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كهًخ األعزبر انذكزٕس /أؽًذ غالة يؾًذ
سئٛظ انغبيؿخ
انغبدح ثبؽض ٍٛعبيؿخ أعٕاٌ انًزًٛض .ٍٚؾهٗ أسض عبيؿزُب انؾجٛجخٚ .هزمْ ٙزا انغًؽُ انكشٚىُ يٍ
انًجذؾٔ ٍٛانًفكشٔ ٍٚانجبؽض .ٍٛنَُغؿَذَ عًٛؿًب ثؾعٕسِ االؽزفبلِ ثؿٛذِ انؿهى .انز٘ ٚأرٙ
رأكٛذًا ؾهٗ اْزًبوِ انغبيؿخ ٔلٛبدرِـٓب ثبنؿهىِ ٔانؿهًبءٔ .يب رؾًهُّ نٓى يٍ انًكبَخِ ٔانزمذٚش.
ٔرُطهكُ فَؿَبنَِٛبرُّ ْزا انؿبو .ف ٙأؾمبةِ عهغهخٍ يٍ األؽذاسِ انزؿهًٛٛخِ ٔانؿهًٛخِ انكُجشٖ.
ََػًََّزَْٓب انغبيؿخ رُفٛزًا نزٕعٓٛبدِ انغٛذِ فخبيخ انشئٛظ /ؾجذ انفزبػ انغٛغٔ ٙانغٛذ
األعزبر انذكزٕس /خبنذ ؾجذ انغفبس ٔصٚش انزؿهٛى انؿبنٔ ٙانجؾش انؿهً .ٙثبؾزجبسِ ؾبو  ٕٓٔ2ؾبيًب
نهزؿهٛىٔ ،رُفٛز اعزشارٛغٛخ ٔصاسح انزؿهٛى انؿبنٔ ٙانجؾش انؿهً .ٙفاَُ ٙأُؾْشِةَ نكى ثبألصبنخِ ؾٍ
َفغٔ .ٙثبنُٛبثخِ ؾٍ يغزًؽِ انزؿهٛىِ ٔانؿهٕوِ ٔانزكُٕنٕعٛب ف ٙيصش .ؾًََّب َؾًهُُّ نكى يٍ
يؾبؾشِ انزمذٚشِ ٔانؿشفبٌٔ .االيزُبٌِ نكمِّ يب رؾمكَ ٔٚزؾمكُ نًصشَ ٔؽَؿْجِٓب .ثِكُى ٔرؾذَ
لٛبدرِكى .يٍ َغبؽبدٍ غٛشِ يغجٕلخٔ .يب لطؿُبِ يٍ خُطُٕادٍ ٔاعؿخٍ ؾهٗ طشٚكِ انزطٕٚشِ
ٔانزؾذٚش .ف ٙيغٛشحٍ رًُٕٚخٍ كُجشٖ .كبٌ ٔيب صال انؿهىُ ف ٙانمهتِ يُٓبٔ .كبٌ ٔيب صال انؿهًبءُ
ٔانًجذؾٌٕ ٔانًفكشٌٔ ؽبظشٔ ٍٚيُؾبسك ٍٛفٓٛب.
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كهًخ األعزبر انذكزٕس /أ ًٍٚيؾًٕد ؾضًبٌ
َبئت سئٛظ انغبيؿخ نؾئٌٕ انذساعبد انؿهٛب ٔانجؾٕس
ف ٙخطٕاد يزغبسؾخ َؾٕ رؾمٛك انشصبَخ انؿهًٛخ اؾزًذد عبيؿخ أعٕاٌ يجذأ أعبعًا ٔيُٓبعًا فٙ
انزاللؼ ا نفكش٘ ٔانؿهً ٙرٕاصالً يؽ يغزؾذصبد انؿهى ٔانزكُٕنٕعٛب ثبنزٕاص٘ يؽ كجشٖ انغبيؿبد
ٔانًإعغبد انؿبنًٛخ انشصُٛخ  ،فٓب ْ ٙرؾك خطبْب يغشؾخ ؾجش اَذيبعٓب ٔؽعٕسْب ثؾكم فؿبل
ف ٙانًؾبفم انًؾهٛخ ٔااللهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ يٍ يإرًشاد ٔٔسػ ٔثؾٕس ٔظًٍ يؿبيالد انزأصٛش
انؿهًٛخ انشصُٛخ ؾجش ٔعٕد ثبؽضٓٛب ٔيؾبسكزٓى ثٓب ف ٙكم ٔؽذة ٔصٕة ٔ ،اًُٚب ٔعذ لجظ
نهؿهى فْ ٙذف اعبع ٙكبَذ َزبئغّ رصبؾذ ًَٕٔ كجٛش نُؾش انجؾٕس انؿهًٛخ ف ٙانًغالد انؿهًٛخ
انذٔنٛخ انًؾكًخ  ،يؽ رجُٓٛب نًؾشٔؼ انجشَبيظ انؾكٕئ ٙيُز اَطاللّ ف ٙلطؽ خطٕاد اعبعٛخ
ْٔبيخ نزُفٛزِ ٔفك يؾبٔس ؾًم ٔآنٛبد رؿزًذ سؤٚخ ٔصاسح انزؿهٛى انؿبنٔ ٙانجؾش انؿهً ٙثبنذخٕل
ف ٙانزصُٛفبد انؿبنًٛخ ٔيزبثؿخ يٕلؿٓب فٔ ّٛرؾمٛك االسرمبء نًزطهجبرٓب  ،يًب رمذو فمذ ؽًهُب
يغإٔنٛخ كجٛشح عًٛؿب ف ٙانؾفبظ ؾهٗ اَغبصاد انغبيؿخ ٔاالسرمبء ثٓب ثغٕٓد انغًٛؽ يؾزشكخ يٍ
رذسٚغٔ ٙيٕغفٔ ٙثبؽضٔ ٙطهجخ ثٛزُب االكجش عبيؿخ أعٕاٌ .
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كهًخ األعزبر انذكزٕس /يؾًذ ؾجذ انؿضٚض يٓهم ؾشاثٙ
سئٛظ نغُخ انزصُٛف ٔٔكٛم كهٛخ انُٓذعخ
نؾئٌٕ انذساعبد انؿهٛب ٔانجؾٕس
رغؿٗ عبيؿخ أعٕاٌ ئنٗ رؾمٛك أْذافٓب يٍ خالل انزٕاصم انًغزًش يؽ كبفخ انغٓبد األكبدًٛٚخ
ٔانزؿهًٛٛخ ف ٙانٕطٍ ٔانخبسط ْٙٔ ،رُغك يؽ انغبيؿبد انؿشثٛخ ٔانذٔنٛخ ،ثغشض انزؿبٌٔ انؿهًٙ
ٔاألكبد ًٙٚانز٘ ٚؿضص يكبَخ انطبنت ٔانًذسط ٔانجبؽشٚٔ ،عٛف عذٚذا نٓى ف ٙيغبل انؿهى
ٔانًؿشفخٔ .انز٘ يٍ خالنّ أٚعب َغؿٗ نٕظؽ عبيؿخ أعٕاٌ ف ٙيصبف انغبيؿبد انؿبنًٛخ ٔانز٘
اَؿكظ ي إخشا ف ٙرصُٛف انغبيؿخ ف ٙانزصُٛفبد انذٔنٛخ كأفعم عبيؿخ يصشٚخ نؿبو ٕٕٓٓ طجمب
نزصُٛف انزبًٚض انجشٚطبَٔ THE ٙغٛشْب يٍ انًشاكض كأفعم عبيؿخ ؾهٗ يغزٕٖ انؿبنى يٍ ؽٛش
اإلعزؾٓبداد يٍ األثؾبس انؿهًٛخ .ئٌ انزًٛض انز٘ َغؿٗ ان ّٛف ٙعبيؿخ أعٕاٌ ٚغؿهُب َغخش كم
انغٕٓد ٔان خجشاد نزخشٚظ عٛم عذٚذ يٍ انمبدح ٔانًجذؾ ٍٛف ٙيخزهف يغبالد انًؿشفخ نزكٌٕ
انغبيؿخ لٕح نهزطٕٚش ٔانشل.ٙ
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عبيؿخ أعٕاٌ
أفعم عبيؿخ يصشٚخ نؿبو ٕٕٓٓ
ٔظًٍ أفعم ٓٓ 0عبيؿخ
ؾهٗ يغزٕٖ انؿبنى
طجمب نزصُٛف انزبًٚض انجشٚطبَٙ
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أفعم انزخصصبد انؿهًٛخ
طجمب نزصُٛف انزبًٚض انجشٚطبَٕٕٓٓ ٙ

كهٛخ انُٓذعخ
األٔنٗ ؾهٗ يغزٕٖ يصش
ٔيٍ أفعم  400عبيؿخ ؾهٗ يغزٕٖ انؿبنى
ف ٙيغبل انُٓذعخ ٔانزكُٕنٕعٛب
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أفعم انزخصصبد انؿهًٛخ
طجمب نزصُٛف انزبًٚض انجشٚطبَٕٕٓٓ ٙ

كهٛخ ُْذعخ انطبلخ
األٔنٗ ؾهٗ يغزٕٖ يصش
ٔيٍ أفعم  400عبيؿخ ؾهٗ يغزٕٖ انؿبنى
ف ٙيغبل انُٓذعخ ٔانزكُٕنٕعٛب
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أفعم انزخصصبد انؿهًٛخ
طجمب نزصُٛف انزبًٚض انجشٚطبَٕٕٓٓ ٙ

كهٛخ انؿهٕو
انضبنضخ ؾهٗ يغزٕٖ يصش
ٔيٍ أفعم  600عبيؿخ ؾهٗ يغزٕٖ انؿبنى
ف ٙيغبل انؿهٕو انفضٚبئٛخ
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أفعم ثبؽض ٍٛف ٙانزصُٛف انذٔنٙ
االعى

انكهٛخ

د /يؾًذ يغذ٘ ؾجذ انشاصق

طت

د /انؿطبس ؾهٗ يؾًذ

ُْذعخ

أ .د /أؽًذ يؾًذ سؽبد

ؾهٕو

د ْ/بَ ٙعٛذ ؾجذ انًُؿى

ُْذعخ طبلخ

د /صالػ يؾًذ كبيم

ُْذعخ

ا .د /أؽشف يؾًذ ؽًٛذح

ُْذعخ طبلخ

د /ئٓٚبة يؾًٕد يؾًذ

ُْذعخ

د /ؽًبدح أؽًذ ؽًبدح ئعًبؾٛم

ُْذعخ

د /كشاس يؾًٕد ثذٔ٘

ُْذعخ

د /ؾًش يؾًذ ؾجذ انشؽٛى

ُْذعخ

انؾبصه ٍٛؾهٗ عٕائض رمذٚشٚخ
ا .د /كًبل أثٕ انًغذ ؾهٗ عهًٛبٌ

ٕٓٔ2

ا .د /يؾًذ عجش ؽذٚذ

ٕٓٔ2

ا .د /يؾًذ َغبر ٙانغضانٙ

ٕٓٔ2

انؾبصه ٍٛؾهٗ عٕائض رفٕلّٛ
ا .د /يؾًذ ؾجذ انؿضٚض يٓهم

ٕٓٔ2

ا .د /يغذ٘ ؾجذ انشاظ ٙانغٛذ

ٕٓٔ2

ا .د /ؾجذ انؿضٚض ؾجذ انشاصق طُطبٔ٘

ٕٓٔ2

ا .د /أؽشف يؾًذ ؽًٛذح

ٕٓٔ2
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انؾبصه ٍٛؾهٗ عٕائض رؾغٛؿٛخ
د /اثٕ انمبعى دٚبة اؽًذ

ٕٓٔ2

دٔ /عذ٘ صبثش اؽًذ عهًٛبٌ

ٕٓٔ2

ا .د /ؾًبد يؾًذ أؽًذ يؾًٕد

ٕٓٔ2

د /صالػ يؾًذ كبيم يؾًذ ؽغٍ

ٕٓٔ2

انؾبصه ٍٛؾهٗ عٕائض لٕيٛخ ٔدٔنٛخ
االعى

انكهٛخ

ا .د /يؾًذ ؾجذ انؿضٚض يٓهم ؾشاثٙ

عبئضح انذٔنخ نهزفٕق انؿهً ٙف ٙانُٓذعخ

د /ؽغٍ يؾًذ اؽًذ خضٚى

عبئضح انذٔنخ انزؾغٛؿٛخ ف ٙانؿهٕو

د /يصطف ٙاؽًذ ؾه ٙؾغٕس

عبئضح انذٔنخ انزؾغٛؿٛخ ف ٙانؿهٕو

د /ؾجذ انشاصق يؾًذ ؾهٗ

عبئضح انذٔنخ نألفشاد ف ٙانًغبل انطجٙ

عٕائض انُؾش انؿهًٕٓٔ2 ٙ
االعى

انكهٛخ

د /ؽغَٕ ٍٛث ٙثذس٘ ؽغٍٛ

ُْذعخ انطبلخ

د /يؾًذ يؾًذ ؽفُٙ
د /ؾصبو يؾًذ أؽًذ
أ.د /أؽشف يؾًذ ؽًٛذح
د /عًٛخ ؾٕض ؽغٍ
أ.د /ؾبدل ص ٍٚانذ ٍٚيؾًذ
د /ئثشاْٛى يخزبس
د /ؾجذ انًإيٍ يؾًذ ؾجذ انشؽٛى
أ.د /أؽًذ صبثذ يؾًذ
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االعى

انكهٛخ

د /عهًٗ ؾجذ انؿبل ؽؿجبٌ

ُْذعخ انطبلخ

د /يؾًذ أؽًذ ؾجذ انْٕبة
د /يؾًٕد يؾًذ ؽغٍٛ
أ.د /عبثش ؽجٛت عهًٛبٌ
د /أؽًذ يؾًذ سؽٕاٌ يٓشاٌ
د /أعبيخ خبنذ ؾضًبٌ
د /يؾًذ فزؾ ٙاأليٍٛ
د /عبثش يغذ٘ اؽًذ سؽٕاٌ
د /اؽًذ عؿٛذ ؽبفع

انطت انجٛطش٘

د /يؾًذ ؾه ٙيؾًذ ؽبيذ
د /انهٛض ٙانؾع انهٛضٙ
د /ؾبصى يؾًذ صكشٚب
د /أؽًذ يذؽذ ؽغبص٘
د /يؾًذ ؾه ٙيؾًذ ؽبيذ
دٚ /ؾ ٙٛؾجبط أيٍٛ
د /يغذ٘ انغٕٛؽٙ
د /سعت ؽغٍ يؾًذ
أ.د /أؽًذ ئثشاْٛى يؾًٕد كشٚى

انؿهٕو

أ.د /فبطًخ صذٚك يؾًذ ؽغٍ
أ.د /يؾًذ ؾجذ انًُؿى يؾًذ سعالٌ
أ.د /فبٚض يؾًذ يؾًذ ؾٛغٗ
د /ئعالو ؾجذ اهلل ؽؾبرّ
دَ /غالء صالػ انذ ٍٚيؾًذ ؽغٍ
أ.د /أؽًذ يؾًذ أؽًذ انؿطٛفٙ
أ.د /أ ًٍٚأؽًذ األي ٍٛيؾًذ
ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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االعى

انكهٛخ

د /يصطفٗ أؽًذ ؾهٗ ؾغٕس

انؿهٕو

د /لبعى ؾًش ؽغ ٍٛثؾٛش٘
د /ئًٚبٌ ئثشاْٛى يؾًذ
د /يؾًذ صبدق يغٕدح
د /يؾًذ إَٔس صكٙ
د /صشٚب يؾًذ يؾًٕد
د /ؾبدل ؾجذ انفٓٛى انغٛذ
د /ؽبيذ اؽًذ انًكٙ
أ.د /خٛشٚخ يؾًذ فٕص٘
أ.د /أؽًذ يؾًذ سؽبد
د /ؾجٛش ؽغٍ ؾهٙ
أ.د /يؾًذ ؾجذ اهلل عبد دسٔٚؼ
د /يصطفٗ ؾجذ انٕاؽذ
د /أعبيخ سظٕاٌ ؾجذ انْٕبة
د /عؿبد ؾجذ انًُؿى ؾه ٙانضٚبد
أ.د /يغذ٘ ؾجذ انشاظ ٙانغٛذ
ا.د /كًبل أثٕ انًغذ ؾهٙ
د /ؾجذ انؾًٛذ عؿذ ؾجذ انؾًٛذ انفخشاَٙ
أ.د /ؾضد ؾجذ انشؽًٍ يؾًذ
د /يؾًذ ؽغٍ َٕٚظ
د /ؾجذ انٓبد٘ يؾًذ سظٕاٌ
أ.د /ؽشٚف يؾًذ فٕص٘
أ.د /صفٕد اؽًذ ؾكبؽخ
د /ئٓٚبة يؾًذ فًٓٙ
د /يؾًذ يصطفٗ ايٍٛ
د /انضْشاء عًبل أثٕ صٚذ
د /ؾه ٙيؾًذ ؾه ٙؽًذاٌ
ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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االعى

انكهٛخ

د /ؽغٍ يؾًذ اؽًذ خضٚى

انؿهٕو

أ.د /يؾًذ عجش ؽذٚذ
أ.د /أؽشف ايبو ؾجذ انشاظ ٙطبٚؽ
د /يصطفٗ ؾجذ انٕاؽذ
أ.د  /ؾالء انذ ٍٚصالػ انذ ٍٚؾجذ انْٕبة
أ.دْ /ذٖ يصطفٗ ؾجذ انْٕبة
د /ؾصبو ؾجذ انغالو ؽؿالٌ
د /أثٕ انؾغٍ انؾبرن ٙأؽًذ َٕٚظ
د /صُٚت ؾجذ انشؽًٍ يؾًذ يؾًذ
د /أؽًذ ؾجذ انصبدق يؾًذ
د /أسٔ٘ ؽغبٌ َبد٘
دَٕ /سا ؽشلبٔ٘ ؽغبع ٙؽشلبٔ٘
دٔ /عذ٘ صبثش أؽًذ عهًٛبٌ

صساؾخ ٔيٕاسد طجٛؿٛخ

د /ئُٚبط اؽًذ يؾًذ
د /سْبو اؽًذ يؾًذ
د /ؾجذ اهلل يُصٕس عهٛى عُغش
د /يؾًذ أؽًذ أثٕ انهٛم
د /يؾًذ رٕفٛك ؾجبط
د /يؾًذ ؾجذ انؿػٛى يصطفٗ يُصٕس

انُٓذعخ

د /يؾًذ فكشٖ ؾجذ انًجذب عهًٛبٌ
د /أعبيخ يؾًٕد يؾًذ ؾهٗ
د /ؽغبو انذ ٍٚيؾًذ اؽًذ يؾًذ
د /أؽًذ يؾًٕد ؾجذ اهلل ؾهٗ
د /أثٕ انمبعى دٚبة أؽًذ ؾهٗ
د /أؽشف يؾًذ اؽًذ فشػ
ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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االعى

انكهٛخ

أ.د /يؾًذ يؾًٕد ؾهٗ يؾًذ

انُٓذعخ

أ.د /يًذٔػ ؾجذ االخش يؾًذ
د /ئٓٚبة يؾًٕد يؾًذ يؾًٕد
د /ؽًبدح اؽًذ ؽًبدح ئعًبؾٛم
أ.د /ئٓٚبة خهف ئثشاْٛى ؽًذ
أ.د /نإ٘ عؿذ انذَ ٍٚصشد
أ.د /انغٛذ ؾجذ انؾًٛذ يؾًٕد ؽغبٍَٛ
يـْ /ؾبو ئثشاْٛى فزؾ ٙيؾًذ
أ.د /أعبيخ أؽًذ ؾًش
د /يخزبس ؾهٗ أؽًذ
د /كٛشنظ ؾطٛخ ؾجذ انًالن
د /انؿطبس ؾهٗ يؾًذ ؾجذ انجبعط
د /ؾًبد ؾجذ انُج ٙيؾًذ
د /ؾًش يؾًذ ؾجذ انشؽٛى ؾجذ انغفٕس
د /يؾًذ ؾجذ انُبصش يؾًذ يؾًٕد
أ.د /يؾًذ ؾجذ انؿضٚض يٓهم ؾشاثٙ
د /يؾشٔط انغٛذ أؽًذ
أ.د /انغٛذ ؽغبَ ٍٛيؾًٕد
د /يؾًٕد ؾجذ انْٕبة عؿفش
د /صٚبد يؾًذ يؾًذ ؾهٗ
د /كشاس يؾًٕد ثذٔ٘
د /ؽًبدح أؽًذ ؽًبدح ئعًبؾٛم
دْ /بَ ٙصبثش صذٚك ؽغٍٛ
د /صالػ يؾًذ كبيم
د /ؾه ٙعهٛى يؾًذ ئثشاْٛى
أ.د /يصطفٗ أدو ؾهٙ
ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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االعى

انكهٛخ

د /أ ًٍٚصالػ طّ

اٜصبس

د /خبنذ ٕٚعف أثٕ انفعم

ركُٕنٕعٛب يصبٚذ ٔاعًبن

عٕائض انُؾش انؿهًٕٓٔ2 ٙ
االعى

انكهٛخ

د /أعبيخ خبنذ ؾضًبٌ

ُْذعخ انطبلخ

د /ؽغَٕ ٍٛث ٙثذس٘

االعى

انكهٛخ

د /أؽًذ يؾًذ سؽٕاٌ يٓشاٌ

ُْذعخ انطبلخ

د /أؽًذ صبثذ يؾًذ يؾًذ
أ.د /ؾبدل ص ٍٚانذ ٍٚيؾًذ
د /لبعى ؾًش ؽغٍٛ

انؿهٕو

د /ؾجذ انشؽًٍ صكشٚب
د /يصطف ٙاؽًذ ؾه ٙؾغٕس
د /يؾًذ إَٔس صكٙ
و و /اؽًذ يؾًذ ئثشاْٛى
أ.د /يغذ٘ ؾجذ انشاظ ٙانغٛذ
أ.د /أعبيخ اؽًذ يٓهم
أ.د /يؾًذ ؾجذ انًُؿى سعالٌ
د/يؾًذ ؾجذ اهلل عبد دسٔٚؼ
د /عهًٛبٌ انغٛذ عهًٛبٌ
د /أؽشف ئيبو ؾجذ انشاظٙ
ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ

7|P a g e

االعى

انكهٛخ

د /ؾجذ اهلل يُصٕس عهٛى

صساؾخ ٔيٕاسد طجٛؿٛخ

د /عبيٛخ ؽؾًذ ؽغٍ ؾجذ انْٕبة

انُٓذعخ

د /انغٛذ ؾجذ انؾًٛذ يؾًٕد
أ.د /يؾًذ ؾجذ انؿضٚض يٓهم
د  /أؽًذ يؾًذ ؾٛذ يؾًذ
د/أعبيخ يؾًٕد يؾًذ ؾهٗ
د/.ئٓٚبة يؾًٕد يؾًذ يؾًٕد
د /يخزبس ؾهٗ
د .أعبيخ اؽًذ ؾًش
د /يؾًذ فكشٖ ؾجذ انًجذب
د/كشاس يؾًٕد ثذٔ٘ يصطفٗ
د /صالػ يؾًذ كبيم
د .يؾًذ ؾجذ انُبصش يؾًذ
د .ئٓٚبة خهف ئثشاْٛى
د .انؿطبس ؾهٗ يؾًذ
دْ .ذٖ عهطبٌ

انطت

د .يصطفٗ ادو انطٛش٘

ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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عٕائض انُؾش انؿهًٕٓٔ2 ٙ
االعى

انكهٛخ

أ.د /يؾًذ َغٛت ساؽذ

انؿهٕو

د /يؾًٕد ؾجذ انذاٚى انطبْش
أ.د /ؾهٗ كبيم خهف اهلل
د /ؽغٍ أثب صٚذ ؽُذ٘
د /يٓب يجبسن عًؿخ
أ.د /اًٚبٌ ؾجذ انشاظٙ
أ.دْ /بسٌٔ ؾجذ انفزبػ انؾٛخ
دٚ /ؾ ٙٛانجؾبس
أ.دٚ /ظ غالة عٕدِ
أ.د/يؾًذ ؾجذ انؾكٛى أؽًذ
أ.د/ؾالء انذ ٍٚصالػ انذ ٍٚؾجذ انْٕبة
ا.د/يؾًذ ؾجذ انًُؿى يؾًذ سعالٌ
د /اؾزًبد اؽًذ ؾٕض اهلل
د /فبٚض يؾًذ يؾًذ ؾٛغٗ
د/ؾالء ؽغٍ َٕس انذٍٚ
د /أؽشف ئيبو ؾجذ انشاظٙ
د /أؽًذ يؾًذ سؽبد ؾٕض
د /ؾهٗ يؾًذ ؾهٗ ؽًذاٌ
أ.د/يغذ٘ ؾجذ انشاظ ٙانغٛذ
د/عبيٛخ يؾًذ عٛذ ؽغبٍَٛ
د /يؾًذ ؾه ٙأؽًذ خهٛم
د/ئثشاْٛى ثٕٛي ٙؾجذ انفشٚط
د /أعبيخ أؽًذ يٓهم
د /كشاس ؾًش انفشعبٔ٘
د /ؽغٍ يؾًذ أؽًذ خضٚى
ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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االعى

انكهٛخ

دٔ/عٛذح يؾًذ يؾًٕد

انؿهٕو

د /ؽغبع ٙيؾًذ ؾهٗ أؽًذ
د /صشٚب يؾًذ يؾًٕد
د /فبطًخ فخش٘ ؾجذ انًزؿبل
أ.د/.ؾجذ اهلل أؽًذ ئثشاْٛى

انُٓذعخ

أ.د /.نإ٘ عؿذ انذَ ٍٚصشد
د /صٚبد يؾًذ يؾًذ ؾهٙ
د /يُزصش يؾًذ يؾًذ
د /يصطفٗ يؾًذ دسدٚش أؽًذ
أ.د/يؾًذ ؾجذ انؿضٚض يٓهم
د /يؾًذ ؾه ٙيؾًذ ئعًبؾٛم
د/.ئٓٚبة يؾًٕد يؾًذ يؾًٕد
د/صالػ يؾًذ كبيم يؾًذ
د /ؾجذ انًإيٍ يؾًذ ؾجذ انشؽٛى
د /ؾًبد يؾًذ اؽًذ يؾًٕد
ا.د /يؾشٔط انغٛذ اؽًذ
ا.د/يؾًذ ؾجذ انؿػٛى يصطفٗ يُصٕس
أ.د/يؾًذ يؾًٕد يؾًذ ؾهٗ
د /يؾًذ فكشٖ ؾجذ انًجذب عهًٛبٌ
د /أؽًذ صبثذ يؾًذ

ُْذعخ انطبلخ

دٕٚ /عف أؽًذ يجبسن
أ.د /أؽشف يؾًذ ؽًٛذح
د /طبسق ؽغٍ يؾًذ ؽغٍ
ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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االعى

انكهٛخ

أ.د /عبثش ؽجٛت عهًبٌ

ُْذعخ انطبلخ

دَ /جٛم عؿٛذ ؾٕض

صساؾخ

د /يؾًذ اؽًذ أثٕ انهٛم
د /يؾًذ رٕفٛك ؾجبط
دٔ /عذ٘ صبثش اؽًذ عهًٛبٌ
د /انؾًٛبء ئثشاْٛى أؽًذ
د /ؽغٍ ؽبفع ؽغٍ طشثب٘

ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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عٕائض انُؾش انؿهًٕٓٔ0 ٙ
االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

انكهٛخ

د/أؽًذ صبثذ يؾًذ

ُْذعخ انطبلخ

دٕٚ /عف أؽًذ يجبسن
أ.د /طبسق ؾجذ انًالن يٛخبئٛم
د /ؾًش يؾًذ دْت
د /يؾًذ فزؾ ٙصبدق
أ.دٔ /نٛذ أَٛظ يؾًٕد ؾٛغٗ
د /ئثشاْٛى كًبل يؾًذ
ا.د /ؾبدل ص ٍٚانذ ٍٚيؾًذ يٕعٗ
أ.د /عبثش ؽجٛت عهًبٌ
د /عٓبو ؾه ٙيؾًذ

انؿهٕو

د /صشٚب يؾًذ يؾًٕد
أ.دْ /بسٌٔ ؾجذ انفزبػ انؾٛخ
دٚ /ؾ ٗٛؽًذ٘ يؾًذ
دٔ /عٛذح يؾًذ يؾًٕد
أ.دٚ /ظ غالة عٕدح
د/أعًبء ؾجذ انؿضٚض ئثشاْٛى
د /يٓب يجبسن عًؿّ
د /ؽغٍ أثب صٚذ ؽُذ٘
د /ؽغٍ يؾًذ اؽًذ
أ.د /ؾجذ انؿضٚض ؾجذ انشاصق يؾًذ طُطبٔ٘
د /ؾالء ؽغٍ َٕس انذٍٚ
د/اؽًذ ؾجذ انصبدق يؾًذ
ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

انكهٛخ

د/ؾبدل ؾجذ انفٓٛى انغٛذ

انؿهٕو

دَ /بدٚخ أؽًذ ؾجذ اهلل
د /يغذ٘ ؾجذ انشاظ ٙانغٛذ
د /فبٚض يؾًذ يؾًذ ؾٛغٗ
د /خٛشٚخ يؾًذ فٕص٘
أ.د /يؾًٕد خهٛم غضانٙ
أ.د /يؾًذ ؾجذ انًُؿى سعالٌ
د /اؾزًبد اؽًذ ؾٕض اهلل
د /ؾالء انذ ٍٚصالػ انذ ٍٚؾجذ انْٕبة
أ .د /كًبل أثٕ انًغذ ؾهٗ
أ.د/يؾًذ عجش ؽذٚذ
د /يؾًذ ؾهٗ خهٛم
د/ؾهٗ يؾًذ ؾهٗ
ا.د /عٛذ ؾجذِ اؽًذ
د /اؽًذ يؾًذ انؿطٛفٗ
د /أؽشف ئيبو ؾجذ انشظٗ
د /عبيٛخ يؾًذ عٛذ
أ.د /يؾًذ فزؾ ٙاأليٍٛ
د /صبثش يؾًذ انكجٛش
د /أؽًذ يؾًذ سؽبد
د /ؽغٍ ؽبفع ؽغٍ

صساؾخ ٔيٕاسد طجٛؿٛخ

د /يؾًذ أؽًذ أثٕ انهٛم
دَ /جٛم عؿٛذ ؾٕض

ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ا.د /أ ًٍٚيؾًٕد ؾضًبٌ

انكهٛخ
انُٓذعخ

أ.د /نإ٘ عؿذ انذَ ٍٚصشد
د/.أؽًذ يؾًذ ؾٛذ يؾًذ
د /.صبنؼ كًبل ْشٚذ٘
د/.يؾًذ يؾًٕد ؾهٗ
د /يًذٔػ ؾجذ االخش يؾًذ
د /ؾًبد اؽًذ ؽغٍٛ
ا.د /يؾًذ ؾجذ انؿضٚض يٓهم ؾشاثٙ
د /ؾًبد يؾًذ اؽًذ
ا.د /ؾجذ اهلل اؽًذ ئثشاْٛى
د /أعبيخ اؽًذ ؾًش
د /صالػ يؾًذ كبيم
د/انغٛذ ؾجذ انؾًٛذ يؾًٕد
د /يؾًذ ؾه ٙخهٛم

ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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فشٚك انزصُٛف
االعى

انكهٛخ

أ.د /يؾًذ ؾجذ انؿضٚض يٓهم

سئٛظ فشٚك انزصُٛف

د  /ؽغٍ يؾًذ أؽًذ خضٚى

ؾعٕا

أ.د /أ ًٍٚأؽًذ األي ٍٛيؾًذ

ؾعٕا

د /ؾصبو ؾجذ انغالو ؾجذ انؾهٛى ؽؿالٌ

ؾعٕا

د /غبدح ٚؾ ٗٛأثٕ صٚذ

ؾعٕا

د /أ ًٍٚيؾًذ عًٛش سظٕاٌ

ؾعٕا

د /ئًٚبٌ يؾًٕد أثٕ انُغب

ؾعٕا

أ  /يصطفٗ يؾًٕد عُذ٘

ؾعٕا

يـ /صفبء ؾًش ؾضًبٌ

ؾعٕا

أ  /ئُٚبط ؾجذ انغالو دعٕلٙ

ؾعٕا

أ  /أؽًذ عشاط انذٍٚ

ؾعٕا

أ /يؾًذ لذس٘ عبنى

ؾعٕا

أ /سٓٚبو صكشٚب ؾجذ انؿبطٙ

ؾعٕا

ؾٛذ انؿهى  - ٕٓٔ2عبيؿخ أعٕاٌ
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