
تـرحيــبتـرحيــب
 شوقي عبد اهلادي حممود/ السيد األستاذ الدكتور 

ا 

والسـادة الوكــالء والسـادة أعضــاء هيئــه والسـادة الوكــالء والسـادة أعضــاء هيئــه 

التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني

رون رق زرة اد

هاني حممد جوهر جوهر/ السيد األستاذ الدكتور

ر  اة / أذ  ا اي 



تـرحيــبتـرحيــب

ادة أء ارق
 محدي حممد عبد الوهاب اجلوادي/ السيد األستاذ الدكتور

 ة  -أذ  ا اي 

 

 أمـال أنيـس مهـدي/ السيد األستاذ الدكتور
 از - أذ  ا اي 

 حممد السيد أبو سامل/ السيد األستاذ الدكتور
  - أذ  ا اي 



برنامج الزيارةبرنامج الزيارة
))٢٠١٧٢٠١٧//٣٣//٥٥ا اا ا اا ((    اليوم األولاليوم األول

الـوقـتالـوقـت
إإن ن   الفعـاليــــــــــــــاتالفعـاليــــــــــــــات

0909..00000909..1515
/ / دد..ر ا أو  ب  ور أ      ر ا أو  ب  ور أ      / / دد..أأ  اع  اا  ادة اع  اا  ادة 

  ادة    ادة  / / دد..ا و أا و أ

99..30301010..0000
ا  مل إ  ا   ا  مل إ  ا   / / دد..اء و أاء و أ/ / دد..ا  و أا  و أ/ / دد..أأ: : اع  ادةاع  ادة

 ا ا ا ا ا ا ا ا

1010..00001010..3030 ا ا ا ا

1010..30301212..0000 ددات اء ا ددات اء ا

 اارد وام اارد وام  ء ا اوم              ء ا اوم ::                     اازي  اازي0000..000011..1212

 اارد وام اارد وام  ء طب ارات ا     ء طب ارات ا ::            اازي  اازي0000..000022..11

22..000022..3030اإاإ  

 اارد وام اارد وام  ء أء وة ادة     ء أء وة ادة        ::     اازي  اازي3030..303033..22

33..303044..4545 ا  عا ا  عا

44..454555..0000  دد..أأ / / ا  ا رة/ / دد..أأ  ووا رةا 



برنامج الزيارةبرنامج الزيارة

))مم٢٠١٧٢٠١٧//٣٣//٦٦االثنني املوافق االثنني املوافق ((اليوم الثاني  اليوم الثاني  

الـوقـتالـوقـت
الفعـاليــــــــــــــات الفعـاليــــــــــــــات 

إإن ن 

 ارة ارة/ / دد.. ا و أ ا و أ/ / دد.. أ أ1515..000099..99

99..151599..4545 ا ا ا ا

99..45451111..1515را  ءء أرا  ءء أ

1111..454511..1515وا ا ب اء طوا ا ب اء ط

 اارد وام اارد وام  ء اطاف ا      ء اطاف ا ::             اازي  اازي3030..151522..11

22..303033..0000اإاإ

 اارد وام اارد وام  ء ا      ء ا ::             اازي  اازي0000..000044..33

44..000055..0000 ا  عا ا  عا

55..000055..1515  دد..أأ / / ا  ا رة/ / دد..أأ  ووا رةا 



برنامج الزيارةبرنامج الزيارة

))٢٠١٧٢٠١٧//٣٣//٧٧اء اا اء اا ((    اليوم الثالثاليوم الثالث

الـوقـتالـوقـت
  الفعـاليــــــــــــــاتالفعـاليــــــــــــــات

إإن ن 

 ارة ارة/ / دد.. ا و أ ا و أ/ / دد.. أ أ1515..000099..99  ارة ارة/ / دد.. ا و أ ا و أ/ / دد.. أ أ1515..000099..99

99..15151010..0000 ا ا ا ا

 اارد وام اارد وام  ء از اداري    ء از اداري       ::     اازي  اازي0000..00001111..1010

1111..000011..3030 ا  عا ا  عا

33..303044..0000
 ا وادة وء ا و    ا وادة وء ا و   / / دد..اع   أاع   أ

 ا ا/ / دد..ا أا أ


