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 القبفلت الطبيت اإلرشبديت لوركز وهديٌت الوحلت الكبرى
 م.19/11/2019بودرست اإلػداديت بٌيي يوم األربؼبء الووافق  

  

 مجدى سبع رئيس الجامعة /تحت رعاية أ.د

 ةشئون خدمعماد عتمان نائب رئيس الجامعة ل /وأ.د
 ةالبيئ ةالمجتمع و تنمي

ة انًذهة ُويذَيركس انً َظى قطبع انجُئة ثجبيؼة طُطب قبفهة طجُة جثقُفُة 

وكُم  أ.د/ حسبى رشيد ػبد الؼزيزوقذ شبركث انكهُة ثىفذ ثرئبسة ، انكجري

انكهُة نشئىٌ خذية انًجحًغ وجًُُة انجُئة جًثم فٍ نجبٌ الكحشبف انطالة 

انًىهىثٍُ فٍ يجبالت انرسى وانًىسُقً وانحًثُم واإلنقبء وجكىَث انهجبٌ 

 يٍ :

 
 :في الرسن يلجٌت الكتشبف الووهوبي      

 .ثقسى انحرثُة انفُُة  ألسحبر انًسبػذا دجُت أدًذ أيبٍَ د/أ.م.
 هوسيقيبً: يالكتشبف الووهوبيلجٌت 

 .ثقسى انحرثُة انًىسُقُة انًذرش فهُى يالك فخرٌ /د.     
 .انًسبػذ ثقسى انحرثُة انًىسُقُة شصبثر انًحىنٍ انًذرأدًذ  /أ

 في التوثيل واإللقبء : يلجٌت الكتشبف الووهوبي     
 .اإلػالو انحرثىٌزَذاٌ األسحبر انًسبػذ ثقسى ػهً يبَسة / دأ.م.

 .ثقسى اإلػالو انحرثىٌ شانؼطبر انًذرٍَ جًُم بأيد/  

 

بالت انفُُة ًجاندُث جى إكحشبف انًىهىثٍُ يٍ طالة انًذرسة فٍ 

 -:انحبنٍ ثبنجذولأسًبئهى  انًذرجوهى انًخحهفة 

 الووهبت الصف اإلسن م
 +القبء+توثيلغٌبء أونً إػذادٌ أدًذ يسؼذ انسؼُذ شكُم 1

 + اًشبد ديٌيغٌبء انثبنث اإلػذاٌ يىسً ػس انرجبل ذيهُ 2

 ألت الكوبى انثبنث اإلػذاٌ إسالو يذت انًذًذٌ 3

 أورج انثبٍَ  اإلػذاٌ زَبد اثراهُى 4

 أكوريديوى انثبنث اإلػذاٌ أدهى سؼُذ 5

 تالوة قرءاى انثبٍَ  اإلػذاٌ ػًر ػهً انىكُم 6

 إيقبع أونً إػذادٌ ثالل فبروق دمحم 7

 توثيل انثبٍَ  اإلػذاٌ ػبد الؼظينػبد الؼظين شريف  8

 اإللقبء انثبٍَ  اإلػذاٌ دمحم يىسً انشىرثجٍ 9

 توثيل انثبٍَ  اإلػذاٌ أدهى ثروت ػجذ انذهُى 10

 توثيل أونً إػذادٌ يًذوح اثراهُى دمحم 11

 توثيل أونً إػذادٌ طبرق أيٍُ ثبثث 12

 جًثُم أونً إػذادٌ ػجذ انردًٍ اثراهُى  13

 توثيل أونً إػذادٌ دًذٌ فبروتػالء  14
 توثيل أونً إػذادٌ ػجذ هللا كرو دمحم 15
 توثيل أونً إػذادٌ أًٍَ يجذٌ ػجذ انهطُف 16
 توثيل أونً إػذادٌ ػًر ػجذ انردًٍ ثذر 17
 توثيل انثبٍَ  اإلػذاٌ َىسف دمحم سؼذ 18
 اإللقبء انثبنث اإلػذاٌ خبنذ انسُذ انسُذ 19
 الرسن انثبٍَ  اإلػذاٌ يهُذ ػجذ انجهُم 20
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 الرسن انثبٍَ  اإلػذاٌ أدًذ يسؼذ انشُبوٌ 21
 الرسن انثبٍَ  اإلػذاٌ أدًذ سبيخ أدًذ 22
 الرسن أونً إػذادٌ ػالء هبَت دمحم 23
 الرسن انثبٍَ  اإلػذاٌ دمحم دمحم ػجذ انذٍ 24
 الرسن أونً إػذادٌ طه أسبيه طه 25
 الرسن اإلػذاٌانثبٍَ   أدًذ يصطفً أدًذ 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


