
 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انًصرٚخ

 و9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

 أنٗ دثهٕو آصبر  انًصرٚخ

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

 انطجذ 504و ؼ  انؼصر انؼزٛك د. اًٚبٌ انطٛذ 4/6 غٛذخ اججبرٖ 

 512و ؼ  آصبر يب لجم انزبرٚخ أ.د اثٕ انذطٍ ثكرٖ 6/8 غٛذخ اججبرٖ 

 يذخم انٗ ربرٚخ ٔدضبرح أ.د دطٍٛ رثٛغ 4/6 غٛذخ اججبرٖ 

 يصر انمذًٚخ

 االدذ 510و ؼ 

ق ٔاألَبضٕل اآصبر غرلٛخ انؼر أ.د َبصر يكبٖٔ 6/8 غٛذخ اججبرٖ 

(0) 

 518و ؼ 

 انضالصبء 515و ؼ  (0لذًٚخ )نغخ يصرٚخ  أ.د رذٛخ غٓبة 4/6 غٛذخ اججبرٖ 

 ربرٚخ يصر انمذٚى دٔنخ د. إَر ضهٛى 6/8 غٛذخ اججبرٖ 

 لذًٚخ ٔػصر اَزمبل أٔل

 515و ؼ 

 د .طبرق رٕفٛك 4/6 غٛذخ اججبرٖ 

 د. ػبدل َصر 

 

 ( دٔنخ0آصبر يصرٚخ لذًٚخ)

 لذًٚخ ٔػصر اَزمبل أٔل

 االرثؼبء 516و ؼ 

 االخزٛبرٖ 

  540و ؼ  فٍ دفبئر ٔيزبدف انجؼبرد.دػبء     اخزٛبرٖ

  535و ؼ  يٕالغ أصرٚخ د. ادًذ ثذراٌ    اخزٛبرٖ

  534و ؼ  ربرٚخ انؼهٕو انمذًٚخ د. يُٗ زْٛر    اخزٛبرٖ

  592و ؼ  لراءاد اصرٚخ)ثهغخ أٔرثٛخ( د. ْٛبو رٔظ    اخزٛبرٖ

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                                        رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ   

 

 

 أ.دمحم ػجذ هللا                                                              أ.د َبصر يكبٖٔ

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ      ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                

         

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ                                          أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد         

 

 

 

 

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انًصرٚخ

 و9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

 صبَٛخ دثهٕو آصبر  انًصرٚخ

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

 انطجذ 595و ؼ  (9نغخ لجطٛخ ) أ.د ادًذ جالل 4/6 ضًٛر اججبرٖ 

 أ.د جًؼخ دمحم 6/8 ضًٛر اججبرٖ 

 أ.د دمحم يصطفٗ

 513د س  يجبئ رريٛى اٜصبر

 االدذ 500 د ف (9)فٌُٕ صغرٖ د. يُٗ زْٛر 4/6 ضًٛر اججبرٖ 

    6/8 ضًٛر اخزٛبرٖ 

 (3ربرٚخ يصر انمذٚى ) د.زكٛخ زكٗ 4/6 ضًٛر اججبرٖ 

 دٔنخ دذٚضخ

 االصٍُٛ 500و ؼ 

    6/8 ضًٛر اخزٛبرٖ 

 انضالصبء 508و ؼ  (3نغخ يصرٚخ لذًٚخ ) أ.د ضؼبد ػجذ انؼبل  4/6 ضًٛر اججبرٖ 

    6/8 ضًٛر اخزٛبرٖ 

 أ.د ادًذػٛطٗ 4/6 ضًٛر اججبرٖ 

 

 (3انمذًٚخ )آصبر يصر 

 دٔنخ دذٚضخ

 االرثؼبء 505و ؼ 

 590و ؼ  (9خظ ْٛراطٛمٗ ) د. خبنذ دطٍ  6/8 ضًٛر اججبرٖ 

 االخزٛبرٖ

  532و ؼ  (3خظ ْٛراطٛمٗ ) د. خبنذ دطٍ 6/8   اخزٛبرٖ

  530و ؼ  انؼًبرح انمجطٛخ د. يٛطرح ػجذهللا 6/8   اخزٛبرٖ

  535و ؼ  دًٕٚطٛمٗخظ  أ.د يذًٕد ػجٛذ 4/6   اخزٛبرٖ

 أ.د ضهًٛبٌ دبيذ 6/8   اخزٛبرٖ

 انطٛذ د. دانٛب

 (9آصبر غرلٛخ لذًٚخ )

 انػبو

  598و ؼ 

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                                        رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ   

 

 

 أ.د َبصر يكبٖٔ                   أ.دمحم ػجذ هللا                                           

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                     ػًٛذ انكهٛخ 

         

 

 أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد          أ.د اضبيخ طهؼذ                                         

 

 

 



 انًصرٚخجذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر 

 و9191/  9102فصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ ان

 يصرٖ ثرَبيج يبجطزٛر

كٕد   اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

ق ة  لبػخ ثذش أ.د دمحم دًسح  4/6 اججبرٖ رٕفٛك

619 

 االدذ

 أ.د ػالء غبٍْٛ 4/6 اججبرٖ رٕفٛك

 أ.د َبصر يكبٖٔ

 يٕضٕع  خبؼ

 ربرٚخ يصر انمذٚى( )فٗ

و ؼ 

613 

 انضالصبء

 يٕضٕع خبؼ أ.د ْجخ َٕح 6/8 اججبرٖ رٕفٛك

 )نغخ يصرٚخ انمذًٚخ (

و ؼ 

615 

 أ.د ػهٗ رضٕاٌ 4/6 اججبرٖ يرزٔق

 

 يٕضٕع خبؼ

 )فٗ آصبر يصر انمذًٚخ (

و ؼ 

614 

 االرثؼبء

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                                        رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ   

 

 

 أ.دمحم ػجذ هللا                                                              أ.د َبصر يكبٖٔ

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ      ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                

         

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ                                          أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انًصرٚخ

 و9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

 Eثرَبيج يبجطزٛر يصرٖ 

كٕد   اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

ق ة  لبػخ ثذش أ.د َبصر يكبٖٔ 4/6 اججبرٖ يكزت

619 

 االدذ

 أ.د ػالء غبٍْٛ 4/6 اججبرٖ يكزت

 

 يٕضٕع  خبؼ

 )فٗ ربرٚخ يصر انمذٚى(

و ؼ 

613 

 االصٍُٛ

 يٕضٕع خبؼ أ.د زُٚت يذرٔش 4/6 اججبرٖ يكزت

 )نغخ يصرٚخ انمذًٚخ (

ؼ  و

615 

 انضالصبء

 أ.د ادًذ ػٛطٗ 4/6 اججبرٖ يكزت

 

 يٕضٕع خبؼ

 )فٗ آصبر يصر انمذًٚخ (

و ؼ 

614 

 االرثؼبء

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                                        رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ   

 

 

 أ.د َبصر يكبٖٔ                 أ.دمحم ػجذ هللا                                             

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                     ػًٛذ انكهٛخ 

         

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ                                          أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انؼهٛب لطى اٜصبر انًصرٚخجذٔل انذراضبد 

 و9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

 ثرَبيج دكزٕراِ يب لجم انزبرٚخ

كٕد   اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

انًُبْج انزذهٛهٛخ نذراضخ  أ.د اثٕ انذطٍ ثكرٖ  4/6 اججبرٖ يكزت

 األدٔاد انذجرٚخ 

 انطجذ 510أ و 

لراءاد دذٚضخ فٗ فخبر يب لجم  د. اًٚبٌ انطٛذ 4/6 اججبرٖ يكزت

 انزبرٚخ 

 االدذ 519أ و 

يٕضٕػبد يخزبرح يٍ انفٍ  أ.د يصطفٗ ػطب هللا 6/8 اججبرٖ

انصخرٖ فٗ ػصٕر يب لجم 

 انزبرٚخ 

 513أ و 

 االخزٛبرٖ

انفزرح انالدمخ ػهٗ انؼصر  Prof.Dr.Kupper   اخزٛبرٖ

انمذٚى فٗ انصذراء انذجرٖ 

 انكجرٖ

  515أ و 

رطجٛمبد يٛذاَٛخ ػهٗ أضبنٛت  Dr.Heiko   اخزٛبرٖ

انذفر ٔانزُمٛت فٗ يٕالغ يب 

 لجم انزبرٚخ 

  509أ و 

انًٕد انخبو فٗ ػصٕر يب لجم  د. يذًٕد ػجذ انجبضظ    اخزٛبرٖ

 انزبرٚخ 

  516أ و 

انجٛئخ فٗ ػصٕر يب لجم  Dr.Heiko   اخزٛبرٖ

 انزبرٚخ 

  512أ و 

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                                        رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ   

 

 

 أ.دمحم ػجذ هللا                                                              أ.د َبصر يكبٖٔ

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                     ػًٛذ انكهٛخ 

         

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ                                          أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد          

 

 

 

 

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانرٔيبَٛخ

 و9191/  9102االٔل نهؼبو انجبيؼٗ  انفصم انذراضٗ

 دثهٕو  َٕٚبَٗ رٔيبَٗأٔنٗ 

كٕد   اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

٘ ر  انزبرٚخ انَٕٛبَٗ ٔانجطهًٗ أ.د خبنذ غرٚت  4/6 اججبرٖ نٛهٗ

516 

 انطجذ

ربرٚخ انفٍ انَٕٛبَٗ  د. يُٗ ججر  6/8 اججبرٖ نٛهٗ

 ٔانرٔيبَٗ 

ر  ٘

512 

يذخم إنٗ ربرٚخ ٔدضبرح  أ.د دطٍٛ رثٛغ   4/6 اججبرٖ غٛذخ

 يصر انمذًٚخ 

و ؼ 

510 

 االدذ 

  

يصبدر دراضخ  فٗ انؼصرٍٚ  أ.د خبنذ غرٚت  6/8 اججبرٖ نٛهٗ

 انَٕٛبَٗ ٔانرٔيبَٗ

٘ ر 

515 

٘ ر  اٜصبر انَٕٛبَٛخ فٗ يصر  د. َفٍٛ ٚذٛٗ 4/6 اججبرٖ نٛهٗ

518 

 االصٍُٛ

٘ ر  يجبدئ انهغخ انًصرٚخ انمذًٚخ   د. فبطًخ انسْراء 4/6 اججبرٖ نٛهٗ

500 

 انضالصبء

٘ ر  انؼًبرح اإلغرٚمٛخ د. ٔالء يصطفٗ 6/8 اججبرٖ

515 

 االخزٛبرٖ

٘ ر  ربرٚخ يصر انجٛسَطٛخ أ.د خبنذ غرٚت   اخزٛبرٖ

592 

 

٘ ر  فٌُٕ صغرٖ لذًٚخ  د. فبطًخ انسْراء    اخزٛبرٖ

531 

 

٘ ر  فٍ انُذذ انَٕٛبَٗ انرٔيبَٗ د. يُٗ ججر    اخزٛبرٖ

549 

 

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                               رئٛص لطى اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانرٔيبَٛخ   

 

 

 أ.دمحم ػجذ هللا                                                              أ.د خبنذ غرٚت

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                     ػًٛذ انكهٛخ 

         

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ                                          أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد          

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانرٔيبَٛخ

 و9191/  9102ٔل نهؼبو انجبيؼٗ انفصم انذراضٗ اال

 صبَٛخ  دثهٕو  َٕٚبَٗ رٔيبَٗ

 انٕٛو كٕد انًبدح  اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

يٕالغ أصرٚخ َٕٚبَٛخ  د. يُٗ ججر  4/6  

 ٔرٔيبَٛخ

 انطجذ 591٘ ر 

 أ.د جًؼخ دمحم 6/8 اججبرٖ 

 أ.د دمحم يصطفٗ

 513د س  يجبدئ رريٛى اٜصبر

 االصٍُٛ 599٘ ر  يُبْج ثذش أ.د دمحم دًسح  4/6 اججبرٖ 

 508٘ ر  يجبدئ انهغخ انالرُٛٛخ أ.د ػالء صبثر  6/8 اججبرٖ 

انًذٌ اإلغرٚمٛخ  د. فبطًخ انسْراء 4/6 اججبرٖ 

 ٔانرٔيبَٛخ 

 انضالصبء 590٘ ر 

    6/8 اججبرٖ

 االرثؼبء 502٘ ر  فٍ انًزبدف ٔانذفبئر  د. َفٍٛ ٚذٛٗ 4/6 اججبرٖ 

ربرٚخ يصر ٔيظبْر  د. رغب انًفزع 6/8 اججبرٖ 

االجزًبػٛخ ٔااللزصبدٚخ 

فٗ انؼصرٍٚ انَٕٛبَٗ 

 ٔانرٔيبَٗ

  505٘ ر 

 االخزٛبرٖ

  540٘ ر  انفخبر انَٕٛبَٗ انرٔيبَٗ د. ٔالء يصطفٗ    اخزٛبرٖ

انخظ انذًٕٚطٛمٗ  أ.د يذًٕد ػجٛذ   اخزٛبرٖ

 ٔرطجٛمبرّ

  541٘ ر 

انزأصٛراد انًزجبدنخ ثٍٛ  أ.د ػسد لبدٔش    اخزٛبرٖ

دٔل دٕض انجذر 

انًزٕضظ انؼصرٍٚ 

 انَٕٛبَٗ انرٔيبَٗ 

  542٘ ر 

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                               رئٛص لطى اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانرٔيبَٛخ   

 

 

 أ.د خبنذ غرٚت                              أ.دمحم ػجذ هللا                                

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                     ػًٛذ انكهٛخ 

         

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ                                          أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد          

 

 



 اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانرٔيبَٛخجذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى 

 و9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

 َٕٚبَٗ رٔيبَٗ ثرَبيج يبجطزٛر

كٕد   اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

نغخ يصرٚخ فٗ انؼصرٍٚ   أ.د دطبٌ ػبير  4/6 اججبرٖ يكزت

 انَٕٛبَٗ ٔانرٔيبَٗ

 ٖ ر

615 

 انطجذ

ق ة  لبػخ ثذش أ.د دمحم دًسح  4/6 اججبرٖ رٕفٛك

619 

 االدذ

 يٕضٕع  خبؼ أ.د خبنذ غرٚت 6/8 اججبرٖ يكزت

 فٗ ربرٚخ انَٕٛبَٗ انرٔيبَٗ

 ٖ ر

613 

 انضالصبء

 د. يُٗ ججر  4/6 اججبرٖ

 

 يٕضٕع خبؼ

 فٗ آصبر انَٕٛبَٗ انرٔيبَٗ

 ٖ ر

614 

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                               رئٛص لطى اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانرٔيبَٛخ   

 

 

 أ.دمحم ػجذ هللا                                                              أ.د خبنذ غرٚت

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                     ػًٛذ انكهٛخ 

         

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ                                          أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانرٔيبَٛخ 

 و9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

 َٕٚبَٗ رٔيبَٗ ثرَبيج دكزٕراِ

كٕد   اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ اججبرٖ انًكبٌ

 انًبدح

 انٕٛو

لراءاد فٗ َصٕؼ انًؼبثذ   رأ.د دطبٌ ػبي 4/6 اججبرٖ يكزت

انًصرٚخ فٗ انؼصرٍٚ 

 انجطهًٗ ٔانرٔيبَٗ

٘ ر 

513 

 انطجذ

 يٕضٕع  خبؼ أ.د خبنذ غرٚت 4/6 اججبرٖ يكزت

 فٗ ربرٚخ انَٕٛبَٗ ٔانرٔيبَٗ

٘ ر 

510 

 انضالصبء

٘ ر  انؼًبرح فٗ انؼصر انجٛسَطٗ أ.د جًبل ػجذ انردٛى  6/8 اججبرٖ

514 

 االخزٛبرٖ

٘ ر  انفٍ فٗ انؼصر انجٛسَطٗ أ.د يذًٕد اثراْٛى    

504 

 

انَٕٛبَٗ آصبر ٔفٌُٕ انؼصرٍٚ  أ.د ػسد لبدٔش   

 ٔانرٔيبَٗ فٗ ثذر اٚجّ

٘ ر 

509 

 

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                               رئٛص لطى اٜصبر انَٕٛبَٛخ ٔانرٔيبَٛخ   

 

 

 أ.دمحم ػجذ هللا                                                              أ.د خبنذ غرٚت

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                     ػًٛذ انكهٛخ 

         

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ                                          أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر االضاليٛخ

 و9191/  9102االٔل نهؼبو انجبيؼٗ انفصم انذراضٗ 

اإلضاليٛخأنٗ دثهٕو آصبر    

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

4/6 يرزٔق اججبرٖ   أ. د دطٍٛ ريضبٌ 

 أ.د ػسح ػجذ انًؼطٗ

(0فٌُٕ إضاليٛخ ) 516ش  أ   انطجذ 

8/  6 يرزٔق اججبرٖ  (0كزبثبد اصرٚخ ) أ.د دطٍٛ ريضبٌ  518أ ش    

4/6 غٛذخ اججبرٖ  يذخم انٗ ربرٚخ ٔدضبرح  أ.د دطٍٛ رثٛغ  

 يصر انمذًٚخ

510و ؼ  االدذ     

6/  4 يرزٔق اججبرٖ   د.يذًٕد انذطُٛٗ 

 د. َٓٗ جًٛم

(0)ربرٚخ اضاليٗ 501أ ش    االصٍُٛ 

8/  6 يرزٔق  اخزٛبرٖ     

6/  4 يرزٔق اججبرٖ  (0إضاليٛخ ) يطكٕكبد د. غرٚف ضٛذ  512أ ش    انضالصبء 

8/  6 يرزٔق  اخزٛبرٖ     

6/  4 يرزٔق اججبرٖ  515أ ش  ػًبرح اضاليٛخ )أ( أ.د دطُٗ َٕٚصر   االرثؼبء 

8/  6 يرزٔق  اخزٛبرٖ  د. اٚٓبة ادًذ 

 د. يبجذح انػٛخخ 

(0رصٕٚر إضاليٙ ) 515أ ش    

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

د.      اخزٛبرٖ 518ش ظ  نغخ فبرضٛخ    

دضٕلٗد.ادًذ     اخزٛبرٖ 530أ ش  َصٕؼ أصرٚخ ثهغخ أٔرثٛخ    

دراضبد دضبرٚخ يمبَخ  د. يذًٕد يرضٗ    اخزٛبرٖ

 ثٍٛ يصر ٔانًػرق

 أ ش 

592 

 

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                                 رئٛص لطى اٜصبر االضاليٛخ     

 

 

 أ. دمحم ػجذ هللا                                             أ.د اضبيخ طهؼذ ػجذ انُؼٛى                                        

 

 ػًٛذ انكهٛخ                      ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                             

 

 

 أ.د جًؼخ دمحم ػجذ انًمصٕد                       أ.د اضبيخ طهؼذ ػجذ انُؼٛى                                

 

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر االضاليٛخ

 و9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

اإلضاليٛخصبَٛخ دثهٕو آصبر    

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

6/8 رٕفٛك اججبرٖ   أ.د جًؼخ دمحم 

 أ.د دمحم يصطفٗ

513س  د يجبئ رريٛى اٜصبر  انطجذ 

4/6 يرضٗ اججبرٖ   د. طخ ػًبرح 

 د. ادًذ دضٕفٗ

 د. َجبح يٓذٖ 

505أ ش  (9ربرٚخ إضاليٙ )  االدذ 

6/8 يرضٗ اججبرٖ  انمجطٛخانؼًبرح  أ.د دمحم دًسح  590أ ش    

4/6 يرضٗ اججبرٖ   أ.د ػسح ػجذ انًؼطٗ 

 د.ردبة انصؼٛذٖ

 د. َجبح يٓذٖ

 د. ْذٖ صالح

516أ ش  فٌُٕ إضاليٛخ  االصٍُٛ 

6/8 يرضٗ اججبرٖ   د. أٚٓبة ادًذ 

 د. رْبو ضؼٛذ

515أ ش  رصٕٚر إضاليٙ  

4/6 يرضٗ اججبرٖ   أ.د ادًذ رجت  

 د. غبدح انجًٛؼٗ

 د. يذًٕد رغذٖ

(3ػًبرح اضاليٛخ )  أ ش 

508 

 انضالصبء

6/8 يرضٗ اججبرٖ   د. غرٚف ضٛذ  

 د. اًٚبٌ ػرفخ 

595أ ش   (9) يطكٕكبد اضاليٛخ  

4/6 يرضٗ اججبرٖ  506أ ش  انفٍ انمجطٗ أ.د فبٚسح انٕكٛم   االرثؼبء 

 انًٕاد انخزٛبرٚخ صالصخ يٕاد

 أ.د فبٚسح انٕكٛم     اخزٛبرٖ

 أ.د اضًبء دطٍٛ

533أ ش  انزصٕٚر ٔاالٚمَٕبد انمجطٛخ   

 أ.د ػسح ػجذ انًؼطٗ     

 د. يُصٕر ػجذ انرازق 

انًٕالغ األصرٚخ اإلضاليٛخ 

 فٗ يصر 

532أ ش    

538أ ش  لبٌَٕ دًبٚخ اٜصبر  د.        

   590ظ ش  (0) نغخ رركٛخ د.     

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                                 رئٛص لطى اٜصبر االضاليٛخ        

 

 

 أ. دمحم ػجذ هللا                                            أ.د اضبيخ طهؼذ ػجذ انُؼٛى                                            

 

 نؼهٛب                                    ػًٛذ انكهٛخٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد ا

 

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ ػجذ انُؼٛى                                    أ.د جًؼخ دمحم ػجذ انًمصٕد    



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر االضاليٛخ

 و9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

اإلضاليٛخآصبر  ثرَبيج انًبجطزٛر   

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

4/6 رٕفٛك اججبرٖ   آصبر إضاليٛخ ا.د ايبل انؼًرٖ 

 )يٕضٕع خبؼ(

 أ ش 

613 

 انطجذ

4/6 رٕفٛك اججبرٖ   ق ة لبػخ ثذش أ.د دمحم دًسح  

619 

 االدذ

4/6 رٕفٛك اججبرٖ  )أ(أ.د يذًٕد اثراْٛى    

 أ.د ػجذ انؼسٚس صالح)ة(

 ربرٚخ اضاليٗ

 )يُٓج ثذش(

 أ ش 

614 

 االصٍُٛ

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

 أ.د دطُٗ َٕٚصر    اخزٛبرٖ

 أ.د دمحم انكذالٖٔ

 انؼًبرح االضاليٛخ

 )يٕضٕع خبؼ(

 أ ش 

616 

 

 أ.د فبٚسح انٕكٛم     اخزٛبرٖ

 أ.د جًبل ػجذ انردٛى

 انفٌُٕ انمجطٛخ 

 )يٕضٕع خبؼ(

 أ ش 

600 

 

 انًطكٕكبد االضاليٛخ أ.د رافذ انُجرأٖ    اخزٛبرٖ

 ) يٕضٕع خبؼ(

 أ ش 

605 

 

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                             رئٛص لطى اٜصبر االضاليٛخ        

 

 

 أ. دمحم ػجذ هللا                                            أ.د اضبيخ طهؼذ ػجذ انُؼٛى                                           

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                  ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ ػجذ انُؼٛى                                    أ.د جًؼخ دمحم ػجذ انًمصٕد        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر االضاليٛخ

 و9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

 ثرَبيج انًبجطزٛر آصبر  االضاليٛخ اَجهٛسٖ

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

4/6  اججبرٖ يكزت  آصبر إضاليٛخ أ.د اضبيخ طهؼذ  

 )يٕضٕع خبؼ(

 أ ش 

613 

 انطجذ

4/6  اججبرٖ يكزت  ربرٚخ اضاليٗ أ.د يذًٕد اثراْٛى  

 )يُٓج ثذش(

 أ ش 

614 

 االصٍُٛ

4/6  اججبرٖ يكزت  ق ة لبػخ ثذش د. طخ ػًبرح  

619 

 انضالصبء

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

 انؼًبرح االضاليٛخ د. غبدح انجًٛؼٗ    اخزٛبرٖ

 )يٕضٕع خبؼ(

 أ ش 

616 

 

 انفٌُٕ انمجطٛخ  أ.د جًبل ػجذ انردٛى    اخزٛبرٖ

 )يٕضٕع خبؼ(

 أ ش 

600 

 

 انًطكٕكبد االضاليٛخ د. اًٚبٌ ػرفخ    اخزٛبرٖ

 ) يٕضٕع خبؼ(

 أ ش 

605 

 

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                                 رئٛص لطى اٜصبر االضاليٛخ        

 

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ ػجذ انُؼٛى                                          أ. دمحم ػجذ هللا                                               

 

 ػًٛذ انكهٛخ      ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                             

 

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ ػجذ انُؼٛى                                    أ.د جًؼخ دمحم ػجذ انًمصٕد        

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى اٜصبر االضاليٛخ

 و9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

 ثرَبيج دكزٕراِ آصبر االضاليٛخ 

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

4/6 يكزت اججبرٖ   ا.د ايبل انؼًرٖ 

 أ.د دطُٗ َٕٚصر 

 آصبر إضاليٛخ

 

 أ ش 

510 

 انطجذ

4/6 يكزت اججبرٖ  انُجرأٖأ.د رافذ    

 د. اًٚبٌ ػرفخ 

أ ش  يطكٕكبد اضاليٛخ 

514 

 االدذ

4/6 يكزت اججبرٖ   أ.د يذًٕد اثراْٛى  

 أ.د غبدٚخ دضٕلٗ

 أ ش  فٌُٕ اضاليٛخ 

519 

 االصٍُٛ

4/6 يكزت اججبرٖ   أ.د  اثٕ انذًذ فرغهٗ  

 د. اٚٓبة ادًذ

 أ ش  رصٕٚر اضاليٗ

513 

 انضالصبء

4/6 يكزت اججبرٖ   أ.د دطٍٛ ريضبٌ 

أ.د فبٚسح انٕكٛم    

 أ ش  كزبثبد اصرٚخ 

515 

 االرثؼبء

 يؼبٌٔ انكهٛخ                                                 رئٛص لطى اٜصبر االضاليٛخ        

 

 

 أ. دمحم ػجذ هللا                                            أ.د اضبيخ طهؼذ ػجذ انُؼٛى                                           

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                  ػًٛذ انكهٛخ

 

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ ػجذ انُؼٛى                                    أ.د جًؼخ دمحم ػجذ انًمصٕد        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جذٔل انذراضبد انؼهٛب نمطًٗ اٜصبر انًصرٚخ ٔاالضاليٛخ

 9191/  9102انفصم انذراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

 أٔنٗ دثهٕو ربرٚخ انفٍ

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

 َفٍٛ ٚذٛٗد.  6/  4 رثٛغ اججبرٖ 

 د. غرٚف غؼجبٌ 

يصبدر دراضخ انفٌُٕ فٗ 

 انؼبنى انمذٚى

 انطجذ 510د ف 

دراضبد اصرٚخ ٔفُٛخ يمبرَخ  أ.د ادًذ رجت 6/  4 رثٛغ اججبرٖ 

 )انُٓذ(

 االدذ 590د ف 

 يذطٍ َجى انذٍٚ أ.د 6/  4 رثٛغ اججبرٖ 

 أ.د ضهًٛبٌ دبيذ

ربرٚخ انفٍ فٗ انػرق األدَٗ 

 انمذٚى

 االصٍُٛ 506د ف 

انفٍ فٗ ػصٕر يب لجم  أ.د يصطفٗ ػطب هللا  8/ 6 رثٛغ اججبرٖ 

 انزبرٚخ

 516د ف 

 د. ضؼٛذ يصهذٗ  6/  4 رثٛغ اججبرٖ 

 د. ضؼبد دطٍ 

 انضالصبء 502د ف  انفٍ االضاليٗ

 515د ف  يمذيخ ػٍ انفٍ أ.د يذًٕد اثراْٛى 8/ 6 رثٛغ اججبرٖ 

 انفٍ  انًصرٖ انمذٚى دزٗ د. يٓب ضًٛر 6/  4 رثٛغ اججبرٖ 

 َٓبٚخ ػصر االَزمبل االٔل

 االرثؼبء  515د ف 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

  592و ؼ  فٍ يزبدف ٔدفبئر أ.د دطٍ َصر انذٍٚ    اخزٛبرٖ

  515و ؼ  (0انمذٚى)ربرٚخ يصر  د. إَر ضهٛى    اخزٛبرٖ

  516و ؼ  (0اصبر يصرٚخ لذًٚخ ) د. ػال انؼجٕدٖ    اخزٛبرٖ

  516و د  يمذيخ فٗ ػهى األَضرٔثٕنٕجٛب د. ربير جبد    اخزٛبرٖ

يجبدئ انجٕٛنٕجٛب ٔانًطخ  د. يذًٕد ػجذ انذبفظ     اخزٛبرٖ

 االصرٖ

  534 سد 

  515أ ش  (0ػًبرح اضاليٛخ ) د.     اخزٛبرٖ

 يؼبٌٔ انكهٛخ                           رئٛص لطى اٜصبر اإلضاليٛخ        رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ  

 

 

 أ.د َبصر يكبٖٔ      أ.دمحم ػجذ هللا                                أ.د اضبيخ طهؼذ               

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                     ػًٛذ انكهٛخ 

         

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ                                            أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد          

 

 



 

 جذٔل انذراضبد انؼهٛب نمطًٗ اٜصبر انًصرٚخ ٔاالضاليٛخ

 9191/  9102االٔل نهؼبو انجبيؼٗ انفصم انذراضٗ 

 صبَٛخ دثهٕو ربرٚخ انفٍ

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

 انطجذ    6/  4  اججبرٖ 

 أ.د جًؼخ ػجذ انًمصٕد 8/ 6 رٕفٛك اججبرٖ 

 أ.د دمحم يصطفٗ 

 513د س  يجبدئ رريى اٜصبر 

 االدذ    6/  4 يكزت اججبرٖ 

 د. طخ ػًبرح  8/ 6 يكزت اججبرٖ 

 د. دمحم انغٕل

دراضخ أصرٚخ ٔفُٛخ يمبرَخ 

 فٗ يصر ٔآضٛب انصغرٖ

 591د ف 

 أ.د يذًٕد اثراْٛى  6/  4 يكزت اججبرٖ 

 د. يبجذح انػٛخخ

انفٍ انًمبرٌ فٗ يصر 

 ٔجُٕة غرق آضٛب 

 انضالصبء 593د ف 

انًصرٖ انمذٚى فٗ انفٍ  أ.د ضهٕٖ كبيم 8/ 6 يكزت اججبرٖ 

 انؼصر انًزأخر

 501د ف 

انفٍ انًمبرٌ فٗ انؼصٕر  د. اٚٓبة ادًذ  6/  4 يكزت اججبرٖ 

 انٕضطٗ 

 االرثؼبء  595د ف 

 509د ف  فٌُٕ انؼصر انَٕٛبَٗ د. َفٍٛ ٚذٛٗ 8/ 6 يكزت اججبرٖ 

انفٍ انًصرٖ انمذٚى فٗ  أ.د ػسح فبرٔق 4/6 رٕفٛك اججبرٖ 

 انذذٚضخػصر انذٔنخ 

 انخًٛص 512د ف 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

يمذيخ فٗ ػهى  د. ربير جبد    اخزٛبرٖ

 األَضرٔثٕنٕجٛب

  516و د 

يجبدئ انجٕٛنٕجٛب ٔانًطخ  د. يذًٕد ػجذ انذبفظ    اخزٛبرٖ

 االصرٖ

  534 سد 

  515أ ش  (0ػًبرح اضاليٛخ ) د. يذًٕد رغذٖ    اخزٛبرٖ

 يؼبٌٔ انكهٛخ                           رئٛص لطى اٜصبر اإلضاليٛخ        رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ  

 

 

 أ.دمحم ػجذ هللا                                أ.د اضبيخ طهؼذ                  أ.د َبصر يكبٖٔ

 

 

 ػًٛذ انكهٛخ           ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                           

         

 

 أ.د اضبيخ طهؼذ                                            أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد          

 

 



  

 

 

 جذٔل انذراضبد انؼهٛب لطى االصبر انًصرٚخ

 و9191/  9102انفصم دراضٗ االٔل نهؼبو انجبيؼٗ 

 دثهٕو انذفبئر

 انٕٛو كٕد انًبدح اضى انًبدح اضى انذكزٕر انطبػخ انًكبٌ اججبرٖ اخزٛبرٖ

 د. يُصٕر ػجذ انرازق  6/ 4 يكزت اججبرٖ 

 ادًذ ثذراٌد. 

 االدذ 510ْـ ف  يذخم نؼهى انذفبئر 

 االصٍُٛ 519ْـ ف  انجؼضبد االصرٚخ  د. ردبة انصؼٛذٖ 6/ 4 يكزت اججبرٖ 

 503ْـ ف يطبدخ ٔرضى يؼًبرٖ  د. ادًذ انًُٛٗ  8/ 6 يكزت اججبرٖ 

 اثراْٛىأ.د يذًٕد  8/ 6 يكزت اججبرٖ 

 أ.د دمحم يصطفٗ

 د. اًٚبٌ انطٛذ

 انضالصبء 541و ؼ  ػهى انفخبر 

يمذيخ فٗ ػهى  ربير جبد د. 6/ 4 يكزت اججبرٖ 

األَضرٔثٕنٕجٛب )ػهى األجُبش 

 انجػرٚخ(

 516و د 

 أ.د يذطٍ صبنخ 6/ 4 يكزت اججبرٖ 

 د. ادًذ ثذراٌ

 االرثؼبء 515ْـ ف  رمزٛبد ٔطرق انذفر 

انًؼبدٌ ٔانصخٕر فٗ يجبل  يذًٕد ػجذ انذبفظ د. 8/ 6 يكزت اججبرٖ 

 االصبر 

 506د س 

 انًٕاد االخزٛبرٚخ

  531و ؼ  يذخم انٗ ػهى االصبر  دػبء انجؼبر د.    اخزٛبرٖ

  504د ف  انفٌُٕ انمجطٛخ  أ.د فبٚسح انٕكٛم    اخزٛبرٖ

  530و ؼ  انؼًبرح انمجطٛخ  يٛطرح ػجذ هللا د.    اخزٛبرٖ

ركُٕنٕجٛب انًٕاد ٔانصُبػبد  فبطًخ انسْراءد.    اخزٛبرٖ

 انؼضٕٚخ انمذًٚخ 

  593د س 

 يؼبٌٔ انكهٛخ                           رئٛص لطى اٜصبر اإلضاليٛخ        رئٛص لطى اٜصبر انًصرٚخ  

 

 

 أ.د َبصر يكبٖٔ      أ.دمحم ػجذ هللا                                أ.د اضبيخ طهؼذ              

 

 

 ٔكٛم انكهٛخ نػئٌٕ انذراضبد انؼهٛب                                     ػًٛذ انكهٛخ 

         

 أ.د  جًؼخ ػجذ انًمصٕد           أ.د اضبيخ طهؼذ                                          


