
 

 ػًُذ انكهُخ                                                     لغى ركُىنىخُب انزؼهُى وانحبعت    سئُظ                            شئىٌ انطالة                    20/2/2022
 

 ( ) أ.د/ أيبٍَ دمحم شبكش                                                       د/أششف دمحم انجشادػٍ(   و.)أ.                                                                               
    

 خبيؼخ كفشانشُخ
 انُىػُخكهُخ انزشثُخ 

   ٍــــــبعت اِنـــى وانحــــب انزؼهُــــى ركُىنىخُـــــلغ
 ( انثبٍَانفصم انذساعٍ  )   2022 / 2021اندذول انذساعٍ نهؼبو اندبيؼٍ 
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 األونً
 انزغدُالد انصىرُخ انزؼهًُُخ

 أ.و.د/ أششف انجشادػٍ (33و)

 )رطجُمٍ( أعبعُبد انحبعجبد

 و.و/هجخ  (8( يؼًم )2يح )

 أعبعُبد انحبعجبد )رطجُمٍ(

 و.و/هجخ  (8( يؼًم )3يح )

 أعبعُبد انحبعجبد )رطجُمٍ(

 و.و/هجخ  (8( يؼًم )4يح )

 )رطجُمٍ( أعبعُبد انحبعجبد

 و.و/هجخ ( 8( يؼًم )1يح )
  

 )رطجُمٍ( انزصىَش انفىرىغشافٍ

 و/ يٍ َىَظ (424ق)( 1يح)

 )رطجُمٍ( انزصىَش انفىرىغشافٍ

 و/ يٍ َىَظ (424ق)( 4يح)

 )رطجُمٍ( انزصىَش انفىرىغشافٍ

 و/ يٍ َىَظ (424ق)( 3يح)

 )رطجُمٍ( انزصىَش انفىرىغشافٍ

 و/ يٍ َىَظ( 424( ق)2يح)
  

 )رطجُمٍ( انزغدُالد انصىرُخ

 انشبيٍ َدىي/( د4( يؼًم )4يح )

 )رطجُمٍ( انزغدُالد انصىرُخ

 انشبيٍ /َدىي( د4( يؼًم )1يح )

 )رطجُمٍ( انصىرُخانزغدُالد 

 / َدىي انشبيٍ( د4( يؼًم )2يح )

 )رطجُمٍ( انزغدُالد انصىرُخ

 انشبيٍ / َدىيد( 4( يؼًم )3يح )
  

 انثبَُخ
(  1يح) صُبَخ أخهضح انؼشض

 و/َدىي دمحم انشبيًيؼًم األخهضح 

 أعظ اخزُبس انىعبئم انزؼهًُُخ

 َدالء لذسٌ أ.و.د/ (33و)

 أخهضح انؼشض انزؼهًُُخ

 أ.و.د/  َدالء لذسٌ( 33و )
 و/ ثغًخ انضٍَُ 3يؼًم  )رطجُمٍ(  َظى لىاػذ انجُبَبد فٍ انًكزجبد

 انثبنثخ حبعت
 (134)و انىعبئظ انًزؼذدح

 د/ شًُبء عشوس
 

 )رطجُمٍ( إحصبء وحبعت آنٍ

 و. والء انشجكشٍ 3( يؼًم 3يح)
      

 انثبنثخ ػبيخ
 اخزُبس انىعبئم انزؼهًُُخ

 َدالء لذسٌ  أ.و.د/ (424)ق

 اعزخذاو انحبعت فٍ انزؼهُى

 أششف انجشادػٍأ.و.د/ (134)و
        

 و. والء   انشجكبد(  يؼًم 1رطجُمٍ( يح)) شجكبد انحبعت اِنٍ انشاثؼخ حبعت
 صُبَخ أخهضح انحبعجبد

 د/ شًُبء عشوس (134)و
 و. والء انشجكشٍ  انشجكبد(  يؼًم 2رطجُمٍ( يح) شجكبد انحبعت اِنٍ   

 و.اًَبٌ ػجذ انخبنك( 8يؼًم) ( 1يح) )رطجُمٍ( إَزبج ثشايح انفُذَى و.اًَبٌ ػجذ انخبنك( 8يؼًم) ( 2يح) )رطجُمٍ( إَزبج ثشايح انفُذَى   انشاثؼخ ػبيخ
(  يؼًم 2صُبَخ أخهضح انؼشض يح)

 األخهضح و/َدىي دمحم انشبيً
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 األونً
 أعبعُبد انحبعجبد اِنُخ

 دمحم سضىاٌ أ.و.د/ (33و)

 (33انثمبفخ انشَبضُخ و )
 (33حمىق إَغبٌ و ) أ.د/أششف + أ.د/أحًذ صَُخ

 أ.د/ يبهش أثى خىاد
    

 )رطجُمٍ( انًكزجبد انشلًُخ
 و/ نُُخ صَبد 10يؼًم سلى 

 أخاللُبد يهبساد انجحث انؼهًٍ
 أ.د/

 انزغدُالد انصىرُخ )رطجُمٍ(
 ( د/ َدىي4( يؼًم )5يح )

 انثبَُخ

 يمشس اخزُبسٌ رخصص
 )رطجُمٍ( رمُُبد انفهشعخ

 و/ يٍ َىَظ( 424( ق)1يح )

 )رطجُمٍ( رمُُبد انفهشعخ

 و/ يٍ َىَظ( 424( ق)2يح )

 )رطجُمٍ( رمُُبد انفهشعخ

 و/ يٍ َىَظ( 424( ق)3يح )

 )رطجُمٍ( رمُُبد انفهشعخ

 و/ يٍ َىَظ( 424( ق)4يح )
  

َظى لىاػذ 
انجُبَبد فٍ 

 انًكزجبد
 (134)و 

اداسح انًحزىٌ 
 ػجش االَزشَذ

 (134و )

 )رطجُمٍ( أخهضح انؼشض

  َدىي/د 430( يؼًم أخهضح 2يح )

 )رطجُمٍ( أخهضح انؼشض

 / َدىيد430( يؼًم أخهضح 1يح )

 )رطجُمٍ( أخهضح انؼشض

 / َدىيد430( يؼًم أخهضح 4يح )

 )رطجُمٍ( أخهضح انؼشض

  / َدىيد430( يؼًم أخهضح 3يح )
  

 )رطجُمٍ( انىعبئم اخزُبس

 و/ نُُخ صَبد (8) و( 3يح)

 )رطجُمٍ( اخزُبس انىعبئم

 و/ نُُخ صَبد( 8) و(4يح)

 )رطجُمٍ( اخزُبس انىعبئم

 و/ نُُخ صَبد( 8) و( 2يح)

 )رطجُمٍ( اخزُبس انىعبئم

 و/ نُُخ صَبد (8) و1يح)
  

 أ.و.د/ شًُبء ػجذ انشحًٍ
 )رطجُمٍ( انزكبء االصطُبػٍ

 و/ والء ( يؼًم انزكبء 4يح )

 )رطجُمٍ( انزكبء االصطُبػٍ

 و/ والء( يؼًم انزكبء 3يح )

 )رطجُمٍ( انزكبء االصطُبػٍ

 و/ والء( يؼًم انزكبء 1يح )

 )رطجُمٍ( انزكبء االصطُبػٍ

 و/ والء ( يؼًم انزكبء 2يح )
  

 انزذسَت انًُذاٍَ  انثبنثخ حبعت

د.دػبء +  يزىنٍأ.و.د/ربيش +  أحًذأ.و.د/أيُشح +  أ.و.د/َدالء لذسي

 د. شًُبء عشوس+  انجشهبيٍ

 )رطجُمٍ( انىعبئظ انًزؼذدح

 و.اًَبٌ  8( يؼًم 1يح )

 انىعبئظ انًزؼذدح )رطجُمٍ(

 و/ اًَبٌ 3( يؼًم 1يح )
  

 )رطجُمٍ( إحصبء وحبعت آنٍ

 و. والء انشجكشٍ 3( يؼًم 1يح)

         انثبنثخ ػبيخ

   انشاثؼخ حبعت
 أعبنُت انجشيدخ انشُئُخ انهُكهُخ

 أ.و.د/ دمحم سضىاٌ (424ق)

  شجكبد انحبعت اِنٍ

 د/ دػبء انجشهبيٍ (424ق)
  

 انىعبئظ انًزؼذدح )رطجُمٍ(

 و/ اًَبٌ 3( يؼًم 1يح )
  

 و.و/هجخ ػجذ انجبعظ 424( ق 2)رطجُمٍ( يح) انهىحبد انزؼهًُُخ و.و/هجخ ػجذ انجبعظ 424( ق 1)رطجُمٍ( يح) انهىحبد انزؼهًُُخ انشاثؼخ ػبيخ
انهىحبد انزؼهًُُخ )رطجُمٍ( 

 و.و/هجخ ػجذ  424( ق 1يح)

إَزبج ثشايح انفُذَى )رطجُمٍ( 

 ( و.اًَبٌ ػجذ 8( يؼًم) 1يح)
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 يشكض يصبدس انًؼهىيبد
 أ.و.د/أششف انجشادػٍ

 (134و)

 )رطجُمٍ( انزغدُالد انصىرُخ

 / َدىي انشبيً( د4( يؼًم )3يح )

 يمشس اخزُبسٌ رخصص
    

 )رطجُمٍ( انزغدُالد انصىرُخ

 / َدىي انشبيً( د4( يؼًم )6يح )
ركُىنىخُب انزؼهُى 

نزوٌ انفئبد 
 (134) وانخبصخ 

 انًكزجبد انشلًُخ
 نزوٌ انفئبد انخبصخ خُب انزؼهُىركُىنى 424ق  

 و/نُُخ صَبد  424)رطجُمٍ( ق 
 و/ نُُخ صَبد  424)رطجُمٍ( ق  نزوٌ انفئبد انخبصخ ركُىنىخُب انزؼهُى

 (134انثمبفخ انصحُخ  و )  

 أ.د/ حغٍ انجبرغ 
 َظى لىاػذ انجُبَبد فٍ انًكزجبد

 و/ ثغًخ انضٍَُ 8)رطجُمٍ(  يؼًم 
     فؤاد.و.د/ أيُشح أحًذ أ

 انثبَُخ
 اخزُبس انىعبئم )رطجُمٍ(

 ( و/ نُُخ صَبد8) و( 5يح)
  

 اخزُبس انىعبئم )رطجُمٍ(
س  ( و/ نُُخ صَبد8)و(6يح)

مش
ي

 ٌ
بس

خُ
ا

ؼخ
بي

خ
 

 ثمبفخ انفُىٌ انجصشَخ
 ( االداسح انًشصَخ6و )

  
 اخزُبس انىعبئم )رطجُمٍ(

 لضبَب انًدزًغ ( و/ نُُخ صَبد8) و( 3يح)
 ( االداسح انًشصَخ6)و 

 (33انمُبط و انزمىَى و ) انثبنثخ حبعت

 د/احغبٌ هُذاوٌ

األصىل انثمبفُخ و االخزًبػُخ و 

 د/ ساضٍ ػطب (33)

   و.اًَبٌ ػجذ انخبنك 3)رطجُمٍ(  يؼًم سلى  نغخ انجبعكبل

         انثبنثخ ػبيخ

 انشاثؼخ حبعت
)رطجُمٍ(  صُبَخ أخهضح انحبعجبد

 ثغًخ/ و.(  يؼًم انصُبَخ  1يح)
  

)رطجُمٍ(  صُبَخ أخهضح انحبعجبد

 و.ثغًخ (  يؼًم انصُبَخ  1يح)

دساعخ انُظى انًؼبوَخ فٍ ارخبر 

 كبيم أ.و.د/ربيش (33)و  انمشاس
 و.ثغًخ انضٍَُ(  يؼًم انصُبَخ  2)رطجُمٍ( يح) صُبَخ أخهضح انحبعجبد

 انشاثؼخ ػبيخ
 (4و) انؼشضصُبَخ أخهضح 

 أ.و.د/  َدالء لذسٌ

 إَزبج انهىحبد انزؼهًُُخ

 أ.و.د/ أيُشح أحًذ فؤاد

 إَزبج ثشايح انفُذَى انزؼهًُُخ

 أ.و.د/ربيش دمحم كبيم (33و)
 و/َدىي دمحم انشبيً( يؼًم األخهضح 3يح) صُبَخ أخهضح انؼشض

إَزبج ثشايح انفُذَى )رطجُمٍ( 

 ( و.اًَبٌ 8( يؼًم) 1يح)
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   األونً

يجبديء ويهبساد انزذسَظ 

 (33و) ثزكُىنىخُب انزؼهُى

 أ.و.د/ أيُشح أحًذ فؤاد

أعبعُبد انزصىَش انفىرىغشافٍ 

 (33و) انزؼهًٍُ

 أ.و.د/ دمحم سضىاٌ

 )رطجُمٍ( أعبعُبد انحبعجبد

 و.و/هجخ( 4( يؼًم )5يح )
 )رطجُمٍ( أعبعُبد انحبعجبد

 و.و/هجخ  (4( يؼًم )6يح )
 )رطجُمٍ( انحبعجبدأعبعُبد 

 و.و/هجخ  (4( يؼًم )3يح )
 )رطجُمٍ( انزصىَش انفىرىغشافٍ

 و/ يٍ َىَظ (424( ق)6يح)

 )رطجُمٍ( انزصىَش انفىرىغشافٍ

 و/ يٍ َىَظ( 424( ق)3يح)

 )رطجُمٍ( انزصىَش انفىرىغشافٍ

 و/ يٍ َىَظ (424( ق)5يح)

 انثبَُخ
َظبو انزؼهُى فٍ يصش 

 د/ ثذسَخ (33واالردبهبد و )

 رخطُظ ورطىَش انًُبهح
 ( د/عًُىٌ أششف4و )

  
انزكبء االصطُبػٍ وانُظى 

 د/شًُبء عشوس( 33و ) انخجُشح
  

 اخزُبس انىعبئم )رطجُمٍ(

 (4انهغخ انؼشثُخ وآداثهب و) ( و/ نُُخ صَبد8( و )8يح)
 أ.د/ اَهبة شفزش

 انثبنثخ حبعت
 اعزخذاو انحبعت فٍ انًكزجبد

 د/ دػبء انجشهبيٍ (424ق)

  انحبعت وأيٍ انجُبَبد

 د/ دػبء انجشهبيٍ (424ق)

 )رطجُمٍ( انحبعت فٍ انًكزجبد

 و. والء انشجكشٍ (3( يؼًم )1يح)

 )رطجُمٍ( انحبعت فٍ انًكزجبد

 و. والء انشجكشٍ (3( يؼًم )2يح)

 )رطجُمٍ( انحبعت فٍ انًكزجبد

 و. والء انشجكشٍ (3( يؼًم )3يح)
  

 )رطجُمٍ( وأيٍ انجُبَبدانحبعت 

 و.ثغًخ انضٍَُ (10( يؼًم )2يح)

 )رطجُمٍ( انحبعت وأيٍ انجُبَبد

 و.ثغًخ انضٍَُ (10( يؼًم )3يح)

 )رطجُمٍ( انحبعت وأيٍ انجُبَبد

 و.ثغًخ انضٍَُ (10( يؼًم )1يح)
  

 انثبنثخ ػبيخ
 انزحهُم انًىضىػٍ نًصبدس انًؼشفخ

 أ.و.د/ أيُشح أحًذ فؤاد (424ق)

 اعزخذاو انحبعت فٍ انًكزجبد

 و.و/ هجه ( 4( يؼًم )3يح)

 اعزخذاو انحبعت فٍ انًكزجبد

 و.و/ هجه (8( يؼًم )2يح)
      

)رطجُمٍ(  اخزُبس انىعبئم انزؼهًُُخ

 و/ نُُخ صَبد  ( 8)و(2يح)
)رطجُمٍ(  اخزُبس انىعبئم انزؼهًُُخ

 و/ نُُخ صَبد  ( 8)و( 3يح)
   (   و/ نُُخ صَبد8)و( 3اخزُبس انىعبئم انزؼهًُُخ )رطجُمٍ( يح)

  
انزحهُم انًىضىػٍ )رطجُمٍ( 

 ( و/ يٍ َىَظ424( ق )1يح)
      

 انزذسَت انًُذاٍَ انشاثؼخ حبعت
أ.و.د/شًُبء ػجذ +  أ.و.د/ عًُش  لحىف+  أ.و.د.أششف  انجشادػٍ 

 أ.و.د/دمحم سضىاٌ+  انشحًٍ

 (4انًمبسَخ و )انزشثُخ 

 أ.د/ سيضبٌ انغؼىدٌ

 أيُشح أ.و.د/دمحم + أ.و.د/شًُبء أحًذ + أ.و.د/ يششوع رخشج رُىنىخُب انزؼهُى أ.و.د/ َدالء  +   

 انشاثؼخ ػبيخ
رطجُمٍ( انهىحبد انزؼهًُُخ )

 و.و/هجخ 424( ق 1يح)
 ربيش +دػبءأ.و.د/  عًُش +أ.و.د/ أششف + أ.و.د/ يششوع رخش حبعت آنٍ 
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 انثبَُخ
 (33و) رمُُبد انفهشعخ

 أ.و.د/ عًُش لحىف

انًُبهح وطشق انزذسَظ 

 (33و) ثزكُىنىخُب انزؼهُى

 أ.و.د/ شًُبء ػجذ انشحًٍ

 )رطجُمٍ( انزكبء االصطُبػٍ

 و/ والء( يؼًم انزكبء 8يح )

 )رطجُمٍ( انزكبء االصطُبػٍ

 و/ والء( يؼًم انزكبء 3يح )

 )رطجُمٍ( انزكبء االصطُبػٍ

 و/ والء( يؼًم انزكبء 5يح )

 )رطجُمٍ( انزكبء االصطُبػٍ

 و/ والء ( يؼًم انزكبء 6يح )

 َظى لىاػذ انجُبَبد فٍ انًكزجبد

 و/ ثغًخ انضٍَُ)رطجُمٍ( 

 َظى لىاػذ انجُبَبد فٍ انًكزجبد

 و/ ثغًخ انضٍَُ)رطجُمٍ( 

 َظى لىاػذ انجُبَبد فٍ انًكزجبد

 و/ ثغًخ انضٍَُ)رطجُمٍ( 

 اداسح انًحزىٌ ػجش االَزشَذ

 و/ ثغًخ10يؼًم سلى  )رطجُمٍ(

 انثبنثخ حبعت
 )رطجُمٍ( إحصبء وحبعت آنٍ

 و. والء انشجكشٍ 2( يؼًم 2يح)

 إحصبء رطجُمٍ وحبعت آنٍ

 أ.و.د/ عًُش لحىف (424ق)

  نغخ انجبعكبل

 أ.و.د/ربيش دمحم كبيم (33)و
      

 ػبيخانثبنثخ 
 (424ق) انكزبة انًذسعٍ

 أ.و.د/ شًُبء ػجذ انشحًٍ

( 1)رطجُمٍ( يح) انحبعت فٍ انزؼهُى

 و.اًَبٌ  ( 4يؼًم )

( 2)رطجُمٍ( يح) انحبعت فٍ انزؼهُى

 و.اًَبٌ  ( 4يؼًم )

( 3)رطجُمٍ( يح) انحبعت فٍ انزؼهُى

 و.اًَبٌ  ( 4يؼًم )

 اعزخذاو انحبعت فٍ انًكزجبد

 هجهو.و/  ( 4( يؼًم )3يح)
  

)رطجُمٍ(  انزحهُم انًىضىػٍ

 و/ يٍ َىَظ (424( ق )3يح)

)رطجُمٍ(  انزحهُم انًىضىػٍ

 و/ يٍ َىَظ (424( ق )1يح)

)رطجُمٍ(  انزحهُم انًىضىػٍ

 و/ يٍ َىَظ (424( ق )2يح)
    

             انشاثؼخ حبعت

             انشاثؼخ ػبيخ

 


