
 جبيؼّ طُطب           

 خانُٕػي خكهيخ انززثي    

                   اإلقزصبد انًُشنٗقظى     

 0202/0200نجبيؼٗ نهؼبو ا  -فصم انزثيغ ( َظبو انظبػبد انًؼزًذح  ) انفزقخ األٔنٗ -نًحبضزاد انُظزيخ جذٔل ا
    

 خػًيذ انكهي                   ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                                                 رئيض يجهض انقظى                                   شئٌٕ انزؼهيى                                         طكزربريخ انقظى       
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 بٌأ.د / حًذٖ إطًبػيم شؼج                        أ.د/ َجالء فبرٔق انحهجٗ                                                     آيخ يحًذ فٕسٖ نجشزيٍأ.د/                                                                                                            

 

                                        
       

 

 انزٕقيذ          

 انيٕو   

 

3.9203.9

2 

 

22.9203.92 

 

22.92022.92 

 

20.92022.92 

 

2.92020.92 

 

0.9202.92 

 

9.9200.92 

 

0.9209.92 

 انظجذ

 يجبدٖء إقزصبد و/

 د/ يُٗ ػٕف

 ذ(جذي0يذرج)

 يبكيُبد انحيبكخو/

 نًيبء إثزاْيى ػجذ انفزبحأ.د/ 

 األثبصيزٖ أ.و.د/ ييًُخ

 رك9يذرج

 طجبػخ انًالثض ٔانًفزٔشبدو/

 نًيبء إثزاْيى ػجذ انفزبحأ.د/ 

 أ.و.د/ ييًُخ األثبصيزٖ

 رك9يذرج 

 انثقبفخ انجيئيخو/

 د/ثزيب طزاجأ.و.

 (جذيذ2يذرج)

  انزؼهيى انذارٗو/

د/ يحًذ ػجذ أ.و.

  انًطهت

 جذيذ0يذرج

  

  األحذ

فظيٕنٕجٗ و/

 اإلَظبٌ 

 ثظيَٕٗ يحًذأ.د/

 رك0يذرج 

و/ يذخم انٗ انؼهٕو 

 انُفظيخ

 د/ أحًذ انششزبٖٔ

 (جذيذ2يذرج )

 

 و/ نغخ إَجهيشيخ

 أ.د/ كًبل انغًزأٖ

 (رك2يذرج)

  

  اإلثُيٍ

 ييكزٔثيٕنٕجٗ و/

 أ.و.د/ يزفذ فزيذ 

 (جذيذ2يذرج)

 

انخيٕط ٔانززاكيت و/

  انُظيجيخ

 أ.د/ ػبدل انُٓذأٖ

 أ.و.د/ ٔئبو يحًذ حًشح

 ( جذيذ2يذرج)

   

 انثالثبء

 و/ طزق رذريض ػبيخ

 د/ يحًٕد انٕكيمأ.و.

 ( جذيذ0يذرج )

 

 حقٕق اَظبٌو/

 حًذٖ أ.د/ ثهيغ

 (رك2يذرج)

 رػبيخ األو ٔانطفمو/

 أ.د/ َجالء  فبرٔق انحهجٗ

 (جذيذ0يذرج)

  

 انخًيض
 

  

 فٍ رجًيم األطؼًخ و/

 يب شًض انذيٍد/ راَ

 (جذيذ9يذرج)

 

  

                                                                                                                                      



 

 جبيؼخ طُطب

 كهيخ انززثيخ انُٕػيخ

 اإلقزصبد انًُشنٗقظى 

  نهفزقخ انثبَيخ  0202/0200جذٔل نهًحبضزاد انُظزيخ نهفصم انذراطٗ انثبَٗ 

 ( األرثؼبء –األثُيٍ  –( أيبو انحضٕر )انظجذ  22-7-9)انزؼهيى ٔجٓبً نٕجّ (االطجٕع ) 

 3.9-0.92 0.92-0.92 0.92-9.92 9.92-0.92 0.92-2.92 2.92-20.92 20.92-22.92 22.92-22.92 22.92-3.92 3.92-3.92 انيٕو انفزقخ

يخ
بَ

نث
ا

 

 انظجذ
 )ٔجٓبً نٕجّ(

 (2رُفيذ يالثض )   

 أ.د/ ْيبو ديزداع انغشانٗ    

 أ.د/ راَيب يحًذ حًٕدِ  

 (رك2يذرج)

  ًَٕ انطفم ٔرػبيزّ

 هخ ػجذ انظزبر د/ َجي

 د/ يُٗ ػٕف

 (رك0يذرج)

ربريخ انززثيخ َٔظبو انزؼهيى فٗ 

 يصز

 د/ ػجيز انؼصبيٗ

 ( جذيذ9يذرج)

  

 االثُيٍ

  )ٔجٓبً نٕجّ(

 و/ رصًيى ٔرطزيش

 أ.د/ ػبدل انُٓذأٖ

 أ.د/ آيخ يحًذ فٕسٖ

 ( جذيذ0يذرج)

 و/ ػهى َفض رؼهيًٗ

 د/ يحًذ ػجذ انًطهت2ا.و

 (رك9يذرج)
 د/ فيٕنيذ أٔطّرغذيخ إَظبٌ 

 (جذيذ2يذرج)

 

 االرثؼبء

 )ٔجٓبً نٕجّ(

 نغخ ػزثيخ ٔاداثٓب

 ا.د/ أحًذ سكٗ

 (رك2يذرج)

 و/ يجبدئ رذريض

 د/يٕاْت ججز

 (جذيذ2يذرج)

              ٔججبد إػذاد رخطيظو/        

 يحًذ كٕيهّد/ أيم  

 ( جذيذ0يذرج)    

   

 انخًيض ( -انثالثبء –( ايبو ) األحذ  20-29-20-22-3-3-3-0-0-0-2)انزؼهيى ػٍ ثؼذ( األطجٕع )

     3  - 7 7  - 3   3   -  0 0  -  0        0  -   9 9  -  0 0  -2  2  - 20  انيٕو انفزقخ

يخ
بَ

نث
ا

 

 االحذ
 )ػٍ ثؼذ(

 (2رُفيذ يالثض )    

 أ.د/ ْيبو ديزداع انغشانٗ        

 .د/ راَيب يحًذ حًٕدِأ     

 يظ إػذاد ٔججبدرخطو/              

 د/ أيم يحًذ كٕيهّ

 

 رغذيخ إَظبٌ و/ 

 د/ فيٕنيذ أٔطّ

 

 انثالثبء
 )ػٍ ثؼذ(

 و/ رصًيى ٔرطزيش

 أ.د/ ػبدل انُٓذأٖ

 أ.د/ آيخ يحًذ فٕسٖ

 و/ ػهى َفض رؼهيًٗ
 أ.و.د/يحًذ ػجذانًطهت

 ًَٕ انطفم ٔرػبيزّ

 د/ َجيهخ ػجذ انظزبر 

 د/ يُٗ ػٕف

 

 انخًيض

 )ػٍ ثؼذ(

 نغخ ػزثيخ ٔاداثٓب/و       

 ا.د/ أحًذ سكٗ     

 

 يجبدٖء رذريضو/

 د/ يٕاْت ججز

 و / ربريخ انززثيخ َٔظبو انزؼهيى
 د/ ػجيز انؼصبيٗ

 

 

 ػًيذ انكهيخ                      ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                                                 رئيض يجهض انقظى                                   شئٌٕ انزؼهيى                                         طكزربريخ انقظى       
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 أ.د / حًذٖ إطًبػيم شؼجبٌ                        أ.د/ َجالء فبرٔق انحهجٗ                                                     آيخ يحًذ فٕسٖ نجشزيٍأ.د/                                                                                                            

                
 



جبيؼخ طُطب                  

 كهيخ انززثيخ انُٕػيخ

 قظى اإلقزصبد انًُشنٗ

  (20-22-3-0)انزؼهيى ٔجٓبً نٕجّ (االطجٕع )  نهفزقخ انثبنثخ  0202/0200جذٔل نهًحبضزاد انُظزيخ نهفصم انذراطٗ انثبَٗ 

 )األثُيٍ  رزثيخ ييذاَيخ ثبنًذارص ( –انخًيض (  –انثالثبء  –أيبو انحضٕر )األحذ  

 3.9-0.92 0.92-0.92 0.92-9.92 9.92-0.92 0.92-2.92 2.92-20.92 20.92-22.92 22.92-22.92 22.92-3.92 3.92-3.92 انيٕو انفزقخ

ثخ
بن
نث

 ا

 االحذ
 )ٔجٓبً نٕجّ(

 ػالقبد أطزيخو/

 أ.د/ َجالء فبرٔق انحهجٗ

 د/ ػجيز إَٔر ْالل   

 ( جذيذ0يذرج)

 أجٓشح ٔأدٔاد يُشنيخ  و/

 د/ ػجيز إَٔر ْالل

 ( جذيذ0يذرج)

     

 االثُيٍ

 )ٔجٓبً نٕجّ(
 رزثيـــــــــــــــــــــــخ ييذاَيــــــــــــــــــــخ

    

  

 ءانثالثب
 )ٔجٓبً نٕجّ(

 و/طٓٗ رجزيجٗ  

 أ.د/ ػبدل انجبجٕرٖ

 د/ راَيب شًض انذيٍ
 (رك9و)

 ( 0رُفيذ يالثض )و/

 أ.و.د/ شزيٍ انًُشبٖٔ

 أ.و.د/ ٔالء سيٍ انؼبثذيٍ

 (3قبػخ)

 أصٕل ثقبفيخ ٔاجزًبػيخو/

 د/ ػجيز انؼصبيٗ
 ( جذيذ2يذرج)

  

 انخًيض
 )ٔجٓبً نٕجّ(

 انقيبص ٔانزقٕيىو/ 

 ػجذ انًطهتد/ يحًذ و.ا.
 (رك2و)

  

    

 

 األرثؼبء (–( ايبو ) انظجذ  29-20-22-3-3-7-0-0-9-2ػٍ ثؼذ( األطجٕع )

     3  - 7 7  - 3   3   -  0 0  -  0        0  -   9 9  -  0 0  -2  2  - 20  انيٕو انفزقخ

ثخ
بن
نث

 ا

 انظجذ
 )ػٍ ثؼذ(

 و/ انقيبص ٔانزقٕيى  

 أ.و.د/ يحًذ ػجذانًطهت

 أطزيخػالقبد و/

 أ.د/ َجالء فبرٔق انحهجٗ

 د/ ػجيز إَٔر ْالل   

 طٓٗ رجزيجٗو/

 أ.د/ ػبدل انجبجٕرٖ 

 د/ راَيب شًض انذيٍ               

  

 االثُيٍ

 )ػٍ ثؼذ(

 
 

 و/اصٕل ثقبفيخ ٔاجزًبػيخ   

 د/ ػجيز انؼصبيٗ               

  

 االرثؼبء

 )ػٍ ثؼذ( 

 ( 0رُفيذ يالثض )و/

 ُشبٖٔأ.و.د/ شزيٍ انً

 أ.و.د/ ٔالء سيٍ انؼبثذيٍ

 أجٓشح ٔأدٔاد يُشنيخ  و/

 د/ ػجيز إَٔر ْالل             

   

 
 ػًيذ انكهيخ                   ٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                       ٔكيم انكهيخ نشئ                          رئيض يجهض انقظى                                   شئٌٕ انزؼهيى                                         طكزربريخ انقظى       

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         ـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 أ.د / حًذٖ إطًبػيم شؼجبٌ                        ٔق انحهجٗ              أ.د/ َجالء فبر                                      آيخ يحًذ فٕسٖ نجشزيٍأ.د/                                                                                                            

                        

 



 

 جبيؼخ طُطب                       
 كهيخ انززثيخ انُٕػيخ

 قظى اإلقزصبد انًُشنٗ

  نهفزقخ انزاثؼخ  0202/0202جذٔل نهًحبضزاد انُظزيخ نهفصم انذراطٗ انثبَٗ 

 )االرثؼبء  رزثيخ ييذاَيخ ثبنًذارص ( –انخًيض (  –انثالثبء  –( أيبو انحضٕر )األحذ  29-3-0-2ٓبً نٕجّ (االطجٕع ) )انزؼهيى ٔج
 

 3.9-0.92 0.92-0.92 0.92-9.92 9.92-0.92 0.92-2.92 2.92-20.92 20.92-22.92 22.92-22.92 22.92-3.92 3.92-3.92 انيٕو انفزقخ

ؼخ
اث
نز

 ا

 االحذ
 )ٔجٓبً نٕجّ(

 رأثيث يظكٍ 

 د/ جيٓبٌ ػجذهللا انحذاد     

 (جذيذ0يذرج)

 ( 9رُفيذ يالثض )

 أ.د/ إيزيُٗ طًيز يظيحّ

 أ.م.د/ إيمان حامد ربيع

 (رك0و)

 و/رزثيخ يقبرَخ   

 د/ طًيحخ أثٕ انُصز
 (جذيذ0يذرج)

 إقزصبديبد أطز ٔإرشبد يظزٓهك

 د/ َجيهخ ػجذ انظزبر      

 (جذيذ2يذرج)

  

 انثالثبء

 بً نٕجّ()ٔجٓ
  

 انززثيخ انغذائيخ 

 ثيم بأ.و.د/ دػبء ق

 ( جذيذ2يذرج)

 

  

  

 االرثؼبء 

 )ٔجٓبً نٕجّ(
 انززثيـــــــــــــــــــــــخ انًيذاَيــــــــــــــــــــخ

  

  

  

األثُيٍ(–( ايبو ) انظجذ  20-20-22-22-7-3-0-9-0)انزؼهيى ػٍ ثؼذ( األطجٕع )  

     3  - 7 7  - 3   3   -  0 0  -  0        0  -   9 9  -  0 0  -2  2  - 20  انيٕو انفزقخ

ؼخ
اث
نز

 ا

 انظجذ
 )ػٍ ثؼذ(

 

 

 انززثيخ انغذائيخ  

 ثيمبأ.و.د/ دػبء ق              

 االثُيٍ

 )ػٍ ثؼذ( 

 ( 3تنفيذ مالبس )
 أ.د/ إيرينى سمير مسيحه 

 أ.م.د/ إيمان حامد ربيع

 يظكٍ  ثيثرأ

 جيٓبٌ انحذادد/                  

 إقزصبديبد أطز ٔإرشبد يظزٓهك   

 د/ َجيهخ ػجذ انظزبر           

 

 االرثؼبء 

 )ػٍ ثؼذ(

 و/رزثيخ يقبرَخ   

 د/ طًيحخ أثٕ انُصز

 

 ػًيذ انكهيخ                   ٔكيم انكهيخ نشئٌٕ انزؼهيى ٔانطالة                                                     رئيض يجهض انقظى                               شئٌٕ انزؼهيى                                         طكزربريخ انقظى       
    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         ـــــ           ــــــــــــــــــــــــــ                                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    

 أ.د / حًذٖ إطًبػيم شؼجبٌ                        أ.د/ َجالء فبرٔق انحهجٗ                                                     آيخ يحًذ فٕسٖ نجشزيٍأ.د/                                                                                                            


