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 2019-2018 انٍٓئخ انتدرٌطٍخ فً لطى انهغخ انفبرضٍخ 

 

االختصبص ا الختصبص انعبو  انهمت انعهًًانشٓبدح اضى انتدرٌطً د 

اندلٍك 

/ ضهًبٌ يُعى ضهًبٌ . د.و.أ 1

رئٍص انمطى 

نغخ  انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب  أضتبذ يطبعد دكتٕراِ

ادة  انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ دكتٕراِفبطًخ ضعدي حطٍٍ . د.أ 2

ادة  انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ دكتٕراَِبًْ عجد إثراٍْى . د.أ 3

نغخ  انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ دكتٕراِغبزي نعٍجً شٌٕم . د.أ 4

نغخ  انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕراِعجد االنّ يحًد حطٍ . د.و.أ 5

 ادة انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕراِضبيً عجد انحطٍ عجد . د.و.أ 6

 ادة انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕراِخٍرٌخ ديبن لبضى . د. و.أ 7

 ادة انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕراِيحًد لبضى خهف . د.و.أ 8

 ادة انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕراِرحٍى يسْر ججر . د.و.أ 9

 ادة انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕراِيدٌٍ عجد انعسٌس رشٍد . د.و.أ 10

 ادة انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕراِجبضى رداو يحًٕد . د.و.أ 11

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕرآَِهخ دأد ضهًبٌ . د.و.أ 12

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕراِعمٍم عجد انحطٍٍ . د.و.ا 13

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕراِإَٔر عجبش يجٍد . د.و.أ 14

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب أضتبذ يطبعد دكتٕراِخطبة عجد انججبر يحًٕد .د.و.أ 15

ادة  انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش دكتٕراِثبٌش ججبر زٌبرح . د.و 16

نغخ  انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش دكتٕراِرَب عهً يجٍد . د.و 17

 ادة انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش دكتٕراِيحًد َصٍف جبضى . د.و 18

 ادة انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش دكتٕراِي ٌٕضف عجبش دأ. د.و 19

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش دكتٕراِ رفم يٕفك عجد انٓبدي. د.و 20
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 ادة انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يبجطتٍرَبزن لبضى يحًد . و 21

 ادة انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يبجطتٍرحطٍٍ عهً عجبش . و 22

نغخ  انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد يبجطتٍراًٌبٌ يطشر عبجم . و.و 23

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد يبجطتٍرن چبضت يميبجد . و.و 24

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد يبجطتٍرعهً ضفبح عٍطى . و.و 25

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد يبجطتٍرغبزي فٍصم جهٍم . و.و 26

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد يبجطتٍرطالل حطٍٍ َجى . و.و 27

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد يبجطتٍرعجبش خهٍف عهٍٕي . و.و 28

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد يبجطتٍرفبطًخ جٕاد عجد . و.و 29

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد يبجطتٍراٌفبٌ كرٌى شُبٔح . و.و 30

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد يبجطتٍريكً خبند عجد انرزاق  . و.و 31

/ دكتٕراِ عًر أيٍٍ عجد انعجبش . و.و 32

فً طٕر 

 انًعبدنخ

ادة  انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد

/ دكتٕراِ  جًبل عجد انسْرح غرة. و.و 33

فً طٕر 

 انًعبدنخ

 نغخ انهغخ انفبرضٍخ ٔآداثٓب يدرش يطبعد


