
      9102/9191خذًل انًحاضزات اننظزية نهفصم انذراصي انثاني نهعاو اندايعي اندايعي                            

 عًٛذ انكهٛة   ٔكٛم انكهٛة نشئٌٕ انحعهٛى ٔانطالة                          انًغئٕل اإلداسٖ                            سئٛظ انمغى            

 

 أ.د/ دمحم إثشاْٛى عجذانحًٛذ                
 أبٌانحضن خهيم

 

 } {  /  عذد انًدًٕعبت                             طبنت            عذد انطــالة /                          /  األٔنــــــــٙ انفشلــــــــــة                         االلحصـــــبد انًُضنـــــــٙ لغى  /
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0      0200 

 

 

 انضيٍ

 

 انٕٛو

 
 اعظ جصًٛى انًالثظ 

 ا/د/غبدِ شبكش

 (:لبعّ الحصبد )

 اعبعٛبت انحبعت االنٙ

 د/حُبٌ عًبس

 (:لبعّ الحصبد)

 اعظ جصًٛى انًالثظ 

 و/ٔفبء صجحٙ 

 (:( عكشٍ ):لبعّ جفصٛم )
 انغجث

 
 (0انكًٛٛبء انحّٕٛٚ عكشٍ )

 يعًم انكًٛٛبء

 ء انحّٕٛٚ انكًٛٛب  

 ا/د/فضم انذٚت

 (:لبعّ الحصبد)

 يذخم انٙ اداسِ انًُضل  

 د/ٔالءعجذ انشحٍ

 (الثصبد:لبعّ )

 

 األحذ

 

    
 يٛكشٔثٕٛنٕخٙ اغزّٚ

 ا.د/عًش ايبو

 (:لبعّ الثصبد)

 جعزّٚ اَغبٌ )طفٕنّ(

 و/عهٛبء عهٙ 

 (:(عكشٍ ):يعًم جغزّٚ )

لشاءخ ثبنهغّ االخُجّٛ فٙ يدبل انحخصص 

 (:صبد)لبعّ الث
 

 االثٍُٛ

 د/عجذ انحهٛى ا.د/احًذ عجذ انفحبذ 

  
 جشثّٛ اعشّٚ ٔصحّٛ 

 (:لبعّ الثصبد)

 ا.د/عٛذ ركٙا.د/ اعبيّ فكش٘ 

 جغزّٚ اَغبٌ )طفٕنّ (

 ثغًّ ععذ

  (:( يعًم جغزّٚ):عكشٍ )

 و/ٔفبء صجحٙ  اعظ جصًٛى انًالثظ

 اخٓضِ ٔادٔات يُضنّٛ (:(  لبعّ جفصٛم )0عكشٍ )

 /سشب سشبدا.د

 (:لبعّ الثصبد)

 

 انثالثبء

 
 ثغًّ ععذ جغزّٚ اَغبٌ )طفٕنّ (

 (:( يعًم جغزّٚ):عكشٍ )

 ( يعًم انكًٛٛبء:يٛكشٔثٕٛنٕخٙ اغزّٚ عكشٍ) (يعًم انكًٛٛبء0يٛكشٔثٕٛنٕخٙ اغزّٚ )

  

 ( يعًم انكًٛٛبء:يٛكشٔثٕٛنٕخٙ )
 (0اخٓضِ ٔادٔات يُضنّٛ عكشٍ)

 جغزّٚ اَغبٌ طفٕنّ  و/عهٛبء عهٙ    (:لبعّ جفصٛم )

 د/َٕال طبحٌٕ 

 (:لبعّ الثصبد)

 (:اخٓضِ ٔادٔات يُضنّٛ عكشٍ)

 ( و/عهٛبء عهٙ  :لبعّ جفصٛم )

 اعبعٛبت انحبعت االنٙ عكشٍ األسثعبء

 (ا/ساَٛب طّ:يعًم ):

 ( ا/ساَٛب طّ:(يعًم )0,:اعبعٛبت انحبعت االنٙ عكشٍ) 
 ( ا/ساَٛب طّ:( يعًم ):عكشٍ) اعبعٛبت انحبعت االنٙ

 (يعًم انكًٛٛبء:يٛكشٔثٕٛنٕخٙ اغزّٚ )

 
 حمٕق االَغبٌ 

 ا.د/ْبَٙ شححّ  

 (:يذسج )

 (:اخٓضِ ٔادٔات يُضنّٛ عكشٍ)

 (:يعًم جغزّٚ )

 و/عهٛبء عهٙ  

 و/ ٔفبء صجحٙ (:(لبعّ جفصٛم ):اعظ جصًٛى انًالثظ عكشٍ )
 اعظ جصًٛى انًالثظ عكشٍ 

  و/ ٔفبء صجحٙ  (:عّ جفصٛم )(لب:)

 انخًٛظ

 

 جعزّٚ اَغبٌ )طفٕنّ(

 ( 0(عكشٍ ):يعًم جغزّٚ ) و/عهٛبء عهٙ 

 (:اخٓضِ ٔادٔات يُضنّٛ عكشٍ)

 و/عهٛبء عهٙ   (:يعًم جغزّٚ )

 ٛبء(يعًم انكًٛ:انكًٛٛبء انحّٕٛٚ ) (يعًم انكًٛٛبء:انكًٛٛبء انحّٕٛٚ ) (يعًم انكًٛٛبء:انكًٛٛبء انحّٕٛٚ )
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 عًٛذ انكهٛة   ٔكٛم انكهٛة نشئٌٕ انحعهٛى ٔانطالة                          انًغئٕل اإلداسٖ                            سئٛظ انمغى            

 

 أ.د/ دمحم إثشاْٛى عجذانحًٛذ                
 أبٌانحضن خهيم
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  انضيٍ    

         

 انٕٛو   

  

            

 جطجٛمبت انحبعت االنٙ فٙ انحخصص

 د/اٚٓبة ععذ

 االجٛهّٛ

 (0طيي تدزيبي صكشن )

 (0د/يني خالل يعًم تغذيو )

 (9تحهيم اغذيو صكشن)

 (9يعًم تغذيو) و/بضًو صعذ
 (0جحهٛم اغزّٚ عكشٍ)

 و/ثغًّ ععذ

 (:يعًم جغزّٚ)
 انغجث

 (9تصًيى ًتنفيذ يالبش صكشن)

 (0و/ًفاء صبحي قاعو تفصيم )

 (0تصًيى ًتنفيذ يالبش صكشن)

 (0و/ًفاء صبحي قاعو تفصيم )

 

 

 تحهيم اغذيو 

 و/احًذ عبذ انفتاذا.

 (0قاعو اقتصاد )

 جصًٛى ٔجُفٛزانًالثظ

 د/ساَٛب دمحم عهٙ 

 ( :لبعّ الثصبد )

 9( يعًم 4,3تطبيقات انحاصب االني يح)
 ا/رانيا طو

 

 األحذ

 
 (0,9تكنٌنٌخيا انتعهيى في انتخصص يح)

 ا/صيا رشاد 9يعًم 

 

 

 (4تزيكٌ ًكزًشيو صكشن )
 (9قاعو تفصيم ) و.و/ىنذ عهي 

 (9تزيكٌ ًكزًشيو صكشن )
 ثبنًفشٔشبت انكًٛٛبء ٔاانعُبّٚ  (9قاعو تفصيم ) و.و/ىنذ عهي 

 (:لبعّ الحصبد)

 ا.د/يُٙ شبٍْٛ ا.و.د/عٕصاٌ عبدل

 

 (0تزيكٌ ًكزًشيو صكشن )
  (9قاعو تفصيم ) و.و/ىنذ عهي 

 االثٍُٛ

 

 (3كيًياء ًانعنايو بانًنضٌخات صكشن )

 و/عهياء عهي

 (0قاعو تفصيم )

 (4كيًياء ًانعنايو بانًنضٌخات صكشن )

 و/عهياء عهي 

 (0قاعو تفصيم )

 (9كيًياء ًانعنايو بانًنضٌخات صكشن )

 (0قاعو تفصيم ) و/عهياء عهي 

 (3تكنٌنٌخيا انتعهيى في انتخصص يح)
 ا/صيا رشاد 9يعًم 

   

 
 طيي تدزيبي 

 ا.و.د/غاده انبضيٌني 

 (9قاعو اقتصاد)

 يجبدئ جذسٚظ

 د/ْبخش سضب 

 ( :لبعّ الثصبد)

 (3تصًيى ًتنفيذ يالبش صكشن)
 (0و/ًفاء صبحي قاعو تفصيم )

 

 انثالثبء

 
 (0تحهيم اغذيو صكشن)

 (9يعًم تغذيو) و/بضًو صعذ

  

 
 جشٚكٕ ٔكشٔشّٛ 

 ا.د/يُٙ شبٍْٛ

 (:لبعّ الثصبد)

 4( يعًم 9تطبيقات انحاصب االني يح)

 ا/رانيا طو
 (0طٓٙ جدشٚجٙ عكشٍ )

 (:د/يُٙ خالل يعًم جغزّٚ )

 

 األسثعبء

 (0كيًياء ًانعنايو بانًنضٌخات صكشن )

 (0و/عهياء عهي قاعو تفصيم )
 (:جحهٛم اغزّٚ عكشٍ)

 (:يعًم جغزّٚ) و/ثغًّ ععذ
 (4تكنٌنٌخيا انتعهيى في انتخصص يح)

 صصتكنٌنٌخيا  انتعهيى في يدال انتخ (ا/صيا رشاد912قاعو ) 

 ياء يصطفي ًد/ن

 س(9قاعو اقتصاد)

 (4تصًيى ًتنفيذ يالبش صكشن)

 (0و/ًفاء صبحي قاعو تفصيم )
 الحصبدٚبت االعشِ 

 د/اُٚبط ععٛذ

 ( :لبعّ الحصبد)

 9( يعًم 0طبيقات انحاصب االني يح)

 ا/رانيا طو

 

 انخًٛظ

 

 (4طيي تدزيبي صكشن )
 د/يني خالل

 (0يعًم تغذيو )
 (3يو صكشن )تزيكٌ ًكزًش

 (9قاعو تفصيم ) و.و/ىنذ عهي 

 (9طيي تدزيبي صكشن )

 (0د/يني خالل يعًم تغذيو )
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 عًٛذ انكهٛة   ٔكٛم انكهٛة نشئٌٕ انحعهٛى ٔانطالة                          انًغئٕل اإلداسٖ                            سئٛظ انمغى            

 

 أ.د/ دمحم إثشاْٛى عجذانحًٛذ                
 أبٌانحضن خهيم

 

  
 

 } { عذد انًدًٕعبت /                             طالة             عذد انطــالة /                                 /  انثبنثـــــــة انفشلــــــــــة                         االلحصـــــبد انًُضنـــــــٙ لغى  / 
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 يٍ        إنٙ  

   

  0      0200    

 

 

  انضيٍ    

         

 انٕٛو   

    

 

 جغٕٚك انًُحدبت االعشّٚ  
 (:عكشٍ )

 و.و/عبسِ احًذ

 (:لبعّ جفصٛم )

 جغزّٚ انفئبت انخبصّ 

 ا.د/عٛذ ركٙ 

 (:لبعّ الحصبد)

سعبّٚ االيٕيّ ٔانطفٕنّ 

 (0عكشٍ)

 و.و/َغًّ ًْبو

 ( :لبعّ جفصٛم )

سعبّٚ االيٕيّ ٔانطفٕنّ 

 (:عكشٍ)

 و.و/َغًّ ًْبو

 (:لبعّ جفصٛم )

 (:ّ عكشٍ)سعبّٚ االيٕيّ ٔانطفٕن

 و.و/َغًّ ًْبو

 ( :لبعّ جفصٛم )

 (:سعبّٚ االيٕيّ ٔانطفٕنّ عكشٍ)

 و.و/َغًّ ًْبو

 (:لبعّ جفصٛم )

 انغجث
 (:جغزّٚ انفئبت انخبصّ عكشٍ)

 ( د/يُٙ خالل:يعًم جغزّٚ )

 (:جغزّٚ انفئبت انخبصّ عكشٍ)

 (د/يُٙ خالل:يعًم جغزّٚ )

 األحذ انحشثٛة انعًهٙ

ختًاعيو ًانثقافيو االصٌل اال   

 نهتزبيو

 صالذ عبنىد/

 االجٛهّٛ

 

 انحصًٛى انحطشٚض

 د/َٛفٍٛ عجذ انٕكٛم 

 (:لبعّ الحصبد)

 

 سعبّٚ االيٕيّ ٔانطفٕنّ

 ا,د/سشبد سشبد

 (:لبعّ الحصبد)

 

 االثٍُٛ

 

 يكًالت انًالثظ 

 (و/ٔفبء صجحٙ:عكشٍ)

 (:لبعّ جفصٛم )

 يكًالت انًالثظ

يذخم انٙ جمٕٚى رٔ٘ االححٛبخبت  (:م )لبعّ جفصٛ (و/ٔفبء صجحٙ:عكشٍ)

 انخبصّ

 د/يًذٔذ غبَى

 (:لبعّ الحصبد)

 يكًالت انًالثظ 

 د/يشِٔ حغٍ

  (:لبعّ الحصبد)

 انثالثبء
 انحصًٛى انحطشٚض

 (و.و/ُْذ عهٙ :عكشٍ )

 (:لبعّ جفصٛم )

 انحصًٛى انحطشٚض

 (:لبعّ جفصٛم ) (و.و/ُْذ عهٙ :عكشٍ )

 (د/يُٙ خالل 0كشٍ)جغزّٚ انفئبت انخبصّ ع

 (:يعًم جغزّٚ )

( يعًم عهى انُفظ و/اعًبء :يذخم جمٕٚى رٔ٘ االححٛبخبت )

 يخحبس

  
 

 انحزٔق انًهجغٙ

 (:لبعّ الحصبد)

 ا.د/اُٚبط انذسٚذ٘

 (:(د/ يُٙ خالل يعًم جغزّٚ ):جغزّٚ انفئبت انخبصّ عكشٍ)
يذخم جمٕٚى رٔ٘ 

( :االححٛبخبت )

يعًم عهى انُفظ 

 ًبء يخحبسو/اع

 انحزٔق انًهجغٙ

 (:لبعّ الحصبد)
 د/ساَٛب دمحم

 طشق جذسٚظ 

 د/ْبخش سضب

 (:لبعّ الحصبد)

 

 األسثعبء

 

 جغٕٚك انًُحدبت االعشّٚ 

 (:عكشٍ )

 (:و.و/عبسِ احًذ لبعّ جفصٛم )

( يعًم عهى انُفظ و/اعًبء 0,:يذخم جمٕٚى رٔ٘ االححٛبخبت )

 يخحبس

 يكًالت انًالبش 
 (0قاعو تفصيم ) (و/ًفاء صبحي4صكشن)

( يعًم 3تضٌيق انًنتدات االصزيو صكشن )
 (و.و/صاره احًذ9تغذيو)

 انحصًٛى انحطشٚض 

 (:(و.و/ُْذ عهٙ لبعّ جفصٛم ):عكشٍ )
 جغٕٚك انُحدبت االعشّٚ 

 (:لبعّ الحصبد)

 د/اُٚبط ععٛذ د/ٔالء عجذ انشحًٍ 

 

 انخًٛظ

 
 انتصًيى انتطزيز

 (9نذ عهي قاعو تفصيم )(و.و/ى3صكشن )

( يعًم 9تضٌيق انًنتدات االصزيو صكشن ) 

 (و.و/صاره احًذ 0تغذيو)



      9102/9191خذًل انًحاضزات اننظزية نهفصم انذراصي انثاني نهعاو اندايعي اندايعي                            

 عًٛذ انكهٛة   ٔكٛم انكهٛة نشئٌٕ انحعهٛى ٔانطالة                          انًغئٕل اإلداسٖ                            سئٛظ انمغى            

 

 أ.د/ دمحم إثشاْٛى عجذانحًٛذ                
 أبٌانحضن خهيم

 

 } { عذد انًدًٕعبت /                             طالة             عذد انطــالة /                                 /  انشاثعــــــــــة انفشلــــــــــة                         االلحصـــــبد انًُضنـــــــٙ لغى  /

 يٍ        إنٙ  

    
  02:5     5250 

 

 يٍ        إنٙ  

    
  02:5     02:0 

 

 يٍ        إنٙ  

    
  :205      02:0 

 

 يٍ        إنٙ  

    
  :205     :2:0 

 

 إنٙ      يٍ      

    

  :        :200 

 

 يٍ       إنٙ  

    
  :2:5  :200 
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 إنٙ     يٍ       
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 يٍ        إنٙ  

   

  0      0200    

 

 

  انضيٍ    

         

 انٕٛو   

 بصّ اعذاد اطعًّ انفئبت انخ  

 ( و/ثغًّ ععذ:عكشٍ )

 (:يعًم جغزّٚ )

 عهى َفظ جعهًٛٙ لذسات عمهّٛ

 د/يٓبة انٕلبد

 (:لبعّ الحصبد)

 

 انغجث

 

 

عهى َفظ جعهًٛٙ لذسات عمهّٛ 

(ع/اعشاء ٔحٛذ لبعّ الحصبد :يح)

(:,0)| 

(ع/اعشاء :عهى َفظ جعهًٛٙ لذسات عمهّٛ يح)

 |(:ٔحٛذ لبعّ الحصبد )
 جمٍُٛ غزائٙ 

 (:)لبعّ الحصبد

عهى َفظ جعهًٛٙ لذسات عمهّٛ 

   |(:(ع/اعشاء ٔحٛذ لبعّ الحصبد ):يح)

 األحذ

 
 ( ع/َذاء :اضطشاثبت جٕاصم يح) ا.و.د/غبدِ ثغَٕٛٙ ا.و.د/َٕال طبحٌٕ :( ع/َذاءلبعّ الحصبد 0,:اضطشاثبت جٕاصم يح)

 414قاعة 

 االثٍُٛ انحشثٛة انعًهٗ 

 انًششٔع

 ثبنمغى خًٛع اعضبء انمغى
 َحبج ٔعبئم جعهًّٛٛ اا

 د/اعًبء كًبل

 (:لبعّ الحصبد)

 اضطشاثبت انحٕاصم 

 (:لبعّ الحصبد)

 د/ٔحٛذيصطفٙ

 طباعو انًالبش ًانًفزًشات

 (9قاعو تفصيم ) ( و.و/ىنذ عهي 9صكشن )

 طباعو انًالبش ًانًفزًشات

 (9( و.و/ىنذ عهي قاعو تفصيم )0صكشن )
 خالل ( د/يني 0تقنين غذائي صكشن ) انثالثبء

 (0يعًم تغذيو )

 ( د/يني خالل 9تقنين غذائي صكشن )

 (0يعًم تغذيو )

 

 

 

 

 

 

 (0,4انتاج ًصائم تعهيًيو )

 ا/ايال دمحم

 االصتٌديٌ

 

 اعذاد اطعًّ انفئبت انخبصّ 

 ( و/ثغًّ ععذ:عكشٍ )

 (:يعًم جغزّٚ )

 ( د/يُٙ خالل :مٍُٛ غزائٙ عكشٍ )ج

 (:يعًم جغزّٚ )
 نخبصّ اعذاد اطعًّ انفئبت ا

 د/اًٚبٌ ثذٔ٘

 (:لبعّ الحصبد)
 

 األسثعبء

 

 اعذاد اطعًّ انفئبت انخبصّ 

 ( و/ثغًّ ععذ:عكشٍ )

 (:يعًم جغزّٚ )

 (س9انتاج ًصائم تعهيًيو )

 ا/ايال دمحم

 االصتٌديٌ

 اداسِ يٕاسد االعشِ ٔاجخبر انمشاس   

 ا.د/اعبيّ فكش٘ 

 (:لبعّ الحصبد)

 

 ًفشٔشبت طجبعّ انًالثظ ٔان 

 ا.و.د/عٕصاٌ عبدل

 (:لبعّ الحصبد )

 طجبعّ انًالثظ ٔانًفشٔشبت

 ( و.و/ُْذ عهٙ :عكشٍ )

 (:لبعّ جفصٛم )

 

 انخًٛظ

 

 


