذول يحب

  و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 اونً عبو يجًىعخ   )ة(

انًبدح كىد اضى انًبدح اضى انذكزىر انطبعخ انًكبٌ يجًىعخ  انُىو 

8/22 اثى ثكر ة  أ.د عالء غبهٍُ  

 أ.د َبصر يكبوي

 د. ضهًُبٌ حبيذ

202و ن ع  ربرَخ يصر انمذَى  انطجذ 

22/1 اثى ثكر  د. يًُ زهُر  

دانُب انطُذ . د  

عبدل َصر انذٍَد .   

201و ن ع  آثبر يصرَخ لذًَخ  

1/4 اثى ثكر 201 و ج نغخ أورثُخ حذَثخ  د.   

8/22 اثى ثكر ة 202 و ج نغخ عرثُخ أ.د    االثٍُُ 

22/1 اثى ثكر  أ.د َبضٍُ زَذاٌ 

 د. رغذَخ رثُع

 د. يراد فىزي

يجبدئ رريُى اِثبر 

 انعضىَخ

209ع و ن   

1/4 اثى ثكر  أ.د خبنذ غرَت  

  

آثبر وحضبرح يصر فً 

 انعصرٍَ انُىَبًَ وانريبًَ

208و ن ع   

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ               يعبوٌ انكهُخ                                           

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي              يحًذ عجذ هللا                                       . أ   

 

 عًُذ انكهُخ  انمبئى ثأعًبل        وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                          

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د احًذ رجت يحًذ                                                أ.د   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمطى اِثبر انًصرَخ جذول يحبضراد 

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انثبَُخ

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 غُحخ اججبري   أ.د فىزَخ عجذ هللا  عبو 

  د. يحطٍ َجى انذٍَ

 انػرق األدًَ انمذَى 

وحضبراد انعرق ربرَخ 

(2انمذَى)  

و ؼ 

101 

 انطجذ

22/1 غُحخ اججبري  احًذ ثذراٌد.  أ   

 

(2انهغخ انًصرَخ انمذًَخ ) و ؼ  

103 

22/1 يرضً اججبري  صبثرَُههً د.  ة  (2انهغخ انًصرَخ انمذًَخ )  و ؼ  

103 

 انثالثبء

 رىفُك اججبري 

 

8/22  أ 

 

عصىر يب لجم انزبرَخ  أ.د يصطفً عطبهللا 

اِضراد وثذاَخ  

و ؼ 

102 

 االرثعبء

22/1 رىفُك اججبري   د. يهب ضًُر عبو 

عال انعجىدي د.   

انعًبرح وانفُىٌ انًصرَخ 

(2انمذًَخ )  

و ؼ 

102 

 

109و ؼ االدة انًصري انمذَى أ.د صالح انخىنً عبو    اخزُبري   

يجبدئ رضى يعًبري  د. احًذ انًًُُ عبو    اخزُبري

 وزخرفً

121و ؼ   

صبثر د.َُههً عبو    اخزُبري  

 د. احًذ يكبوي

يىضىعبد يخزبرح فً 

 اِثبر ثهغخ أورثُخ انحذَثخ 

122و ؼ   

و ؼ  انًجزًع انًصري انمذَى د. هُبو رواظ عبو    اخزُبري

122 

 

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ          يعبوٌ انكهُخ                                                     

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي                   يحًذ عجذ هللا                                        أ.    

 

 عًُذ انكهُخ  انمبئى ثأعًبل              وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                 

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىد.د أ                                         احًذ رجت يحًذ  أ.د    

 

                   

 

 

 

 



 انمطى اِثبر انًصرَخ جذول يحبضراد 

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انثبنثخ

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 رىفُك اججبري   و . ؼ  عهى انفخبر د. اًَبٌ انطُذ  عبو 

221 

 انطجذ

22/1 رىفُك اججبري   د. زكُخ زكً  عبو 

 د. يحطٍ َجى

(1ربرَخ يصر انمذَى) و . ؼ  

202 

1/4 رىفُك اججبري  و . ؼ  عهى االجُبش وانطالالد د. ربير جبد   عبو 

212 

8/22 رىفُك اججبري   أ.د عسح فبروق عبو 

 د. دعبء انجعبر

انعًبرح وانفُىٌ 

( 2انًصرَخ انمذًَخ )  

 و . ؼ 

202 

 االثٍُُ

22/1 رىفُك اججبري  (2نغخ يصرَخ لذًَخ ) أ.د زَُت يحروش عبو   و . ؼ  

203 

1/4 رىفُك اججبري   أ.د عالء غبهٍُ عبو 

 د. ضهًُبٌ حبيذ 

 انػرق االدًَ انمذَى 

(1 )  

و . ؼ 

201 

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ                               يعبوٌ انكهُخ                         

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي         يحًذ عجذ هللا                                      أ.         

 

  عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                  وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                 

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د أ.د  احًذ رجت يحًذ                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمطى اِثبر انًصرَخ جذول يحبضراد 

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

راثعخ انفرلخ ان  

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 ضًُر اججبري   أ.د فىزَخ عجذ هللا عبو 

 د.أثى انحطٍ انجكري

 انػرق االدًَ انمذَى 

(2 )  

و . ؼ 

301 

 انطجذ

22/1 ضًُر اججبري  َصىؼ لجطُخ  أ.د ضعبد عجذ انعبل عبو 

ثبنههجزٍُ االخًًُُخ 

 وانفُىيُخ

322و ؼ   

1/4 ضًُر  اخزُبري ثذراٌد. احًذ  عبو   

 د. عبدل َصر انذٍَ

لراءاد أثرَخ ثهغخ 

 أورثُخ انحذَثخ

 و . ؼ 

303 

8/22 ضًُر اججبري   أ.د حطٍ َصر انذٍَ عبو 

 أ.د ضهىي كبيم

انعًبرح وانفُىٌ 

( 4انًصرَخ انمذًَخ )  

 و . ؼ 

302 

 االثٍُُ

22/1 ضًُر اججبري   د. حطٍُ رثُع عبو 

 

(2ربرَخ يصر انمذَى)  و . ؼ  

321 

1/4 ضًُر اججبري   أ.د عالء غبهٍُ عبو 

 د. حطٍُ رثُع

د. أَىر ضهُى   

ربرَخ وحضبرد 

 انطىداٌ انمذَى

و . ؼ 

302 

1/4 رىفُك  اخزُبري  د. يًُ اثى انًعبطً  عبو 

 د. َُههً صبثر

320و ؼ  فُىٌ صغري  االرثعبء 

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ                                                 يعبوٌ انكهُخ          

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي                    يحًذ عجذ هللا                               أ.       

 

  عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل             وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                   

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                           احًذ رجت يحًذ   أ.د    

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 جذول يحبضراد      

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 اونً عبو  اَجهُسي

انًبدح كىد اضى انًبدح اضى انذكزىر انطبعخ انًكبٌ  انُىو 

8/22 نُهً فبطًخ انسهراءد.   وحضبرح يصر فً انعصرٍَ آثبر  

 انُىَبًَ وانريبًَ

Gfr 111 االحذ 

22/1 نُهً  Gfr 106 آثبر يصرَخ لذًَخ د.يًُ اثى انًعبطً 

1/4 نُهً  Gfr 105 ربرَخ يصر انمذَى د.يحطٍ َجى انذٍَ 

8/22 نُهً  انخًُص Ur 101 نغخ عرثُخ أ.د عالء رافذ 

22/1 نُهً  أ.د جًعخ يحًذ 

 د. َطرٍَ انحذَذي

 د.يًُ حطٍُ

 Gfr 109 يجبدئ رريُى اِثبر انعضىَخ

1/4 نُهً  Ur 102 نغخ أورثُخ حذَثخ د.  

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ                  يعبوٌ انكهُخ                                                   

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي                            يحًذ عجذ هللا                                      أ.    

 

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                                   أ.د احًذ رجت يحًذ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذول يحبضراد انمطى االثبر انًصرَخ    

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

انفرلخ انثبَُخ اَجهُسي    

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر انطبعخ انًكبٌ يجًىعخ

اخزُبري  8/22 رثُع   انطجذ    

22/1 رثُع اججبري عبدل َصر انذٍَد.    

َجذيد. يصطفً   

(2انهغخ انًصرَخ انمذًَخ )  E A 204 

1/4 رثُع اخزُبري     

8/22 رثُع اججبري  أ.د َبصر يكبوي 

 

انػرق األدًَ انمذَى ربرَخ 

(2وحضبراد انعرق انمذَى)  

EA 202 االحذ 

22/1 رثُع اججبري  د.عال انعجىدي  

 

انعًبرح وانفُىٌ انًصرَخ انمذًَخ 

(2 )  

E A 203 

1/4 رثُع اججبري  د. اثى انحطٍ ثكري 

 د. اًَبٌ انطُذ

عصىر يب لجم انزبرَخ وثذاَخ 

 اِضراد

 E A 201  

 انًىاد األخزُبرَخ عهً انطبنت َخزبر يبدرٍُ فمظ

  E A211  انًجزًع انًصري انمذَى د. عبدل َصر   اخزُبري

يىضىعبد يخزبرح فً اِثبر ثهغخ  د. عال انعجىدي   اخزُبري

 أورثُخ انحذَثخ

 E A213  

  E A209  االدة انًصري انمذَى أ.د يحًىد عجُذ    اخزُبري

  E A217  رضى يعًبري  د. احًذ انًًُُ   اخزُبري

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ                     يعبوٌ انكهُخ                                           

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي                  يحًذ عجذ هللا                                       أ.     

 

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                                   أ.د احًذ رجت يحًذ    

 

 

 

 



 

 انمطى اِثبر انًصرَخ جذول يحبضراد 

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

أَجهُسي انفرلخ انثبنثخ  

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 نُهً اججبري   أ.د عالء غبهٍُ عبو 

ضهًُبٌ انحىَهً د.   

 انػرق االدًَ انمذَى 

(1 )  

و . ؼ 

201 

 انطجذ

22/1 نُهً اججبري   و . ؼ  عهى انفخبر د. اًَبٌ انطُذ  عبو 

221 

1/4 نُهً اججبري  و . ؼ  عهى االجُبش وانطالالد د. ربير جبد   عبو 

212 

8/22 نُهً اججبري  (2نغخ يصرَخ لذًَخ ) أ.د يحًىد عجُذ عبو   و . ؼ  

203 

 االثٍُُ

22/1 نُهً اججبري  انذٍَ د. يحطٍ َجى عبو  (1ربرَخ يصر انمذَى)  و . ؼ  

202 

1/4 نُهً اججبري   د.  يُطرح عجذ هللا عبو 

 

انعًبرح وانفُىٌ 

( 2انًصرَخ انمذًَخ )  

 و . ؼ 

202 

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ          يعبوٌ انكهُخ                                                   

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي               يحًذ عجذ هللا                                        أ.        

 

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                                   أ.د احًذ رجت يحًذ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمطى اِثبر انًصرَخ جذول يحبضراد 

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

راثعخ أَجهُسي  انفرلخ ان  

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 رثُع اججبري   أ.د عالء غبهٍُ عبو 

 د. أَىر ضهُى

ربرَخ وحضبرد 

 انطىداٌ

 و . ؼ 

321 

 االثٍُُ

22/1 رثُع اججبري  لراءاد أثرَخ ثهغخ  د.خبنذ حطٍ عبو 

 أورثُخ انحذَثخ

 و . ؼ 

303 

8/22 رثُع اججبري   أ.د حطٍ َصر انذٍَ عبو 

 

انعًبرح وانفُىٌ 

( 4انًصرَخ انمذًَخ )  

 و . ؼ 

302 

 انثالثبء

22/1 رثُع اججبري   أ.د عالء غبهٍُ عبو 

 د. أَىر ضهُى

(2ربرَخ يصر انمذَى) و . ؼ  

302 

1/4 رثُع اججبري   د. اثى انحطٍ ثكري عبو 

   د. دانُب انطُذ

 انػرق االدًَ انمذَى 

(2 )  

و . ؼ 

301 

فمظ دِانًىاد األخزُبرَخ عهً انطبنت َخزبر يب  

320و ؼ  فُىٌ صغري د. يًُ زهُر عبو    اخزُبري   

َصىؼ لجطُخ  د. هُذ صالح  عبو    اخزُبري

ثبنههجزٍُ االخًًُُخ 

 وانفُىيُخ

322و ؼ    

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ                                         يعبوٌ انكهُخ                

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي               يحًذ عجذ هللا                                  أ.        

 

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                                   أ.د احًذ رجت يحًذ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذول يحبضراد  انمطى اِثبر انًصرَخ

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انثبنثخ الئحخ لذًَخ 

 انُىو اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ

8/22 يكزت  انطجذ ربرَخ يصر انمذَى  د. يحطٍ َجى انذٍَ عبو 

22/2 يكزت  لراءاد اثرَخ د. عبدل َصر انذٍَ  عبو 

8/20 يكزت ربرَخ وآثبر يصر فً  د. يصطفً َجذي  عبو 

 انعصر انجطهًً

 االحذ

20/2 يكزت  نغخ يصرَخ لذًَخ  د. احًذ ثذراٌ  عبو 

8/20 يكزت  االثٍُُ لجطً  أ.د رحُخ غهبة  عبو 

20/2 يكزت  هُراطُمً  د. خبنذ حطٍ  عبو 

8/22 يكزت  أ.د فىزَخ عجذ هللا  عبو 

 د. اثى انحطٍ ثكري

 انثالثبء انػرق االدًَ انمذَى 

22/1 يكزت د. يًُ اثى انًعبطً  عبو 

 د. عال انعجىدي

 آثبر يصرَخ لذًَخ 

 رئُص لطى اِثبر انًصرَخ  يعبوٌ انكهُخ                                                      

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي         يحًذ عجذ هللا                                      أ.         

 

  عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                  وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                 

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                              أ.د  احًذ رجت يحًذ                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذول يحبضراد  انمطى اِثبر انًصرَخ

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انراثعخ الئحخ لذًَخ 

 انُىو اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ

8/22 يكزت  أ.د فىزَخ عجذ هللا  عبو 

 د. حطٍُ رثُع

 انطجذ ربرَخ يصر انمذَى 

22/2 يكزت  يىالع اثرَخ  د. يًُ زهُر  عبو 

8/20 يكزت  االحذ ربرَخ وحضبرح انُىَبٌ د. يًُ ججر عبو 

20/2 يكزت  نغخ يصرَخ لذًَخ  أ.د يحًىد عجُذ  عبو 

8/20 يكزت  االثٍُُ لجطً  أ.د ضعبد عجذ انعبل عبو 

20/2 يكزت  هُراطُمً  أ.د يراد عالو  عبو 

8/22 يكزت د. احًذ ثذراٌ  عبو   انثالثبء  لراءاد اثرَخ  

22/1 يكزت  أ.د حطٍ َصر انذٍَ عبو 

 أ.د ضهىي كبيم

 آثبر يصرَخ لذًَخ 

 يعبوٌ انكهُخ                                             رئُص لطى اِثبر انًصرَخ           

 

 

 أ.د َبصر يحًذ يكبوي         يحًذ عجذ هللا                                      أ.         

 

  عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                  وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                 

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د  أ.د  احًذ رجت يحًذ                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضاليُخجذول يحبضراد  انمطى اِثبر اإل 

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انثبَُخ

 انُىو كىد انًبدح  اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري 

8/22 ضًُر  اججبري  عبو    أ.د اضبيخ طهعذ  

 د. يحًىد يرضً 

 عًبرح اضاليُخ يجكرح

أيىي  صذر االضالو) 

(2وعجبضً()  

 ا ش

 102  

حذاال  

 

22/1 ضًُر اججبري   د. اَهبة احًذ عبو 

يبجذح غُخخ د.   

(2رصىَر اضاليً)  أ ش  

102 

1/4 ضًُر اججبري   ا ش يطبحخ ورضى يعًبري  د. احًذ انًًُُ عبو 

 111  

8/22 ضًُر اخزُبري   انثالثبء    عبو 

22/1 ضًُر اججبري   أ.د غبدَخ دضىلً عبو 

 أ.د عهً انطبَع 

 

فُىٌ اضاليُخ يجكرح 

(2)  

 

 ا ش

 101  

1/4 ضًُر اججبري   د. ضعبد حطٍ عبو 

 د. ضعُذ يصهحًُ

(2ربرَخ انفٍ )  أ ش  

103 

 االخزُبري

ربرَخ صذر االضالو  أ.د يحًىد اثراهُى عبو    اخزُبري

 وانخالفخ االيىَخ

 أ.ش

113 

 

انذونخ انفبطًُخ ربرَخ أ.د يحًىد يرضً عبو    اخزُبري  أ ش 

115 

 

انخظ وانكزبثبد انعرثُخ  د. ايبًَ طهعذ عبو    اخزُبري

 فً انًػرق االضاليً

 ا ش

118 

 ا ش ربرَخ انخالفخ انعجبضُخ د. غرَف ضُذ عبو    اخزُبري

114 

 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ             يعبوٌ انكهُخ                                              

 

                        

 اضبيخ طهعذ عجذ انُعُىأ.د                     يحًذ عجذ هللا                             أ.       

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل           وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د أ.د احًذ رجت يحًذ                                                   

 



 

 جذول يحبضراد  انمطى اِثبر االضاليُخ 

 و1029/  1028انجبيعً انفصم انذراضً االول نهعبو 

 انفرلخ انثبنثخ

كىد  اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

 انًبدح 

 انُىو

8/22 اثى ثكر اججبري   أ.د رافذ انُجراوي  عبو 

  احًذ دضىلًد. 

(2يطكىكبد اضاليُخ )  

 يًهىكً ويعبصر

ا ش 

202 

 االحذ

22/1 اثى ثكر اججبري  رفُكد. َُرح  عبو   

 د. ايبًَ خهف 

انخظ وانكزبثبد األثرَخ 

(2)  

ا ش 

203 

8/22 رىفُك اججبري   أ.د فبَسح انىكُم  عبو 

 د. رحبة انصعُذي

(2فُىٌ اضاليُخ )  

 يًهىكً ويعبصر

ا ش 

201 

 انثالثبء

22/1 رىفُك اججبري   أ.د عهً انطبَع عبو 

يحًىد يرضً أ.د  

( 2عًبرح اضاليُخ )

 يًهىكً

ا ش 

202 

 االخزُبري

ا ش  فُىٌ انكزبة االضاليً  أ.د غبدَخ انذضىلً  عبو    اخزُبري

221 

 

انًطكىكبد فً انًػرق  د. احًذ دضىلً عبو    اخزُبري

 االضاليً

أ ش 

222  

 

فً انًغرة  ًطكىكبدان د. َُرح رفُك عبو    اخزُبري

 واألَذنص

أ ش 

223 

 

 د. رهبو ضعُذ عبو    اخزُبري

 د. يبجذح انػُخخ

ا ش  لرءاد اثرَخ ثهغخ االورثُخ

220 

 

 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ           يعبوٌ انكهُخ                                               

 

 

 اضبيخ طهعذ عجذ انُعُىأ.د                       يحًذ عجذ هللا                          أ.      

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل            وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                   

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                        أ.د احًذ رجت يحًذ       

 

 

 

 

 

 

 



 

 ضاليُخجذول يحبضراد  انمطى اِثبر اإل 

 و1029/  1028انجبيعً انفصم انذراضً االول نهعبو 

راثعخانفرلخ ان  

 انُىو كىد انًبدح  اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 رىفُك اججبري   أ.د يحًىد اثراهُى عبو 

 أ.د عجذ انعسَس صالح 

303ا ش  ربرَخ انفٍ   االحذ 

22/1 رىفُك اججبري   أ.د يحًذ حًسح عبو 

 أ.د احًذ رجت

 انًػرق  عًبرح

( 1ً)ضالياال  

302ا ش   

8/22 غُحخ اججبري   د. أضًبء حطٍُ عبو 

 د. رَهبو ضعُذ

(2رصىَر اضاليً ) 302ا ش    انثالثبء 

22/1 غُحخ اججبري   د. َُرح رفُك عبو 

 د. ايبًَ خهف

انخظ وانكزبثبد األثرَخ 

(1)  

301ا ش   

 االخزُبري

االضاليُخ فً انعًبرح  د. يحًىد رغذي عبو    اخزُبري

 اضُب انىضطً

   324أ ش 

322أ ش  انعًبرح انزمهُذَخ د. ضىزاٌ يحًذ  عبو    اخزُبري   

فً انجسَرح  ًطكىكبدان أ.د رافذ انُجراوي  عبو    اخزُبري

 انعرثُخ

323أ ش    

 يعبوٌ انكهُخ                                           رئُص لطى اِثبر االضاليُخ        

 

 

 اضبيخ طهعذ عجذ انُعُىأ.د               يحًذ عجذ هللا                            أ.     

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل   وانطالة                      وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى 

 

 

 ىدجًعخ يحًذ عجذ انًمصأ.د                                     احًذ رجت يحًذ أ.د    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذول يحبضراد  انمطى اِثبر االضاليُخ 

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

أَجهُسي انفرلخ انثبَُخ  

 انُىو كىد انًبدح  اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري

8/22 يكزت اججبري أ.د اضبيخ طهعذ   عبو   عًبرح اضاليُخ يجكرح 

(2) أيىي وعجبضً()   

 ا ش

 102  

 

 

 انطجذ

22/1 يكزت اججبري   ا ش يطبحخ ورضى يعًبري  د. احًذ انًًُُ عبو 

111 

1/4 يكزت اخزُبري     عبو 

8/22 يكزت اججبري (2ربرَخ انفٍ ) د. رحبة اثراهُى  عبو   أ ش  

103 

 االثٍُُ

 

22/1 يكزت اججبري (2يجكرح )فُىٌ اضاليُخ  أ.د جًبل عجذ انرحُى  عبو   

 

 ا ش

 101  

8/22 يكزت اججبري (2رصىَر اضاليً) أ.د اثى انحًذ فرغهً عبو   أ ش  

102 

 انًىاد األخزُبرَخ 

  صذر االضالو ربرَخ أ.د يحًىد اثراهُى عبو   اخزُبري

 وانخالفخ األيىَخ 

   113ا ش 

114ا ش ربرَخ انخالفخ انعجبضُخ  د. غرَف ضُذ  عبو   اخزُبري   

انذونخ انفبطًُخ  ربرَخ د. يحًىد يرضً عبو   اخزُبري 115أ ش     

114أ ش  ربرَخ انًغرة واألَذنص  أ.د اضبيخ طهعذ  عبو   اخزُبري   

 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ             يعبوٌ انكهُخ                                              

 

                        

 اضبيخ طهعذ عجذ انُعُىأ.د                     يحًذ عجذ هللا                             أ.       

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل           وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د أ.د احًذ رجت يحًذ                                                   

 

  

 

  

 

  

 



 جذول يحبضراد  انمطى اِثبر االضاليُخ 

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

أَجهُسي انفرلخ انثبنثخ  

 انُىو كىد انًبدح  اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري

8/22 يكزت اججبري أ.د اضبيخ طهعذ   عبو  ( يًهىك2ًاضاليُخ ) عًبرح  202ا ش    االحذ 

22/1 يكزت اججبري  أ.د جًبل عجذ انرحُى  عبو 

 د. هذي صالح انذٍَ

(2فُىٌ اضاليُخ )  

 يًهىكً ويعبصر

201ا ش   

8/22 يكزت اججبري (1يطكىكبد اضاليُخ ) د. اًَبٌ عرفخ  عبو   

 يًهىكً ويعبصر

202ا ش   انثالثبء 

22/1 يكزت اججبري رفُكد. َُرح  عبو  (2انخظ وانكزبثبد األثرَخ )  203ا ش    

 انًىاد األخزُبرَخ 

 د. رَهبو ضعُذ عبو   اخزُبري

 د. يبجذح انػُخخ

220ا ش   لراءاد اثرَخ    

221أ ش  فُىٌ انكزبة أ.د غبدَخ دضىلً عبو   اخزُبري   

فً انًغرة  ًطكىكبدان د. احًذ دضىلً عبو   اخزُبري

 واألَذنص

223أ ش    

انًطكىكبد فً انًػرق  د. احًذ دضىلً عبو   اخزُبري

 االضاليً

   222أ ش 

 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ             يعبوٌ انكهُخ                                              

 

                        

 اضبيخ طهعذ عجذ انُعُىأ.د                     يحًذ عجذ هللا                             أ.       

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل           وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د أ.د احًذ رجت يحًذ                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اِثبر االضاليُخجذول يحبضراد  انمطى 

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

راثعخ أَجهُسيانفرلخ ان  

 انُىو كىد انًبدح  اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري

8/22 يكزت اججبري ( 1ً)ضالياال انًػرق  عًبرح د. غبدح انجًُعً  عبو  302ا ش    انطجذ 

22/1 يكزت اججبري (2رصىَر اضاليً ) رَهبو ضعُذ  عبو  302ا ش    

1/4 يكزت اخزُبري      عبو 

8/22 يكزت اججبري (1انخظ وانكزبثبد األثرَخ ) د. َُرح رفُك  عبو  301ا ش    انثالثبء 

22/1 يكزت اججبري 303ا ش  ربرَخ انفٍ  د. رحبة انصعُذي عبو   

       يكزت اخزُبري

 انًىاد األخزُبرَخ 

فً انجسَرح  ًطكىكبدان د. غرَف ضُذ  عبو   اخزُبري

 انعرثُخ

323أ ش    

322أ ش  انعًبرح انزمهُذَخ د. ضىزاٌ يحًىد  عبو   اخزُبري   

انعًبرح االضاليُخ فً اضُب  د. غبدح انجًُعً عبو   اخزُبري

 انىضظ   

   324أ ش 

 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ             يعبوٌ انكهُخ                                              

 

                        

 اضبيخ طهعذ عجذ انُعُىأ.د                     يحًذ عجذ هللا                             أ.       

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل           وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د أ.د احًذ رجت يحًذ                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 ضاليُخجذول يحبضراد  انمطى اِثبر اإل

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انثبنثخ الئحخ لذًَخ 

انًبدحاضى  اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ  انُىو 

8/22 يكزت  أ.د عهً انطبَع  عبو 

 أ.د يحًىد يرضً

 انطجذ عًبرح اضاليُخ 

22/2 يكزت  أ.د رافذ انُجراوي عبو 

 د. احًذ دضىلً 

 يطكىكبد اضاليُخ

8/20 يكزت  أ.د اثى انحًذ فرغهً  عبو 

 د. اَهبة احًذ 

 االحذ انزصىَر االضاليً

20/2 يكزت  د. َُرح رفُك عبو 

د. ايبًَ خهف    

 كزبثبد اثرَخ 

8/20 يكزت  د. رَهبو ضعُذ عبو 

 د. يبجذح غُخخ

 االثٍُُ لراءاد اثرَخ 

20/2 يكزت  فُىٌ اضاليُخ  أ.د فبَسح انىكُم  عبو 

 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ             يعبوٌ انكهُخ                                              

 

                        

 اضبيخ طهعذ عجذ انُعُىأ.د                     يحًذ عجذ هللا                             أ.       

 

 

  عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                  وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                 

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                 أ.د  احًذ رجت يحًذ                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضاليُخجذول يحبضراد  انمطى اِثبر اإل

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انراثعخ الئحخ لذًَخ 

 انُىو اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ

8/21 يكزت  أ.د يحًذ حًسح  عبو 

 أ.د احًذ رجت 

 انطجذ عًبرح انًػرق  

21/2 يكزت  د. اًَبٌ عرفخ  عبو 

 د. احًذ دضىلً

 يطكىكبد

8/21 يكزت  د. اضًبء حطٍُ  عبو 

 د. رَهبو ضعُذ

 االحذ رصىَر اضاليً

21/3 يكزت  أ.د عهً انطبَع  عبو 

 د. يخزبر انكطجبًَ 

 ربرَخ اضاليً 

8/20 يكزت أورثُخ حذَثخنغخ  د.  عبو   االثٍُُ 

20/2 يكزت  أ.د يحًىد اثراهُى  عبو 

 أ.د عجذ انعسَس صالح

 ربرَخ انفٍ 

 رئُص لطى اِثبر االضاليُخ             يعبوٌ انكهُخ                                              

 

                        

 اضبيخ طهعذ عجذ انُعُىأ.د                     يحًذ عجذ هللا                             أ.       

 

 

  عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                  وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                 

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىد.د أأ.د  احًذ رجت يحًذ                                                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



 انمطى انُىَبًَ انرويبًَ جذول يحبضراد

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انثبَُخ

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 غُحخ اججبري   االثٍُُ 102ي ر  نغخ الرُُُخ أ.د عالء صبثر عبو 

22/1 غُحخ اججبري   101ي ر  (2نغخ َىَبَُخ ) أ.د عالء صبثر عبو 

8/22 غُحخ اججبري  يصبد دراضخ انعصرٍَ  أ.د خبنذ غرَت  عبو 

 انُىَبٍَ وانرويبٍَ

 االرثعبء 102ي ر 

22/1 غُحخ اججبري   103ي ر  انعًبرح اإلغرَمُخ  . والء يصطفً د عبو 

 االخزُبري

انًجزًع انًصري  أ.د خبنذ غرَت عبو    اخزُبري

فً انعصرٍَ انمذَى 

 انُىَبًَ وانرويبًَ

  122ي ر

 120ي ر  فُىٌ صغرٌ لذًَخ  فبطًخ انسهراء د.  عبو    اخزُبري

يعبنى انعًبرح انًصرَخ  د. يًُ ججر  عبو    اخزُبري

 انمذًَخ 

 122ي ر 

 رئُص لطى انُىَبًَ انريبًَ                   يعبوٌ انكهُخ                                            

 

 

 أ.د خبنذ غرَت عهً                يحًذ عجذ هللا                                      . أ        

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل        وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                         أ.د  احًذ رجت يحًذ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمطى انُىَبًَ انرويبًَ  جذول يحبضراد

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انثبنثخ

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 رىفُك اججبري   فُىٌ صغري د. رغب انًفزع عبو 
 )َىَبًَ ـ رويبًَ ـ ثُسَطً( 

 االرثعبء  202ي ر 

22/1 رىفُك اججبري  انهغخ انًصرَخ فً انعصرٍَ  أ.د عجذ انرحًٍ عهً  عبو 

 (2وانرويبًَ )انُىَبًَ 

 223ي ر 

1/4 رىفُك اججبري   ربرَخ انفٍ انهُُطزً َفٍُ َحًُ د.  عبو 
 )عًبرح َحذ(

 202ي ر 

8/22 رىفُك اججبري   انخًُص 203ي ر  (1نغخ َىَبَُخ ) أ.د عالء صبثر عبو 

22/1 رىفُك اججبري  اِثبر انُىَبَُخ وانرويبَُخ  عجذ انرحًٍ عهً أ.د  عبو 

 انىضطًيصر  انفُىوفً 

 223ي ر 

8/22 رىفُك اججبري  اِثبر انُىَبَُخ وانرويبَُخ  أ.د عجذ انرحًٍ عهً  عبو 

 فً انىاحبد يصر انعهُب

 224ي ر 

 رئُص لطى انُىَبًَ انريبًَ                يعبوٌ انكهُخ                                          

 

 

 أ.د خبنذ غرَت عهً                           يحًذ عجذ هللا                              أ.      

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل      نطالة                         وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وا

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                          أ.د احًذ رجت يحًذ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمطى انُىَبًَ انرويبًَ  جذول يحبضراد

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انراثعخ

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 اثى ثكر اججبري  رَخ انمذًَخ فً انهغخ انًص أ.د حطبٌ عبير  عبو 

 (1انرويبًَ) انعصرٍَ انُىَبًَ

 االحذ 301ي ر 

22/1 اثى ثكر اججبري   يطكىكبد   يًُ ججر  د.  عبو 
 )َىَبًَ ـ رويبًَ ثُسَطً(

 302ي ر 

1/4 اثى ثكر اججبري   انجردَبد أحًذ  اد. َطر عبو 
 (رويبًَ ـ ثُسَطً ً ـ) َىَبَ 

 302ي ر 

8/22 رىفُك اججبري  آثبر اإلضكُذرَخ وانذنزب فً  أ.د خبنذ غرَت عبو 

 انُىَبًَ وانريبًَانعصرٍَ 

 االرثعبء 303ي ر 

 االخزُبري 

اِثبر انُىَبَُخ وانرويبَُخ فً  د.فبطًخ انسهراء عبو    اخزُبري

 انعبنى انعرثً 

  325ي ر 

انزأثُراد انًزجبدنخ ثٍُ دول    أ.د عسد لبدوش عبو    اخزُبري

حىض انجحر انًزىضظ فً 

 انعصرٍَ انُىَبًَ انرويبًَ

 ي ر 

 309ي ر  انًخطىطبد انمجطُخ د. عبطف َجُت عبو    اخزُبري

 يعبوٌ انكهُخ                                          رئُص لطى انُىَبًَ انريبًَ               

 

 

 أ.د خبنذ غرَت عهً                 يحًذ عجذ هللا                              أ.             

 

 عًُذ انكهُخانمبئى ثأعًبل  ة                             انزعهُى وانطال وكُم انكهُخ نػئىٌ

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                            أ.د احًذ رجت يحًذ   

 

 

 

 

 
 

 

 



 انمطى انُىَبًَ انرويبًَ  جذول يحبضراد

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انثبَُخ أَجهُسي

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 يررزق اججبري   االثٍُُ 101ي ر  (2نغخ َىَبَُخ ) أ.د عالء صبثر عبو 

22/1 يررزق اججبري   102ي ر  نغخ الرُُُخ أ.د عالء صبثر عبو 

8/22 نُهً اججبري   االرثعبء 103ي ر  انعًبرح اإلغرَمُخ د. والء يصطفً  عبو 

22/1 نُهً اججبري  يصبد دراضخ انعصرٍَ  أ.د خبنذ غرَت  عبو 

 انُىَبٍَ وانرويبٍَ

 102ي ر 

 انًىاد األخزُبرَخ

يعبنى انعًبرح انًصرَخ   يًُ ججرد.  عبو    اخزُبري

 انمذًَخ

  121ي ر 

  120ي ر  فُىٌ صغرٌ لذًَخ د. فبطًخ انسهراء  عبو    اخزُبري

انًجزًع انًصري  أ.د خبنذ غرَت عبو    اخزُبري

 انمذَى 

  122ي ر

 رئُص لطى انُىَبًَ انريبًَ                  يعبوٌ انكهُخ                                            

 

 

 أ.د خبنذ غرَت عهً                   يحًذ عجذ هللا                                      أ.     

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                                   أ.د احًذ رجت يحًذ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمطى انُىَبًَ انرويبًَ  يحبضرادجذول 

 و1029/  1028انفصم انذراضً االول نهعبو انجبيعً 

 انفرلخ انثبنثخ أَجهُسي

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 رثُع اججبري   ربرَخ انفٍ انهُُطزً د. َفٍُ َحًُ عبو 

 )عًبرح َحذ(
 االرثعبء 202ي ر 

22/1 رثُع اججبري  انهغخ انًصرَخ انمذًَخ فً  عجذ انرحًٍ عهً أ.د  عبو 

انعصرٍَ انُىَبًَ 

 (2انرويبًَ )

 201ي ر 

1/4 رثُع اججبري  اِثبر انُىَبَُخ وانرويبَُخ  عجذ انرحًٍ عهًأ.د  عبو 

 فً انىاحبد يصر انعهُب

 224ي ر 

8/22 رثُع اججبري  اِثبر انُىَبَُخ وانرويبَُخ  عهًعجذ انرحًٍ أ.د  عبو 

 فً انىاحبد يصر انىضطً

 انخًُص 223ي ر 

22/1 رثُع اججبري   فُىٌ صغري د. رغب انًفزع عبو 
 )َىَبًَ ـ رويبًَ ـ ثُسَطً( 

 202ي ر 

1/4 رثُع اججبري   203ي ر  (1نغخ َىَبَُخ ) أ.د عالء صبثر عبو 

 رئُص لطى انُىَبًَ انريبًَ                    يعبوٌ انكهُخ                                            

 

      

 أ.د خبنذ غرَت عهً                                يحًذ عجذ هللا                                 أ.    

 

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 جًعخ يحًذ عجذ انًمصىدأ.د                                                   أ.د احًذ رجت يحًذ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انمطى انُىَبًَ انرويبًَ  جذول يحبضراد

 و1029/  1028انذراضً االول نهعبو انجبيعً  انفصم

 انفرلخ انراثعخ أَجهُسي

 انُىو كىد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزىر يجًىعخ انطبعخ انًكبٌ اججبري اخزُبري

8/22 يرضً اججبري  انهغخ انًصرَخ انمذًَخ فً  أ.د  حطبٌ عبير  عبو 

انعصرٍَ انُىَبًَ 

 (1انرويبًَ)

 االحذ 301ي ر 

22/1 يرضً اججبري   يطكىكبد  يًُ ججرد.  عبو 

 )َىَبًَ ـ رويبًَ ثُسَطً(

 302ي ر 

1/4 يرضً اججبري       

8/22 يرضً اججبري  آثبر اإلضكُذرَخ وانذنزب فً  أ.د خبنذ غرَت عبو 

 انعصرٍَ انُىَبًَ وانريبًَ

 االرثعبء  303ي ر 

22/1 يرضً اججبري   انجردَبد د. َطر أحًذ  عبو 
 (ـ رويبًَ ـ ثُسَطًً َىَبَ)  

 302ي ر 

1/4 يرضً اججبري       

 انًىاد األخزُبرَخ

  309ي ر  انًخطىطبد انمجطُخ د. عبطف َجُت عبو  يكزت  اخزُبري

انزأثُراد انًزجبدنخ ثٍُ دول  أ.د عسد لبدوش  عبو  يكزت  اخزُبري

حىض انجحر انًزىضظ فً 

 انعصرٍَ انُىَبًَ انرويبًَ 

 ي ر

اِثبر انُىَبَُخ وانرويبَُخ    أ.د عسد لبدوش عبو  يكزت  اخزُبري

 فً انعبنى انعرثً 

 325ي ر 

 يعبوٌ انكهُخ                                          رئُص لطى انُىَبًَ انريبًَ            

 

 

 يحًذ عجذ هللا                                          أ.د خبنذ غرَت عهً أ.           

 

 عًُذ انكهُخ انمبئى ثأعًبل                وكُم انكهُخ نػئىٌ انزعهُى وانطالة                       

 

 

 يحًذ عجذ انًمصىدجًعخ أ.د                                                   أ.د احًذ رجت يحًذ    
 

 

 

 
 


