
    و..... يدًٕػبد )أ ، ة( 0202/0200نهؼبو اندبيؼً  انثبًَل انًسبضشاد انُظشٌخ ٔانزطجٍقٍخ نهفصم انذساسً خذٔ              

  األسابيع الزوجية والعكس بالنسبة لمجموعة )ب(  onlineملحوظة حضور مجموعة )أ( داخل الكلية األسابيع الفردية من بداية الدراسة ،  

 /  األٔل "الئسخ خذٌذح"  انًسزٕي                        انطفٕنخ انًجكشح  ٔ انزشثٍخقسى  / 
 

 يٍ        إنً  

    

  03:2     5325 

 

 يٍ        إنً  

    

  :302      0305 

 

 يٍ        إنً  

    

0352     :3:5 

 

 يٍ        إنً  

    

  0      0305 

                

 إنً     يٍ       

    

  2322    2355 

 

 إنً      يٍ      

    

  20302    2325 

 

 إنً       يٍ     

    

  223:2  20325 

 إنً      يٍ       

    

22302   22305 

 

 إنً     يٍ       

    

  0352   223:5 

 

 يٍ        إنً  

   

  0            0305    

 

 

 انضيٍ     

         

 انٍٕو   

 

 

 

 

 

 

 ( 5يٓبساد زشكٍخ يح )

 و / صٌُت زهًً 

 (022قبػخ )

 

رذسٌت يٍذاًَ 

 )رطجٍقبد ػًهٍخ(

 د/خٍٓبٌ كًبل 

 يخضٌ )أ(

 نً انؼهٕو انُفسٍخيذخم إ

 د/يًذٔذ غبَى 

 يخضٌ )أ(

 و/ سًبذ خبنذ  (:)يٓبساد زشكٍخ يح 

 (022قبػخ )

 دٔافغ ٔاَفؼبالد انطفٕنخ 

 د/ نٕثًُ ػجذ انهطٍف اندٍٕشً

 يخضٌ)أ(

 

 

 ( 0يٓبساد زشكٍخ يح ) انسجذ

 و / صٌُت زهًً 

 (022) بػخق

 (0رذسٌت يٍذاًَ"رذسٌت ٔيشبْذح" يح)  

 و/ َٓهّ ػجذانغفبس

 (520)بػخ ق

رذسٌت يٍذاًَ"رذسٌت ٔيشبْذح" 

 (2يح)

 و/ َٓهّ ػجذانغفبس 

 (520)بػخ ق

 

 

 األزذ

 (5ثقبفخ ٔأدة انطفم يح) 

 و/ صٌُت زهًً

 (025) بػخ ق

 (0ثقبفخ ٔأدة انطفم يح)

 و/ صٌُت زهًً

 (025) بػخ ق

 (:ثقبفخ ٔأدة انطفم يح)

 و/ صٌُت زهًً

 (025) بػخ ق

رذسٌت يٍذاًَ"رذسٌت ٔيشبْذح"  

 (0،2،:يح)

 و/ يً ػًبد 

 يخضٌ )أ(

 انًُٕ انؼقهً ٔانًؼشفً 

 ا.و.د/ أيم ػجٍذ يصطفً

 يخضٌ)أ(

 طشق رذسٌس ػبيخ  

 ا.د/ يسًذ إثشاٍْى 

 يخضٌ )أ(

 

 االثٍٍُ

 

      

 انثالثبء

 

 ثقبفخ ٔأدة انطفم  

ا.و.د/يشٔح 

 انسسًٍُ

 (0يذسج )

 أيشاض انطفٕنخ

 ا.د/ ْبنخ ٌسًٍ زدبصي

 (0يذسج)

انًٓبساد 

األسبسٍخ فً 

 انزشثٍخ انسشكٍخ

ا.د/ ْبنخ ٌسًٍ 

 زدبصي

 (0يذسج)

 

 

 األسثؼبء

 

 (0ثقبفخ ٔأدة انطفم يح)  

 و/ سًبذ خبنذ

 (520ق )

 يُبْح انطفٕنخ انًجكشح

 د/غبدح سبيً انًسالٔي

 (:يذسج )

 (2ثقبفخ ٔأدة انطفم يح)

 و/ سًبذ خبنذ

 (520ق )
 

 انخًٍس

 و/ يً ػًبد (0يٓبساد زشكٍخ يح ) 

 (522قبػخ) 

 و/ يً ػًبد (2يٓبساد زشكٍخ يح )

 (522قبػخ) 

 ػًٍذ انكهٍّ         سئٍس ندُخ اندذأل                   سئٍس انقسى                        ٔكٍم انكهٍّ نشئٌٕ انزؼهٍى                                 

 أ.د  يسًذ إثشاٍْى ػجذ انسًٍذ    
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    و..... يدًٕػبد )أ ، ة( 0202/0200نهؼبو اندبيؼً  انثبًَل انًسبضشاد انُظشٌخ ٔانزطجٍقٍخ نهفصم انذساسً خذٔ              

  األسابيع الزوجية والعكس بالنسبة لمجموعة )ب(  onlineملحوظة حضور مجموعة )أ( داخل الكلية األسابيع الفردية من بداية الدراسة ،  

 انًسزٕي  /  انثبًَ "الئسخ خذٌذح"                     قسى  / انطفٕنخ انًجكشح  ٔ انزشثٍخ                        
 

 يٍ        إنً  

    

  03:2     5325 

 

 يٍ        إنً  

    

  :302      0305 

 

 يٍ        إنً  

    

  0352     :3:5 

 

 يٍ        إنً  

    

  0      0305 

                

 إنً     يٍ       

    

  2322    2355 

 

 إنً      يٍ    

 

20302    2325 

 

 إنً       يٍ     

    

  223:2  20325 

 إنً      يٍ       

    

  22302   22305  

 

 إنً     يٍ       

    

  0352   223:5 

 

 يٍ        إنً  

   

  0            0305    

 

 

 انضيٍ     

         

 انٍٕو   
 

 ػهى َفس انهغخ

 د/سبسِ َجٍم

 يخضٌ )أ(

 

 

 ( 8رذسٌت يٍذاًَ "رُفٍز األَشطخ " يح)

 و/ سًبذ خبنذ

 (022قبػخ )

 انزكبءاد انًزؼذدح

 أ.و.د/ أيم ػجٍذ يصطفً

 د/صٌُت ٌَٕس 

 يخضٌ )أ(

 ( 2رذسٌت يٍذاًَ "رُفٍز األَشطخ " يح)

 سًبذ خبنذو/ 

 (022قبػخ )

 انسجذ

 (2يح ) نهطفم انزؼجٍش انسشكً 

 و.و/ ٔالء ػجذانًُؼى

 (522قبػخ )

 (0يح ) نهطفم انزؼجٍش انسشكً

 و.و/ ٔالء ػجذانًُؼى

 (520قبػخ )

 (2رؼجٍش ٔرشكٍم فًُ يح )

 و/ صٌُت زهًً

 (022قبػخ )

ً يح)  (:،0،8،5،5،0ػهى َفس رؼهًٍ

 (0يذسج) و/ أسًبء َبخً

 (0،:رؼجٍش ٔرشكٍم فًُ يح )

 و.و/ سثبة يشصٔق

 (2) اقزصبد قبػخ

 (5،0رؼجٍش ٔرشكٍم فًُ يح )

 و.و/ سثبة يشصٔق

 (2) اقزصبد قبػخ

ػهى َفس رؼهًًٍ )َظشٌبد  

 انزؼهى(

 د/ غبدح ػجذ انسًٍذ يُزصش

 يسضٌ )أ(

 انزؼجٍش انسشكً نهطفم

 ا.د/ ْبنخ ٌسًٍ زدبصي

 يخضٌ )أ(

 

 األػًبل ٔانًششٔػبدسٌبدح 

 ا.د/يسًذ إثشاٍْى 

 يخضٌ )أ(

 سٍكٕنٕخٍخ رٔي االززٍبخبد انخبصخ 

 ا.د/ زسٍ فُدشي 

 ا.و.د/ َٓبد يشصٔق

 األرٍهٍخ

 

 األزذ

 

 (5انزؼجٍش انسشكً يح ) 

 و.و/ سبسِ أششف

 (022قبػخ )
 (0،8،5رؼجٍش ٔرشكٍم فًُ يح )

 و/ صٌُت زهًً

 يخضٌ )أ(

 

 

 (2رؼهًًٍ يح)ػهى َفس 

 و/ أسًبء َبخً 
 (520قبػخ )

 (0ػهى َفس رؼهًًٍ يح)

 و/ أسًبء َبخً 
 (520قبػخ )

انزؼجٍش ٔانزشكٍم انفًُ 

 ثبنخبيبد 

 د/ آٌّ يسسٍ يشٕٓس

 يخضٌ )ة(

 (2ػهى َفس رؼهًًٍ يح) 

 و/ أسًبء َبخً 
 (520قبػخ )

 

 االثٍٍُ

 

 (0،8،5،2إػذاد انطفم نهقشاءح ٔانكزبثخ يح) 

 أششف و.و/ سبسِ
 يخضٌ )أ(

 ( 0رذسٌت يٍذاًَ "رُفٍز األَشطخ " يح)

 و.و/ ٔالء ػجذانًُؼى
 (522قبػخ )

 ( :رذسٌت يٍذاًَ "رُفٍز األَشطخ " يح)

 و.و/ ٔالء ػجذانًُؼى
 (522قبػخ )

 ( 0رذسٌت يٍذاًَ "رُفٍز األَشطخ " يح)

 و.و/ ٔالء ػجذانًُؼى
 (522قبػخ )

 ( 2رذسٌت يٍذاًَ "رُفٍز األَشطخ " يح)

 و.و/ ٔالء ػجذانًُؼى
 (522قبػخ )

 

 انثالثبء

 
 (2يح ) نهطفم انزؼجٍش انسشكً

 و.و/ سبسِ أششف

 (022قبػخ )

 (2رؼجٍش ٔرشكٍم فًُ يح )

 و.و/ سثبة يشصٔق

 (522قبػخ)

 (0يح) انزؼجٍش انسشكً نهطفم

 و.و/ سثبة يشصٔق

 (522قبػخ)

 (:يح) انزؼجٍش انسشكً نهطفم

 و.و/ سثبة يشصٔق

 (522قبػخ)

إػذاد انطفم نهقشاءح 

 ٔانكزبثخ

 د/غبدح سبيً انًسالٔي

 يسضٌ )أ(

رذسٌت يٍذاًَ )رُفٍز 

 األَشطخ(

 ا.و.د/ فبطًخ صجسً

 يخضٌ )أ(

 انزشثٍخ انٕانذٌخ 

 د/ سثبة سشبد

 د/سبسح َجٍم 

   (0يذسج )

 األسثؼبء

 

 (0،:،5،0إػذاد انطفم نهقشاءح ٔانكزبثخ يح)

 و.و/ ششٔق ػًه

 يخضٌ )أ(

 (2إػذاد انطفم نهقشاءح ٔانكزبثخ يح)

 و.و/ ششٔق ػًه

 (520قبػخ )

 (5يح )نهطفم انزؼجٍش انسشكً 

 و.و/ ششٔق ػًه

 (520قبػخ )
 (8يح )نهطفم  انزؼجٍش انسشكً  

 و/ َٓهّ ػجذانغفبس

 (222قبػخ )

 (0يح ) نهطفم انزؼجٍش انسشكً

 و/ َٓهّ ػجذانغفبس

 (222قبػخ )

 ( 0"رُفٍز األَشطخ " يح)رذسٌت يٍذاًَ 

 و/ سًبذ خبنذ

 (:2:قبػخ )

 ( 5رذسٌت يٍذاًَ "رُفٍز األَشطخ " يح)

 و/ سًبذ خبنذ

 (:2:قبػخ )

 ( 5رذسٌت يٍذاًَ "رُفٍز األَشطخ " يح)

 و/ سًبذ خبنذ

 (:2:قبػخ )

      

 

 انخًٍس

 

 ػًٍذ انكهٍّ         سئٍس ندُخ اندذأل                   سئٍس انقسى                        ٔكٍم انكهٍّ نشئٌٕ انزؼهٍى                                 

  أ.د  يسًذ إثشاٍْى ػجذ انسًٍذ     
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    و..... يدًٕػبد )أ ، ة( 0202/0200نهؼبو اندبيؼً  انثبًَل انًسبضشاد انُظشٌخ ٔانزطجٍقٍخ نهفصم انذساسً خذٔ              

  األسابيع الزوجية والعكس بالنسبة لمجموعة )ب(  onlineملحوظة حضور مجموعة )أ( داخل الكلية األسابيع الفردية من بداية الدراسة ،  

 

 

                               "الئسخ قذًٌخ"انفشقــــــــــخ  /  انثبنثخ قسى  / انطفٕنخ انًجكشح  ٔ انزشثٍخ                        
 

 يٍ        إنً  

    

  03:2     5325 

 

 يٍ        إنً  

    

  :302      0305 

 

 يٍ        إنً  

    

  0352     :3:5 

 

 يٍ        إنً  

    

  0      0305 

                

 إنً     يٍ       

    

  2322    2355 

 

 إنً      يٍ      

    

  20302    2325 

 

 إنً       يٍ     

    

  223:2  20325 

 إنً      يٍ       

    

  22302   22305  

 

 إنً     يٍ       

    

  0352   223:5 

 

 يٍ        إنً  

   

  0            0305    

 

 

 انضيٍ     

         

 انٍٕو   

 (0يفبٍْى ػهًٍخ يح) رًٍُخ 

 و/ سًبذ خبنذ

 (022قبػخ )

رًٍُخ يفبٍْى ػهًٍخ 

 (0يح)

 و/ سًبذ خبنذ

 (022قبػخ )

 (:رًٍُخ يفبٍْى ػهًٍخ يح)

 و/ سًبذ خبنذ

 (022قبػخ )

رًٍُخ انًفبٍْى انشٌبضٍخ 

 (0يح)

 و/ ٌبسًٍٍ ػجذانشزًٍ

 يؼًم ػهى انُفس

 (:رًٍُخ انًفبٍْى انشٌبضٍخ يح)

 و/ ٌبسًٍٍ ػجذانشزًٍ

 يؼًم ػهى انُفس

 (0رًٍُخ انًفبٍْى انشٌبضٍخ يح)

 و/ ٌبسًٍٍ ػجذانشزًٍ

 يؼًم ػهى انُفس

رًٍُخ انًفبٍْى انشٌبضٍخ 

 (2يح)

 و/ ٌبسًٍٍ ػجذانشزًٍ

 يؼًم ػهى انُفس

 دسايب ٔيسشذ انطفم

 ا.و.د/ أزًذ انسٍذ

 د/إثشاٍْى سهًبٌ

 (0قبػخ اقزصبد )

 انسجذ

أَشطخ رشٌٔسٍخ 

 ٌ ٔػالخٍخ و/ إًٌب

 شكشي

( 8،5،0،2،0يح)

 (:يذسج)

 

أَشطخ رشٌٔسٍخ ٔػالخٍخ و/ إًٌبٌ شكشي 

 (:( يذسج)5،2،:،0يح)

رًٍُخ يفبٍْى خهقٍخ 

ٔاخزًبػٍخ 

( و/ َذاء 8،5يح)

 يسًٕد ثبنثخ طفٕنخ

 (0قبػخ اقزصبد)

رًٍُخ يفبٍْى خهقٍخ ٔاخزًبػٍخ 

 ( 2،5يح)

 و/ َذاء يسًٕد ثبنثخ طفٕنخ

 (0قبػخ اقزصبد)

يفبٍْى خهقٍخ رًٍُخ 

( و/ :،0ٔاخزًبػٍخ يح)

 َذاء يسًٕد ثبنثخ طفٕنخ

 (0قبػخ اقزصبد)

رًٍُخ يفبٍْى خهقٍخ 

( و/ 0،2ٔاخزًبػٍخ يح)

 َذاء يسًٕد ثبنثخ طفٕنخ

 (0قبػخ اقزصبد)

  

 (0،8،5،2رًٍُخ انًفبٍْى انشٌبضٍخ يح)

 و/ ٌبسًٍٍ ػجذانشزًٍ

 يخضٌ)ة(

    

 رشثٍخ ػًهً
 

 األزذ

 

االسشبد انُفسً 

 ٔانصسخ انُفسٍخ

و/ ٌبسًٍٍ 

 ػجذانشزًٍ

 (0،2،:،0يح)

 (:يذسج)

 االسشبد انُفسً ٔانصسخ انُفسٍخ

 و/ ٌبسًٍٍ ػجذانشزًٍ

 (0،8،5،2،5يح)

 (:يذسج)

 (0،2،:،5،2،5،0رًٍُخ يفبٍْى نغٌٕخ يح)

 و/ َٓهّ ػجذانغفبس

 (:يذسج )

 رًٍُخ انًفبٍْى انهغٌٕخ نذي انطفم

 انسسًٍُأ.و.د/ يشِٔ 

 د/ خٍٓبٌ كًبل

 يخضٌ )ة( 

 طشق رذسٌس فً يدبل انزخصص

 ا.د/ يسًذ إثشاٍْى 

 يخضٌ )أ(

 

 

 االثٍٍُ

 

اسبسٍبد انسبست 

 االنى

(8،0) 

 و.و/ سٓب سشبد

 (0يؼًم )

 رًٍُخ يفبٍْى خهقٍخ ٔاخزًبػٍخ

 ( و/ َذاء يسًٕد 0يح)

 (022قبػخ )

دسايب ٔيسشذ انطفم 

 (0يح)

 و/ أيٍشِ ػجذهللا

 2رفصٍمقبػخ 

 (5دسايب ٔيسشذ انطفم يح)

 و/ أيٍشِ ػجذهللا

 2قبػخ رفصٍم

دسايب ٔيسشذ انطفم 

 (2يح)

 و/ أيٍشِ ػجذهللا

 2قبػخ رفصٍم

دسايب ٔيسشذ انطفم 

 (5يح)

 و/ أيٍشِ ػجذهللا

 2قبػخ رفصٍم

 رًٍُخ انًفبٍْى انؼهًٍخ ٔانجٍئٍخ نهطفم

 ا.د/ ػٍذ ركً

 ا.و.د/ فبطًخ صجسً

 يسضٌ )أ(

انسبست االنىاسبسٍبد   

(2،0يح )  

 و.و/سٓب سشبد 

( 0يؼًم )  
 

 انثالثبء

 
اسبسٍبد 

 انسبست االنى 

 (5يح )

 و.و/سٓب سشبد

 (0يؼًم )

دسايب ٔيسشذ 

 (8انطفم يح)

 و/ أيٍشِ ػجذهللا

 2قبػخ رفصٍم

 اسبسٍبد انسبست االنى

 (5،2يح)

 اسبسٍبد انسبست االنى

 (5يح)

 (0يؼًم )

 أسبسٍبد انسبست االنى

(:،0)يح   

 و.و/سٓب سشبد

 (0يؼًم )

 األَشطخ انزشٌٔسٍخ ٔانؼالخٍخ 

 د/إسشاء صٌذاٌ 

 (0يذسج )

 اإلسشبد انُفسً ٔانصسخ انُفسٍخ

 ا.د/صالذ ػجذ انقبدس

 د/ٔزٍذ يصطفً

 (0يذسج )

رًٍُخ يفبٍْى نغٌٕخ 

 (0يح)

 و/ صٌُت زهًً

 (022قبػخ )

 (8رًٍُخ يفبٍْى نغٌٕخ يح)

 و/ صٌُت زهًً

 (022قبػخ )

 األصٕل انفهسفٍخ ٔاالخزًبػٍخ نهزشثٍخ

 ا.د/ صالذ ػجذ انقبدس

 د/ سثبة سشبد خفبخً 

 (:يذسج )

 (0،8،5،2رًٍُخ يفبٍْى ػهًٍخ يح)

 و/صٌُت زهًً

 (:يذسج)

 

 األسثؼبء

 

 أسبسٍبد زبست آنً 

 د/ إٌٓبة سؼذ

 (0يذسج)

 رًٍُخ انًفبٍْى انخهقٍخ ٔاالخزًبػٍخ

 د/ يٓب خالل 

 ( :يذسج )

 (5يفبٍْى ػهًٍخ يح)رًٍُخ 

 و/ سًبذ خبنذ

 (025قبػخ )

رًٍُخ يفبٍْى ػهًٍخ 

 (2يح)

 و/ سًبذ خبنذ

 (025قبػخ )

 رًٍُخ انًفبٍْى انشٌبضٍخ

 د/ يٓب خالل 

 ( :يذسج )

 

 انخًٍس

 دسايب ٔيسشذ انطفم 

 و.و/ يسًٕد ٌٕسف

 (0،2يح)

 يخضٌ)ة(

 دسايب ٔيسشذ انطفم

 و.و/ يسًٕد ٌٕسف

 (:،0يح)

 يخضٌ)ة(

 ػًٍذ انكهٍّ                                                ٔكٍم انكهٍّ نشئٌٕ انزؼهٍى                                                  سئٍس انقسى                                            سئٍس ندُخ اندذأل                       

 أ.د  يسًذ إثشاٍْى ػجذ انسًٍذ   
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    و..... يدًٕػبد )أ ، ة( 0202/0200نهؼبو اندبيؼً  انثبًَل انًسبضشاد انُظشٌخ ٔانزطجٍقٍخ نهفصم انذساسً خذٔ              

  األسابيع الزوجية والعكس بالنسبة لمجموعة )ب(  onlineملحوظة حضور مجموعة )أ( داخل الكلية األسابيع الفردية من بداية الدراسة ،  

 

                       " الئسخ قذًٌخ"   انفشقــــــــــخ  /  انشاثؼخ                قسى  / انطفٕنخ انًجكشح  ٔ انزشثٍخ
 

 يٍ        إنً  

    

  03:2     5325 

 

 يٍ        إنً  

    

  :302      0305 

 

 يٍ        إنً  

    

  0352     :3:5 

 

 يٍ        إنً  

    

  0      0305 

                

 إنً     يٍ       

    

  2322    2355 

 

 إنً      يٍ      

    

  20302    2325 

 

 إنً       يٍ     

    

  223:2  20325 

 إنً      يٍ       

    

  22302   22305  

 

 إنً     يٍ       

    

  0352   223:5 

 

 يٍ        إنً  

   

  0            0305    

 

 

 انضيٍ     

         

 انٍٕو   

     

 انسجذ

 ( 0،2انًششٔع ير )

 أ/أػضبء ٍْئخ انزذسٌس ثبنقسى

 ثبنذٔس انشاثغ

 (0زهقخ ثسث )

 ا.و.د/ زُبٌ شٕقً

 يخضٌ )أ(

 ( 5زهقخ ثسث يح)

 و.و/ سثبة يشصٔق

 (022قبػخ )

 ( 2زهقخ ثسث يح)

 و.و/ سثبة يشصٔق

 (022قبػخ )

 ثشايح طفم يب قجم انًذسسخ

 ا.د/يسًذ اثشاٍْى

  يخضٌ )أ(

 األزذ

 
 (:يؼهًخ انشٔضخ يح)

 و.و/ سبسِ أششف

 (522قبػخ)

 (0يؼهًخ انشٔضخ يح)

 و.و/ سبسِ أششف

 (522قبػخ)

  رشثٍخ ػًهً   

 االثٍٍُ

 

 ( 8،5انًششٔع ير )

 انزذسٌس ثبنقسىأ/أػضبء ٍْئخ 

 ثبنذٔس انشاثغ

( و.و/ ششٔق :ثشايح طفم يب قجم انًذسسخ يح)

 ػهً

 (520ق)

 ( و.و/ ششٔق ػه0ًثشايح طفم يب قجم انًذسسخ يح)

 (520ق)

 ( و.و/ ششٔق ػه2ًثشايح طفم يب قجم انًذسسخ يح)

 (520ق)

 انصسخ انُفسٍخ نهطفم

 ا.د/ صالذ ػجذ انقبدس

 ا.د/ زسٍ انفُدشي

 يخضٌ )أ(

 

 انثالثبء

 

 ( 0،2زهقخ ثسث يح)

 و.و/ يشفذ يسًذ 

 يخضٌ)أ(

 ( :،5،0زهقخ ثسث يح )

 و.و/ يشفذ يسًذ 

 يخضٌ)أ(

 (:،0يزسف ٔيكزجخ انطفم يح)

 و/ديٍبَخ خٕصٌف

)ٕ  )قبػخ االسزذٌ

 (2،5يزسف ٔيكزجخ انطفم يح)

 و/ديٍبَخ خٕصٌف

)ٕ  )قبػخ االسزذٌ

 (5يؼهًخ انشٔضخ يح)

 و.و/ سبسِ أششف

 (022قبػخ)

 (2يؼهًخ انشٔضخ يح)

 و.و/ سبسِ أششف

 (022قبػخ)

 (0،2يزسف ٔيكزجخ انطفم يح)

 و/ديٍبَخ خٕصٌف

)ٕ  )قبػخ االسزذٌ

 (5،8يزسف ٔيكزجخ انطفم يح)

 و/ديٍبَخ خٕصٌف

)ٕ  )قبػخ االسزذٌ

 ( :،0انًششٔع ير )

 أ/أػضبء ٍْئخ انزذسٌس ثبنقسى

 ثبنذٔس انشاثغ

 يؼهًخ انشٔضخ

 ٌَٕس د/صٌُت

 (:يذسج )

 رًٍُخ االثزكبس ٔيٓبساد اإلرصبل

 ا.و.د/ أيم ػجٍذ يصطفً

 (3يذسج )

 ( و.و/ يشفذ يسًذ0رًٍُخ إثزكبس ٔيٓبساد االرصبل يح)

 (022قبػخ )

 ( و.و/ يشفذ يسًذ2رًٍُخ إثزكبس ٔيٓبساد االرصبل يح)

 (022قبػخ )

 

 األسثؼبء

 
 ػهً( و.و/ ششٔق  0ثشايح طفم يب قجم انًذسسخ يح)

 (520ق)

 رًٍُخ اثزكبس ٔيٓبساد االرصبل 

 (8،5،2،5و/ يً ػًبد يح)

 يخضٌ)أ(

 (  و.و/ سثبة يشصٔق 8زهقخ ثسث يح )

 (522قبػخ)

 ( 2،5انًششٔع ير )

 أ/أػضبء ٍْئخ انزذسٌس ثبنقسى

 ثبنذٔس انشاثغ

 (0طشق رذسٌس فً يدبل انزخصص )

 د/ يٓب خالل

 (0يذسج )

 

 يزسف ٔ يكزجخ انطفم 

 د/ ُْذ يسًٕد

 (0يذسج)

 ( و.و/ يشفذ يسًذ:رًٍُخ إثزكبس ٔيٓبساد االرصبل يح)

 (522قبػخ )

 ( و.و/ يشفذ يسًذ0رًٍُخ إثزكبس ٔيٓبساد االرصبل يح)

 (522قبػخ )

 

 انخًٍس

 
 (8،5،2،0يؼهًخ انشٔضخ يح)

 و.و/ ٔالء ػجذانًُؼى

 يخضٌ)أ(

 

 ػًٍذ انكهٍّ                                               ٔكٍم انكهٍّ نشئٌٕ انزؼهٍى                                    سئٍس انقسى                                                                        سئٍس ندُخ اندذأل     

 أ.د  يسًذ إثشاٍْى ػجذ انسًٍذ    
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