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 2021/2022نهؼبو انذراضـٍ  انثبٍَانذراضٍ  نهفصم انُظرَخ وانزطجُمُخ ثمطى ركُىنىخُب انزؼهُى انًحبضرادخذول 

 )الئحخ خذَذح( يدًىػبد )أ( و )ة( األول انًطزىي

 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 انثبًَ ػشر انحبدي ػشر انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً
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 انطجذ

 (1)انجريدخ

 (1يؼًم )

 (1يح )

 أ/ أحًذ انشحبد

 (1)انجريدخ

 (1يؼًم )

 (2يح )

 أ/ أحًذ انشحبد

 (1)انجريدخ

 (1يؼًم )

 (3يح )

 أ/ أحًذ انشحبد

 (1)انجريدخ

 (1يؼًم )

 (4يح )

 أ/ أحًذ انشحبد

 (1)انجريدخ

 (1يؼًم )

 (5يح )

 أ/ أحًذ انشحبد

 (1)انجريدخ

 (1يؼًم )

 (6يح )

 انشحبدأ/ أحًذ 

 (1)انجريدخ

 (1يؼًم )

 (7يح )

 أ/ أحًذ انشحبد

 (1)انجريدخ

 (1يؼًم )

 (8يح )

 أ/ أحًذ انشحبد

 (1)انجريدخ

 (1يؼًم )

 (9يح )

 أ/ أحًذ انشحبد

 (1)انجريدخ

 (1يؼًم )

 (11يح )

 أ/ أحًذ انشحبد

 

 

 

 

 

إَزبج انصىر 

 انفىرىغرافُخ

 (2يؼًم )

 (3يح )

و.و/ هبخر 

 صالذ

إَزبج انصىر 

 انفىرىغرافُخ

 (2يؼًم )

 (4يح )

 و.و/ هبخر صالذ

إَزبج انصىر 

 غرافُخ6انفىرى

 (2يؼًم )

 (5يح )

 و.و/ هبخر صالذ

إَزبج انصىر 

 انفىرىغرافُخ

 (2يؼًم )

 (6يح )

و.و/ هبخر 

 صالذ

إَزبج انصىر 

 انفىرىغرافُخ

 (2يؼًم )

 (1يح )

و.و/ هبخر 

 صالذ

إَزبج انصىر 

 انفىرىغرافُخ

 (2يؼًم )

 (2يح )

و.و/ هبخر 

 صالذ

إَزبج انصىر 

 انفىرىغرافُخ

 (2يؼًم )

 (9يح )

و.و/ هبخر 

 صالذ

إَزبج انصىر 

 انفىرىغرافُخ

 (2يؼًم )

 (11يح )

و.و/ هبخر 

 صالذ

إَزبج انصىر 

 انفىرىغرافُخ

 (2يؼًم )

 (7يح )

و.و/ هبخر 

 صالذ

إَزبج انصىر 

 انفىرىغرافُخ

 (2يؼًم )

 (8يح )

و.و/ هبخر 

 صالذ

 

 

 

 

 

 

اإلراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 (االضزذَى)لبػخ 

 (4يح )

و.و/ إًَبٌ 

 أضبيخ

اإلراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 لبػخ )االضزذَى(

 (3يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ

اإلراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 لبػخ )االضزذَى(

 (6يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ

اإلراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 لبػخ )االضزذَى(

 (5يح )

و.و/ إًَبٌ 

 أضبيخ

اإلراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 لبػخ )االضزذَى(

 (2يح )

و.و/ إًَبٌ 

 أضبيخ

اإلراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 لبػخ )االضزذَى(

 (1يح )

و.و/ إًَبٌ 

 أضبيخ

اإلراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 لبػخ )االضزذَى(

 (11يح )

و.و/ إًَبٌ 

 أضبيخ

اإلراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 لبػخ )االضزذَى(

 (9)يح 

و.و/ إًَبٌ 

 أضبيخ

اإلراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 لبػخ )االضزذَى(

 (8يح )

و.و/ إًَبٌ 

 أضبيخ

اإلراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 لبػخ )االضزذَى(

 (7يح )

و.و/ إًَبٌ 

 أضبيخ

  

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 (111لبػخ )

 (9يح )

أ/ ديُبَخ 

 خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 (111لبػخ )

 (11يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 (111لبػخ )

 (1يح )

 أ/ ديُبَخ خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 (111لبػخ )

 (2يح )

أ/ ديُبَخ 

 خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 (111لبػخ )

 (7يح )

أ/ ديُبَخ 

 خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 (111لبػخ )

 (8يح )

أ/ ديُبَخ 

 خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 (111لبػخ )

 (5يح )

أ/ ديُبَخ 

 خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 (111لبػخ )

 (6يح )

أ/ ديُبَخ 

 خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 (111لبػخ )

 (3يح )

أ/ ديُبَخ 

 خىزَف

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 (111لبػخ )

 (4يح )

أ/ ديُبَخ 

 خىزَف

  

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

 (116لبػخ )

 (11يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

 (116لبػخ )

 (9يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

 (116لبػخ )

 (2يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

 (116)لبػخ 

 (1يح )

و.و/ إًَبٌ 

 ضبيٍ

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

 (116لبػخ )

 (8يح )

و.و/ إًَبٌ 

 ضبيٍ

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

 (116لبػخ )

 (7يح )

و.و/ إًَبٌ 

 ضبيٍ

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

 (116لبػخ )

 (6يح )

و.و/ إًَبٌ 

 ضبيٍ

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

 (116لبػخ )

 (5يح )

و.و/ إًَبٌ 

 ضبيٍ

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

 (116لبػخ )

 (4يح )

و.و/ إًَبٌ 

 ضبيٍ

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

 (116لبػخ )

 (3يح )

و.و/ إًَبٌ 

 ضبيٍ
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 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 انثبًَ ػشر ػشرانحبدي  انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً
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 األحذ

 

 

 

     

 ثٍُُاأل

 يمذيخ فٍ يراكس يصبدر انزؼهى

 / َدىٌ أَىرد

 (2يذرج )

 طرق رذرَص ػبيخ

 . صالذ ضبنىدأ.و.

 (2يذرج )

انًزبحف 

وانًؼبرض 

 انزؼهًُُخ

ا.د. هبٍَ 

 شفُك

 (2يذرج )

 (1انجريدخ )

ا.و.د. ثشرٌ 

 ػجذانجبلٍ

 (2يذرج )

 يذخم إنٍ انؼهىو انُفطُخ

 د/ إضراء زَذاٌ

 (2يذرج )

  

 انثالثبء

انؼًهُبد انفُُخ 

 نًصبدر انزؼهى

 د/ هجه اندُذٌ

 (2يذرج )

إَزبج انصىر 

 انفىرىغرافُخ

 إَُبش يدذٌد/ 

 (2يذرج )

 

األراػخ 

وانزطدُالد 

 انصىرُخ

 د/ دَُب دمحم 

 (2يذرج )

 يمذيخ فٍ انزؼهُى االنكزروٍَ

 د/ أيُرح ػجذ انفزبذ

 (2يذرج )

 ػهى االخزًبع األضرٌ

 أ.د/ صالذ ػجذ انمبدر

 (2يذرج )

  

       رثؼبءاأل

        انخًُص
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 يدًىػبد )أ( و )ة( )الئحخ خذَذح( انثبٍَانًطزىي 

 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 انثبًَ ػشر انحبدي ػشر انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً
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       انطجذ

 حذاأل

شجكبد انحبضت 

 اِنٍ

 (1يؼًم )

 (1يح )

 أ/ إضراء هشبو

شجكبد انحبضت 

 اِنٍ

 (1يؼًم )

 (2يح )

 أ/ إضراء هشبو

شجكبد انحبضت 

 اِنٍ

 (1يؼًم )

 (3يح )

 أ/ إضراء هشبو

شجكبد انحبضت 

 اِنٍ

 (1يؼًم )

 (4يح )

 أ/ إضراء هشبو

شجكبد انحبضت 

 اِنٍ

 (1يؼًم )

 (5يح )

 أ/ إضراء هشبو

شجكبد انحبضت 

 اِنٍ

 (1يؼًم )

 (6يح )

 أ/ إضراء هشبو

شجكبد انحبضت 

 اِنٍ

 (1يؼًم )

 (7يح )

 أ/ إضراء هشبو

شجكبد انحبضت 

 اِنٍ

 (1يؼًم )

 (8يح )

 أ/ إضراء هشبو

شجكبد انحبضت 

 اِنٍ

 (1يؼًم )

 (9يح )

 أ/ إضراء هشبو

شجكبد انحبضت 

 اِنٍ

 (1يؼًم )

 (11يح )

 هشبو أ/ إضراء

 

 

 

 

 

صُبَخ انحبضت 

 االنٍ 

 (2يؼًم )

 (2يح )

 أ/ هذَر دمحم

 صُبَخ انحبضت االنٍ 

 (2يؼًم )

 (1يح )

 أ/ هذَر دمحم

صُبَخ انحبضت 

 االنٍ 

 (2يؼًم )

 (4يح )

 أ/ هذَر دمحم

صُبَخ انحبضت 

 االنٍ 

 (2يؼًم )

 (3يح )

 أ/ هذَر دمحم

صُبَخ انحبضت 

 االنٍ 

 (2يؼًم )

 (6يح )

 دمحمأ/ هذَر 

صُبَخ انحبضت 

 االنٍ 

 (2يؼًم )

 (5يح )

 أ/ هذَر دمحم

صُبَخ انحبضت 

 االنٍ 

 (2يؼًم )

 (8يح )

 أ/ هذَر دمحم

صُبَخ انحبضت 

 االنٍ 

 (2يؼًم )

 (7يح )

 أ/ هذَر دمحم

صُبَخ انحبضت 

 االنٍ 

 (2يؼًم )

 (11يح )

 أ/ هذَر دمحم

صُبَخ انحبضت 

 االنٍ 

 (2يؼًم )

 (9يح )

 أ/ هذَر دمحم

 

 

 

 
رطجُمبد 

انؼروض 

 انزؼهًُُخ

 (3يؼًم )

 (3يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

رطجُمبد انؼروض 

 انزؼهًُُخ

 (3يؼًم )

 (4يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

رطجُمبد 

انؼروض 

 انزؼهًُُخ

 (3يؼًم )

 (5يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

رطجُمبد 

انؼروض 

 انزؼهًُُخ

 (3يؼًم )

 (6يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

رطجُمبد 

انؼروض 

 انزؼهًُُخ

 (3يؼًم )

 (1يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

رطجُمبد 

انؼروض 

 انزؼهًُُخ

 (3يؼًم )

 (2يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

رطجُمبد 

انؼروض 

 انزؼهًُُخ

 (3يؼًم )

 (9يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

رطجُمبد 

انؼروض 

 انزؼهًُُخ

 (3يؼًم )

 (11يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

رطجُمبد 

انؼروض 

 انزؼهًُُخ

 (3يؼًم )

 (7يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

رطجُمبد 

 انؼروض

 انزؼهًُُخ

 (3يؼًم )

 (8يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 

 

 

 

انىضبئظ انًزؼذدح 

 )رصًُى واَزبج(

 (111لبػخ )

 (9يح )

 أ/ راَُب طه

انىضبئظ انًزؼذدح 

 )رصًُى واَزبج(

 (111لبػخ )

 (11يح )

 أ/ راَُب طه

انىضبئظ 

انًزؼذدح 

 )رصًُى واَزبج(

 (111لبػخ )

 (1يح )

 أ/ راَُب طه

انىضبئظ 

)رصًُى انًزؼذدح 

 واَزبج(

 (111لبػخ )

 (2يح )

 أ/ راَُب طه

انىضبئظ 

انًزؼذدح )رصًُى 

 واَزبج(

 (111لبػخ )

 (7يح )

 أ/ راَُب طه

انىضبئظ 

انًزؼذدح )رصًُى 

 واَزبج(

 (111لبػخ )

 (8يح )

 أ/ راَُب طه

انىضبئظ 

انًزؼذدح )رصًُى 

 واَزبج(

 (111لبػخ )

 (5يح )

 أ/ راَُب طه

انىضبئظ 

انًزؼذدح )رصًُى 

 واَزبج(

 (111لبػخ )

 (6يح )

 أ/ راَُب طه

انىضبئظ 

انًزؼذدح )رصًُى 

 واَزبج(

 (111لبػخ )

 (3يح )

 أ/ راَُب طه

انىضبئظ 

انًزؼذدح )رصًُى 

 واَزبج(

 (111لبػخ )

 (4يح )

 أ/ راَُب طه

 

 

 

 

ػهى َفص رؼهًٍُ 

 )َظرَبد رؼهى(

 (116لبػخ )

 (11يح )

 أ/ أضًبء يخزبر

ػهى َفص رؼهًٍُ 

 رؼهى()َظرَبد 

 (116لبػخ )

 (9يح )

 أ/ أضًبء يخزبر

ػهى َفص 

رؼهًٍُ )َظرَبد 

 رؼهى(

 (116لبػخ )

 (2يح )

 أ/ أضًبء يخزبر

ػهى َفص 

رؼهًٍُ )َظرَبد 

 رؼهى(

 (116لبػخ )

 (1يح )

 أ/ أضًبء يخزبر

ػهى َفص 

رؼهًٍُ )َظرَبد 

 رؼهى(

 (116لبػخ )

 (8يح )

 أ/ أضًبء يخزبر

ػهى َفص 

رؼهًٍُ )َظرَبد 

 رؼهى(

 (116لبػخ )

 (7يح )

 أ/ أضًبء يخزبر

ػهى َفص 

رؼهًٍُ )َظرَبد 

 رؼهى(

 (116لبػخ )

 (6يح )

 أ/ أضًبء يخزبر

ػهى َفص 

رؼهًٍُ )َظرَبد 

 رؼهى(

 (116لبػخ )

 (5يح )

 أ/ أضًبء يخزبر

ػهى َفص 

رؼهًٍُ )َظرَبد 

 رؼهى(

 (116لبػخ )

 (4يح )

 أ/ أضًبء يخزبر

ػهى َفص 

رؼهًٍُ )َظرَبد 

 رؼهى(

 (116)لبػخ 

 (3يح )

 أ/ أضًبء يخزبر
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 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 انثبًَ ػشر انحبدي ػشر انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً
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 ثٍُُاأل

رطجُمبد 

انؼروض 

 انزؼهًُُخ

 د/ حُبٌ ػًبر

 (3يذرج )

صُبَخ انحبضت 

 اِنٍ

 د/ أحًذ اندُذٌ

 (3يذرج )

ػهى َفص 

رؼهًٍُ 

 )َظرَبد رؼهى(

د/ غبدح 

 يُزصر

 (3يذرج )

 

 انزصًُى انزؼهًٍُ

 د/ يبخذح صجحٍ

 (3يذرج )

   

 انثالثبء

 ضُكىنىخُخ روٌ االحزُبخبد انخبصخ

+ أ.و.د/ َهبد أ.د/ حطٍ انفُدرٌ 

 يرزوق

 (3يذرج )

انىضبئظ 

انًزؼذدح 

)رصًُى 

 واَزبج(

/ هذٌ ػجذ د

 انؼسَس 

 (3يذرج )

شجكبد 

 انحبضت االنٍ

/ دػبء د

 صجحٍ

 (3يذرج )

 انحبضت وأيٍ انجُبَبد

 د/ شًُبء انطؼُذ

 (3يذرج )

رَبدح األػًبل وانًشروػبد 

 انصغُرح

 أ.د/ هبٍَ شفُك

 (3يذرج )

  

       رثؼبءاأل

        انخًُص
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 أ.د/ دمحم إثراهُى ػجذانحًُذ                              
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 )الئحخ لذًَخ( يدًىػبد )أ( و )ة( انفـــــرلـــخ انثبنثــــــخ
 انًحبضرح

 

 انُىو/ انسيٍ

 انثبًَ ػشر انحبدي ػشر انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً
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 انطجذ

 َظى انًؼهىيبد انججهُىخرافُخ

 اضًبء كًبل/ د

 (3يذرج )

 رطجُمبد انحبضت اِنٍ فٍ انزؼهُى

 / ضهًُبٌ خًؼخد

 (3يذرج )

إَزبج ثرايح انفُذَى وانزهُفسَىٌ 

 (1انزؼهًُُخ )

 د/ غبدح ػجذ انحًُذ

 (3يذرج )

 لىاػذ انجُبَبد

 د/ يصطفٍ يحدىة

 (3يذرج )

 

 

 

 

 حذاأل

 (1يدبل انزخصص)طرق رذرَص 

أ.د/ هبٍَ شفُك ريسٌ+ أ.و.د/ 

 صالذ ضبنى

 (3يذرج )

 األصىل االخزًبػُخ وانثمبفُخ نهزرثُخ

 أ.د/ صالذ ػجذ انمبدر + د/ رثبة رشبد

 (3يذرج )

 اضطراثبد انزىاصم

أ.د/ صالذ ػجذ انمبدر + د/ وحُذ 

 يصطفٍ

 (3يذرج )

 انزحهُم انًىضىػٍ نًصبدر انًؼرفخ

 . رشب َحٍُد

 (3)يذرج 

 

 

 

 

 ثٍُُاأل

 لىاػذ انجُبرُبد

 (1يؼًم )

 (1يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبرُبد

 (1يؼًم )

 (2يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبرُبد

 (1يؼًم )

 (3يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبرُبد

 (1يؼًم )

 (4يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبرُبد

 (1يؼًم )

 (5يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 انجُبرُبدلىاػذ 

 (1يؼًم )

 (6يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبرُبد

 (1يؼًم )

 (7يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبرُبد

 (1يؼًم )

 (8يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبرُبد

 (1يؼًم )

 (9يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 لىاػذ انجُبرُبد

 (1يؼًم )

 (11يح )

 أ/ أضًبء حًذٌ

 

انحبضت  رطجُمبد

 فٍ انزؼهُى اِنٍ

 (2يؼًم )

 (2يح )

 و.و/ هبخر صالذ

رطجُمبد انحبضت 

 اِنٍ فٍ انزؼهُى

 (2يؼًم )

 (1يح )

 و.و/ هبخر صالذ

رطجُمبد انحبضت اِنٍ 

 فٍ انزؼهُى

 (2يؼًم )

 (4يح )

 و.و/ هبخر صالذ

رطجُمبد انحبضت 

 اِنٍ فٍ انزؼهُى

 (2يؼًم )

 (3يح )

 و.و/ هبخر صالذ

رطجُمبد انحبضت اِنٍ 

 انزؼهُىفٍ 

 (2يؼًم )

 (6يح )

 و.و/ هبخر صالذ

رطجُمبد انحبضت 

 اِنٍ فٍ انزؼهُى

 (2يؼًم )

 (5يح )

 و.و/ هبخر صالذ

رطجُمبد انحبضت 

 اِنٍ فٍ انزؼهُى

 (2يؼًم )

 (8يح )

 و.و/ هبخر صالذ

رطجُمبد انحبضت 

 اِنٍ فٍ انزؼهُى

 (2يؼًم )

 (7يح )

 و.و/ هبخر صالذ

رطجُمبد انحبضت اِنٍ 

 انزؼهُىفٍ 

 (2يؼًم )

 (11يح )

 و.و/ هبخر صالذ

رطجُمبد انحبضت 

 اِنٍ فٍ انزؼهُى

 (2يؼًم )

 (9يح )

 و.و/ هبخر صالذ

 

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 (111لبػخ )

 (9يح )

و.و/ دَُب ػجذ 

 انحًُذ

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 (111لبػخ )

 (11يح )

و.و/ دَُب ػجذ 

 انحًُذ

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 (111لبػخ )

 (1يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 (111لبػخ )

 (2يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 (111لبػخ )

 (7يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 (111لبػخ )

 (8يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 (111لبػخ )

 (5يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 (111لبػخ )

 (6يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 (111لبػخ )

 (3يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

َظى انًؼهىيبد 

 انججهُىخرافُخ

 (111لبػخ )

 (4يح )

ػجذ  و.و/ دَُب

 انحًُذ

 

انزحهُم 

انًىضىػٍ 

 نًصبدر انًؼرفخ

 (116لبػخ )

 (11يح )

 أ/ يرَى ضُذ

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًصبدر انًؼرفخ

 (116لبػخ )

 (9يح )

 أ/ يرَى ضُذ

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًصبدر انًؼرفخ

 (116لبػخ )

 (2يح )

 أ/ يرَى ضُذ

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًصبدر انًؼرفخ

 (116لبػخ )

 (1يح )

 يرَى ضُذأ/ 

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًصبدر انًؼرفخ

 (116لبػخ )

 (8يح )

 أ/ يرَى ضُذ

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًصبدر انًؼرفخ

 (116لبػخ )

 (7يح )

 أ/ يرَى ضُذ

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًصبدر انًؼرفخ

 (116لبػخ )

 (6يح )

 أ/ يرَى ضُذ

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًصبدر انًؼرفخ

 (116لبػخ )

 (5يح )

 أ/ يرَى ضُذ

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًصبدر انًؼرفخ

 (116لبػخ )

 (4يح )

 أ/ يرَى ضُذ

انزحهُم انًىضىػٍ 

 نًصبدر انًؼرفخ

 (116لبػخ )

 (3يح )

 أ/ يرَى ضُذ

 

اضطراثبد 

 انزىاصم

 (215لبػخ )

 (5يح )

 أ/ نُهٍ انجُذارٌ

اضطراثبد 

 انزىاصم

 (215لبػخ )

 (6يح )

 أ/ نُهٍ انجُذارٌ

 اضطراثبد انزىاصم

 (215)لبػخ 

 (7يح )

 أ/ نُهٍ انجُذارٌ

 اضطراثبد انزىاصم

 (215لبػخ )

 (8يح )

 أ/ نُهٍ انجُذارٌ

 اضطراثبد انزىاصم

 (215لبػخ )

 (9يح )

 أ/ نُهٍ انجُذارٌ

 اضطراثبد انزىاصم

 (215لبػخ )

 (11يح )

 أ/ نُهٍ انجُذارٌ

 اضطراثبد انزىاصم

 (215لبػخ )

 (3يح )

 أ/ نُهٍ انجُذارٌ

 اضطراثبد انزىاصم

 (215لبػخ )

 (4يح )

 أ/ نُهٍ انجُذارٌ

 اضطراثبد انزىاصم

 (215لبػخ )

 (1يح )

 أ/ نُهٍ انجُذارٌ

اضطراثبد 

 انزىاصم

 (215لبػخ )

 (2يح )

 أ/ نُهٍ انجُذارٌ

 

إَزبج ثرايح 

انفُذَى وانزهُفسَىٌ 

 (1انزؼهًُُخ )

 (االضزذَىلبػخ )

  (6)يح 

 أ/ راَُب طه

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ 

 (1انزؼهًُُخ )

 لبػخ )االضزذَى(

 (5)يح 

 أ/ راَُب طه

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

(1) 

 لبػخ )االضزذَى(

 (8يح )

 أ/ راَُب طه

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ 

 (1انزؼهًُُخ )

 لبػخ )االضزذَى(

 (7يح )

 أ/ راَُب طه

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

(1) 

 لبػخ )االضزذَى(

 (11يح )

 أ/ راَُب طه

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

(1) 

 لبػخ )االضزذَى(

 (9يح )

 أ/ راَُب طه

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

(1) 

 لبػخ )االضزذَى(

 (4يح )

 أ/ راَُب طه

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

(1) 

 )االضزذَى(لبػخ 

 (3يح )

 أ/ راَُب طه

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ انزؼهًُُخ 

(1) 

 لبػخ )االضزذَى(

 (2يح )

 أ/ راَُب طه

إَزبج ثرايح انفُذَى 

وانزهُفسَىٌ 

 (1انزؼهًُُخ )

 لبػخ )االضزذَى(

 (1يح )

 أ/ راَُب طه
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 أ.د/ دمحم إثراهُى ػجذانحًُذ                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 انثبًَ ػشر انحبدي ػشر انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً
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 انثالثبء

 
 انزرثُخ انؼًهُخ

 رثؼبءاأل

 

 

 

 

     

 انخًُص
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 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 انثبًَ ػشر انحبدي ػشر انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً
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   انطجذ

 رصًُى انًىالغ االنكزروَُخ

 أ.و.د. هبٍَ أثى انفزىذ

 (2يذرج )

 

 طرق رخطُظ انجرايح

 ا.و.د حطٍ دمحم حطٍ

 (2يذرج )

 

  

 حذاأل
 صُبَخ انحبضت االنٍ

 هجه حطٍُد. 

 (2يذرج )

 (2طرق رذرَص يدبل انزخصص)

أ.د/ هبٍَ شفُك ريسٌ+ أ.و.د/ 

 صالذ ضبنى

  (2يذرج )

 ػرض انًىاد انزؼهًُُخصُبَخ أخهسح 

 د/ نًُبء يصطفٍ 

 (2)يذرج 

رؼهًٍُ )لذراد ػمهُخ ػهى َفص 

 ورًُُخ يىاهت(

 د/ يًذوذ غبَى

 (2يذرج )
 

  

 ثٍُُاأل
 

 
     

 انثالثبء

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ 

 ورًُُخ يىاهت(

 (116)لبػخ 

 (1يح )

 أ/ إضراء وحُذ

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ 

 ورًُُخ يىاهت(

 (116لبػخ )

 (2يح )

 أ/ إضراء وحُذ

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ ورًُُخ 

 يىاهت(

 (116لبػخ )

 (3يح )

 أ/ إضراء وحُذ

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ ورًُُخ 

 يىاهت(

 (116لبػخ )

 (4يح )

 أ/ إضراء وحُذ

ػهى َفص رؼهًٍُ )لذراد 

 ػمهُخ ورًُُخ يىاهت(

 (116لبػخ )

 (5يح )

 أ/ إضراء وحُذ

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ ورًُُخ 

 يىاهت(

 (116لبػخ )

 (6يح )

 أ/ إضراء وحُذ

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ ورًُُخ 

 يىاهت(

 (116لبػخ )

 (7يح )

 أ/ إضراء وحُذ

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ 

 ورًُُخ يىاهت(

 (116لبػخ )

 (8يح )

 أ/ إضراء وحُذ

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ 

 يىاهت( ورًُُخ

 (116لبػخ )

 (9يح )

 أ/ إضراء وحُذ

ػهى َفص رؼهًٍُ 

)لذراد ػمهُخ 

 ورًُُخ يىاهت(

 (116لبػخ )

 (11يح )

 أ/ إضراء وحُذ

  

انحبضت  صُبَخ

 اِنٍ

 (215لبػخ )

 (2يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

انحبضت صُبَخ 

 اِنٍ

 (215لبػخ )

 (1يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

 انحبضت اِنٍصُبَخ 

 (215لبػخ )

 (4يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

 انحبضت اِنٍصُبَخ 

 (215لبػخ )

 (3يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

 انحبضت اِنٍصُبَخ 

 (215لبػخ )

 (6يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

 انحبضت اِنٍصُبَخ 

 (215لبػخ )

 (5يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ

 انحبضت اِنٍصُبَخ 

 (215لبػخ )

 (8يح )

 أضبيخ و.و/ إًَبٌ

 انحبضت اِنٍصُبَخ 

 (215لبػخ )

 (7يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ

 انحبضت اِنٍصُبَخ 

 (215لبػخ )

 (11يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ

 انحبضت اِنٍصُبَخ 

 (215لبػخ )

 (9يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ
  

طرق رخطُظ 

 انجرايح

 (216لبػخ )

 (3يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ

طرق رخطُظ 

 انجرايح

 (216لبػخ )

 (4يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ

 طرق رخطُظ انجرايح

 (216لبػخ )

 (5يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ

 طرق رخطُظ انجرايح

 (216لبػخ )

 (6يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ

 طرق رخطُظ انجرايح

 (216لبػخ )

 (1يح )

 و.و/ إًَبٌ أضبيخ

 طرق رخطُظ انجرايح

 (216لبػخ )

 (2يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

 انجرايحطرق رخطُظ 

 (216لبػخ )

 (9يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

 طرق رخطُظ انجرايح

 (216لبػخ )

 (11ح )ي

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

 طرق رخطُظ انجرايح

 (216لبػخ )

 (7يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ

 طرق رخطُظ انجرايح

 (216لبػخ )

 (8يح )

 و.و/ دَُب ػجذ انحًُذ
  

رصًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (1يؼًم )

 (4يح )

 أ/ أيبل دمحم

رصًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (1يؼًم )

 (3يح )

 أ/ أيبل دمحم

رصًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (1يؼًم )

 (6يح )

 أ/ أيبل دمحم

رصًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (1يؼًم )

 (5يح )

 أ/ أيبل دمحم

 رصًُى انًىالغ االنكزروَُخ

 (1يؼًم )

 (2يح )

 أ/ أيبل دمحم

رصًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (1يؼًم )

 (1يح )

 أ/ أيبل دمحم

رصًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (1يؼًم )

 (11يح )

 أ/ أيبل دمحم

رصًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (1يؼًم )

 (9يح )

 أ/ أيبل دمحم

رصًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (1يؼًم )

 (8يح )

 أ/ أيبل دمحم

رصًُى انًىالغ 

 االنكزروَُخ

 (1يؼًم )

 (7يح )

 دمحم أ/ أيبل
  

صُبَخ أخهسح 

ػرض انًىاد 

 انزؼهًُُخ

 (111لبػخ )

 (9يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

صُبَخ أخهسح 

ػرض انًىاد 

 انزؼهًُُخ

 (111لبػخ )

 (11يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

صُبَخ أخهسح ػرض 

 انًىاد انزؼهًُُخ

 (111لبػخ )

 (1يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

صُبَخ أخهسح ػرض 

 انًىاد انزؼهًُُخ

 (111لبػخ )

 (2يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

صُبَخ أخهسح ػرض انًىاد 

 انزؼهًُُخ

 (111لبػخ )

 (7يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

صُبَخ أخهسح ػرض 

 انًىاد انزؼهًُُخ

 (111لبػخ )

 (8يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

صُبَخ أخهسح ػرض 

 انًىاد انزؼهًُُخ

 (111لبػخ )

 (5يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

صُبَخ أخهسح ػرض 

 انًىاد انزؼهًُُخ

 (111لبػخ )

 (6يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

صُبَخ أخهسح ػرض 

 انًىاد انزؼهًُُخ

 (111لبػخ )

 (3يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ

صُبَخ أخهسح ػرض 

 انًىاد انزؼهًُُخ

 (111لبػخ )

 (4يح )

 و.و/ إًَبٌ ضبيٍ
  



 

 االضبثُغ انسوخُخ وانؼكص ثبنُطجخ نًدًىػخ )ة( onlineيٍ ثذاَخ انذراضخ ،  )أ( داخم انكهُخ األضبثُغ انفردَخ يهحىظخ  حضىر يدًىػخ
 

 ػًُذ انكهُخ    ٌ انزؼهُى وانطالةوكُم انكهُخ نشئى                   رئُص انمطى   انًطئىل اإلداري

                                                                                                                        

 أ.د/ دمحم إثراهُى ػجذانحًُذ                              

 

 انًحبضرح
 

 انُىو/ انسيٍ

 انثبًَ ػشر انحبدي ػشر انؼبشرح انزبضؼخ انثبيُخ انطبثؼخ انطبدضخ انخبيطخ انراثؼخ انثبنثخ انثبَُخ األونً
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