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  حطبٛـــــــقٙ آالحـــــــــــــ األٔنٗ

  حطبٛـــــــقٙ آالحـــــــــــــ انثاَٛت

  حطبٛـــــــقٙ آالحـــــــــــــ انثانثت 

  حطبٛـــــــقٙ آالحـــــــــــــ انزابؼت 
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 األٔنٗ
 يذخم انٗ انؼهٕو انُفظّٛ

 د/حُاٌ انًالحّ

 حزبّٛ 0211و 

ححهٛم يٕطٛقٙ 

 ػزبّٛ

 د / أحًذ خضز

قٕاػذ يٕطٛقٙ 

 غزبّٛ 

د/ْاَٙ +و.و/اًٚاٌ 

 (0يُصٕر)ص

 حقٕق اَظاٌ

 د/يصطفٙ انشٛخ

 4و 

 

 ػهى انصٕث )حطبٛقٙ(

 د/ٔنٛذ )كهّٛ انؼهٕو(

 قظى فٛشٚاء 01قاػّ 

ٛج ٔغُاء صٕنف

 ػزبٙ

 أ/يحًذ شؼهّ

 حطبٛقٙ االث

 انثاَٛت
 ػشف أَاشٛذ يذرطّٛ

 د /سُٚب انشٚاث

 حارٚخ انخزبّٛ َٔظاو انخؼهٛى فٙ يصز

 د/ريضاٌ –د/ راضٙ 

 0211و 

 ػهى َفض حؼهًٛٙ

 د / أيم ساٚذ

 0211و

 ػهى َفض حؼهًٛٙ قٛادِ كٕرال د/أطايّ رشاد

 د/ايم ساٚذ
 

 ٛقٙ االثحطب حطبٛقٙ االث

 انثانثت 
 )َظز٘(صٕنفٛج غزبٙ

 د/شزٚف حًذ٘

 انقٛاص ٔانخقٕٚى

 د/طؼذِ ابٕ شقّ

 31و

 إرحجال يٕطٛقٙ

 +أ/إًٚاٌ شهبٙد/شزٚف حًذ٘

 قٛادة فزقت

 د/أطايّ رشاد
  

  انزابؼت 
 )َظز٘(صٕنفٛج غزبٙ 

 د/شزٚف حًذ٘
 

 انخزبٛت انًقارَت 

 د/ فزٚذِ ريضاٌ 

 0211و 

 إرحجال يٕطٛقٙ

 +أ/رٔضّ يحًذف حًذ٘د/شزٚ

ٍ
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 األٔنٗ
 قٕاػذ يٕطٛقٙ غزبٛت

 )َظز٘(د/ْاَٙ شحخّ

 يذخم  إنٙ حكُٕنٕجٛا انخؼهٛى

 د /يحًذ رضٕاٌ

 31و

 صٕنفٛج غزبٙ

 د/ْاَٙ شحخّ )َظز٘(

 حطبٛقٙ االث (0صٕنفٛج غزبٙ د/ْاَٙ + و/ٚارا)ص

صٕنفٛج ٔغُاء 

 ػزبٙ

 حطبٛقٙ االث أ/يحًذ شؼهّ

قٕاػذ يٕطٛقٙ 

 بّٛ غز

د/ْاَٙ 

+و.و/اًٚاٌ 

 (2يُصٕر)ص

 انثاَٛت
 يبادئ حزٚض

 د/سُٚب انشٚاث

 4و 

 )حذرٚب طًغ(صٕنفٛج غزبٙ

 د/ ْاَٙ شحخّ)َظز٘(

 حطبٛقٙ االث
 إرحجال يٕطٛقٙ 

 + و/يزٚى يجذ٘د /ْاَٙ شحخّ 
 ػشف أَاشٛذ يذرطّٛ  

 د /سُٚب انشٚاث

  انثانثت 
 ٙ()حطبٛقإطخخذاو انحاطب فٙ انًٕطٛقٙ

 د/أطايّ رشاد
  

  انزابؼت 
  )حطبٛقٙ(أداء جًاػٙ

 د/دانٛا انًصز٘

 صٕنفٛج غزبٙ )حطبٛقٙ(

 د/شزٚف حًذ٘+و.و/حظُاء حًذ٘
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 األٔنٗ

قٕاػذ يٕطٛقٙ 

 ػزبّٛ

د/دانٛاانًصٕ٘+أ/

 يحًذ شؼهّ

 حذٔق يٕطٛقٙ ػانًّٛ

 د/َذ٘ َٕر انذٍٚ)َظز٘(

 

قٕاػذ يٕطٛقٙ 

 ػزبّٛ

 انًصٕ٘د/دانٛا

 ٙ االثحطبٛق

 

صٕنفٛج ٔغُاء 

ػزبٙ  د/دانٛا 

 انًصز٘

قٕاػذ يٕطٛقٙ 

 ػزبّٛ

د/دانٛاانًصٕ٘+أ/ي

 حًذ شؼهّ

 صٕنفٛج غزبٙ

 (2د/ْاَٙ شحخّ+و/يزٚى يجذ٘)ص

 انثاَٛت
ْاريَٕٙ)َظز٘(د

 /يحًٕد انذْشاٌ

 حطبٛقٙ االث

 إٚقاع حزكٙ

د/ ْاَٙ شحخّ + 

 أ/رٔضّ
ححهٛم يٕطٛقٙ 

 ػزبّٛ )َظز٘(

 اشتد/أيٛزِ ػك

 حطبٛقٙ االث
 صٕنفٛج غزبٙ

 (0د/ْاَٙ شحخّ+و/ يزٚى يجذ٘)ص
 

 صٕنفٛج غزبٙ

 (2د/ْاَٙ شحخّ+أ/رٔضّ )ص
 حطبٛقٙ االث

 قٛادة كٕرال

 د/أطايّ رشاد
 حطبٛقٙ االث

 انثانثت 
 )حطبٛقٙ(صٕنفٛج غزبٙ

 د/شزٚف حًذ٘

 و .و /إًٚاٌ يُصٕر

 األصٕل انثقافّٛ ٔاإلجخًاػّٛ نهخزبّٛ

  د/راضٙ ػطا

 4و 

 )حطبٛقٙ(آداء جًاػٙ آنٙ ٔغُائٙ

 د/غادِ سْزاٌ

 إٚقاع حزكٙ 

 د/شزٚف حًذ٘

 و/يزٚى يجذ٘

 

  حذرٚب يٛذاَـــــــــــــــــــــــــــٙ ... انزابؼت 

صٕنفٛج شزقٙ 

 )َظز٘(

 دأحًذ خضز
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 األٔنٗ
 ػهى انصٕحذ/ٔنٛذ )كهّٛ انؼهٕو(

 قظى فٛشٚاء  01قاػّ 

 صٕنفٛج ٔغُاء ػزبٙ

 د/دانٛا انًصز٘+أ/يحًذ شؼهّ

 نغّ إَجهٛشّٚ ٔأدابٓا

 4و د/ أًٍٚ انحهفأ٘

 انخزبّٛ انصحّٛ

 )كهٛت انطب( د/حظٍ انباحغ

 حطبٛقٙ االث

 و/ٚارا إياو )حطبٛقٙ(حذرٚب صٕث

 انثاَٛت
 إرحجال يٕطٛقٙ 

 و/يزٚى يجذ٘

 ْاريَٕٙ)حطبٛقٙ(

 د/يحًٕد انذْشاٌ

 آداء جًاػٙ

 /دانٛا انًصز٘د

 ححهٛم يٕطٛقٙ ػزبّٛ )حطبٛقٙ(

 د/أيٛزِ ػكاشت

 آداء جًاػٙ

 د/دانٛا انًصز٘

 حذرٚب يٛذاَـــــــــــــــــــــــٙ ... انثانثت 
صٕنفٛج ٔغُاء 

 ػزبٙ)َظز٘(

 د/رضٕ٘ يحًٕد

صٕنفٛج ٔغُاء 

 ػزبٙ)حطبٛقٙ(

 د/رضٕ٘ يحًٕد+

 أ/يحًذ شؼهّ

حارٚخ يٕطٛقٙ 

 ػزبّٛ

 د/رضٕ٘ يحًٕد

  

  انزابؼت 

صٕنفٛج 

 ػزبٙ)حطبٛقٙ(

د/أحًذ خضز 

 +أ/يحًذ شؼهّ

ححهٛم و ػانًّٛ 

 )حطبٛقٙ(

د/ْشاو 

حجاس٘+و.و/ 

 حظُاءحًذ٘

 

صٕنفٛج 

 ػزبٙ)حطبٛقٙ(

د/أحًذ خضز 

 +أ/يحًذ شؼهّ

 إٚقاع حزكٙ)حطبٛقٙ(

 د/أيٛزِ ػكاشّ+و/يزٚى يجذ٘
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 األٔنٗ

 حذرٚب صٕث

 ذٍٚ +و/ٚارا إياود/َذ٘ َٕر ان
 حطبٛقٙ االث

 ػزٔض يٕطٛقٙ

 د/أحًذ خضز
 

 حارٚخ يٕطٛقٙ ػزبّٛ

 د/أيٛزِ ػكاشت

 إٚقاع حزكٙ 

 (0د/دانٛا انًصز٘+أ/رٔضّ )ص

 حطبٛقٙ االث
 إٚقاع حزكٙ 

 (2د/دانٛا انًصز٘+و.و/طًا بصم)ص
 حطبٛقٙ االث

 انثاَٛت
 

 ححهٛم يٕطٛقٙ ػانًٛت

 د/ْشاو حجاس٘

 انؼزبّٛقزاءاث بانهغّ 

 د/يحًذ ػقم

 31و

صٕنفٛج ٔغُاء 

 ػزبٙ )َظز٘(

 د/أيٛزة ػكاشت

 حطبٛقٙ االث حطبٛقٙ االث 

 

 حطبٛقٙ االث

 إٚقاع حزكٙ

د/ْاَٙ شحخّ 

 0+و/ٚارا ص

صٕنفٛج ٔغُاء ػزبٙ 

 )حطبٛقٙ(

 د/أيٛزة ػكاشت

 و.و/طًا بصم

صٕنفٛج ٔغُاء 

 ػزبٙ )حطبٛقٙ(

 و.و/طًا بصم

  انثانثت 

 (ْاريَٕٙ)َظز٘

 د/ْشاو حجاس٘

 

 ْاريَٕٙ)حطبٛقٙ(

د/ْشاو 

حجاس٘+و.و/حظُا

 ء حًذ٘

 ححهٛم يٕطٛقٙ ػانًّٛ

 د/ْشاو حجاس٘

ححهٛم يٕطٛقٙ 

 ػزبّٛ

 د/َبٛم شٕرِ

 ػهى آالث 

 د/ْشاو حجاس٘
  

 انزابؼت 

حٕسٚغ 

 ()حطبٛقٗاالث

 

د/ْشاو 

حجاس٘+و.و/حظُا

 ء

)حطبٛقْٙاريَٕٙ

) 

د/ْشاو 

و.و/حظحجاس٘+

 َاء

 )َظز٘(زبّٛححهٛم يٕطٛقٙ ػ

 د/َبٛم شٕرِ

 يٕطٛقٙ)َظز٘(َقذ فُٙ 

 د/َبٛم شٕرِ

 )َظز٘(ْاريَٕٙ

 د/ْشاو حجاس٘
 

ححهٛم يٕطٛقٙ 

 )َظز٘(ػانًٛت

 د/ْشاو حجاس٘

 )َظز٘(حٕسٚغ آنٙ 

 د/ْشاو حجاس٘


