
 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  Ali Mohammed Ahmed   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  Ass.Prof.Dr Shahbaa Khalil Ebrahim   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  Asst.Lec Ammar Waleed Mohammed   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  chiman haydar salh   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  Dr. Bakir Mahmood ALaw AL. Samarrae   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  Dr. Rozhgr kamal mohammed   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  Ghassan Subhi Jameel   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  Ibrahim Mohammed Ahmed   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  Kazhal kamal muhammad   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  Lecturer Khalat Karwan Fares   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  Omar Mohammed Ahmed   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا. امحذ فرسٙ زلًٕد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا. تاٌ انثذساٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا. زُاٌ ػهٙ زغني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا. سؤٖ يثىن زلًذ ٚاعني أيني آغا   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا. سٚاو صثاذ ػثذ انشصاق   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا. عؼذٌٔ عهًاٌ جنى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا. ػثذاخلانك ؽاكش ٕٚعف   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا. َثغ ػايش ْاؽى اتشاْٛى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا. َٕال يًٌٕٛ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. امحذ فخش٘ خضري   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. اصْاس ْاؽى ؽٛد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا  ؽاكش ػاؽٕسا.د. امس   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. اَظ زلًذ خاعى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. إتشاْٛى زلًذ ػهٗ يشخَٕح   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. إٚذٚش غُٛاخ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. تؾاس اكشو مجٛم   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. ثائش ػثذ انمادس صاحل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. راكش زلٙ انذٍٚ ػثذ اهلل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. صُٚة ْاد٘ زغٍ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. عايش فاضم ػثذ انكاظى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. عؼاد ْاد٘ زغٍ انطائٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. ؽاكش زغني ديذٔو   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  مجٛم ا.د. ػثذ انكشٚى فاضم   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. ػفشا  ػطا ػثذانكشٚى انشٚظ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. ػهٙ ػثذانضْشج كاظى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. غُٛح ٚاعش كثاؽٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. فائضِ محضِ ػثاط   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. فرسٙ عامل محٛذ٘ انهٓٛثٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. لسطاٌ ػذَاٌ تكش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. زلًذ حيٛٗ أمحذ اجلٕػاَٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. زلًٕد ؽاكش محٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. يمرذس محذاٌ ػثذ اجملٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. يٓاتاد ػثذ انكشٚى امحذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ٚح فٛصم صاحل ادلٕعٕ٘ا.د. يٓذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. َاص تذسخاٌ انغُذ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.د. َذٖ ٚاعني لاعى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و د. يٓا زلغٍ خهٛفح   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. اؽٕاق زلًذ يطهك   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. افرخاس خثاس ػثذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. ذغشٚذ محذٌٔ ؽكش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. مجؼّ لادس صاحل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. داسا زغٍ طّ انغُدش٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. دُٚا ادْاو حيٛٗ انطائٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  نغشزاٌا.و. ػهٙ كايم محضِ ا   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. كشو ٔنٛذ ػثذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. نٛهٗ يُاذٙ زلًٕد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. ممراص زاصو داؤد انذٕٚخٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. يٙ يكشو ػثذ انؼضٚض   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. يٛثى ػهٙ َافغ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. ُْا  خاعى زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و. ْٛفا  زغني ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  زلًذ ذیع شٔیا.و. ْ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ازالو  صاحل ْٔة   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ازالو خثاس ػثذاهلل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. امحذ ْاؽى محٛذ انؼماتٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. اصْاس ػهٕاٌ كؾاػ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. امسا  ػثذ ػٌٕ ؽٛاع   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. اٚاد زلًذ زغني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. امياٌ خٕاد ْاد٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. امياٌ ػثذ انشمحٍ  انؼثًاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. إَرظاس خاعى خرب   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. أمحذ زلًٕد ػهٕ انغايشائٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. أسٚح أمحذ زغني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. أعٛم ػثذ انغراس زاخى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. أيم زغٍ طاْش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  هف عهًٛاٌ احلًذاَٙا.و.د. تغاو خ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. تؾشٖ عكش خٌٕٛ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زغٍ يٕعٗ خٕاد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زغني َٓاد ػثذ احلًٛذ زغني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زُاٌ ػثاط خرياهلل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زٛذس ػثذ اجلهٛم ػثذ احلغني خٕٚذ انكأٔػ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زٛذس فاضم ػثاط   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. خاَضاد صثاذ زلٙ انذٍٚ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ساحبح زلًذ خضري   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. سخا  صايم كاظى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. سصگاس يصطفٗ غفٕسا.و.   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. سغذ مجال يُاف   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. سغذ ػثذانكشٚى امحذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. سَا صالذ طاْش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. سٚاض ػثذ اتشاْٛى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. صٚاد طاسق ػثذاجلثاس   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. صُٚح ػثذاذلاد٘ زلًذ ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. عادلح زلًٕد زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. عشيذ خانذ ػثذانشمحٍ انغايشائٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. عهطاٌ امحذ دأد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  جنى ػثذاهلل ا.و.د. ؽًٛا    / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ؽًٛا ػثذ انؼضٚضػثذ احلًٛذ انؼثاعٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. طانة تشاٚى عهًٛاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ػثذ انكشٚى زلًٕد ػثذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ػشٔتح مجٛم زلًٕد ػثًاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ػهٙ أمحذ زلًذ انؼثٛذ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ػهٙ محضج ػثاط   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ػًاس ػثذ انكاظى سٔيٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. غاًل ؽاكش صادق   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. فاذٍ يٕفك فاضم   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  كايف دَٕ ترٙا.و.د.    / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  یا.و.د. کايشاٌ زلًذ زاخ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. دلٗ عؼذٌٔ خاعى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. دلٗ ػثذانؼضٚضيصطفٗ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. دلٛا  زاصو عؼذٌٔ انطائٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ياْش زايذ خاعى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. يثىن صفا  خاعى زلًذ احلشتٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زلًذ محضج زغني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زلًذ عؼذ٘ ؽفٛك انؼثٛذ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زلًذ ػثذ انشمحٍ َٕٚظ انؼثٛذ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  زلًذ ػهٙ صاحل ا.و.د.   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زلًذ يٛغش زلًذ تٓا  انذٍٚ انٛاصخٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زلًذ َضاس انذتاؽ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زلًذ ٔنٛذ ػثذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. زلًٕد ؽاكش زلًٕد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. يشذضٗ ػثذانشصاق رلٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. يشٔاٌ عامل َٕس٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. يُال زلًذ إتشاْٛى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. يٓاعؼٛذ محٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. يُٓذ زغني زلغٍ ػهٙ انؾشأ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  محذ أمحذ ا.و.د. يُٓذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. يُٓذ َافغ خطاب ادلخراس   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. يٓٗ صالذ َٕٚظ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. جنٕٖ اتشاْٛى خهٛم   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. َغشٍٚ خٕاد ؽشلٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. َغى طانة ػثذ اهلل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ْذٖ ٚاعني انذتاؽ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ُْا  عامل ضاٚغ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ٔخذاٌ ػثذ اجلثاس محذ٘ انُؼًٛٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ٔعٍ اتشاْٛى زغني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د. ٔعٍ مسني زلًذ ايني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ا.و.د.ػهٙ ػثذاذلاد٘ انكشخٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  اصْاس َاظى سزٛى انضغٛثٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  اعشا  ياخذ خهٛف   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  اعٛم ػصاو مجال انذٍٚ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  اال  محضج ؽُأج دٔٚهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  انثازث سضٕاٌ ؽٛخٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  او. سؤٖ ػثذ انشصاق ػثذ انفراذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  اَظ عؼذ زمٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  اٚاد محٛذ ػثذاهلل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  أعؼذ َٕفم ػثًاٌ ال زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  أٔط ػثذ أحلًٛذ سؽٛذ محٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  آيُح ػذَاٌ زلًذ انفاسط   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ٛك َٕٚظتالل ذٕف   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  زكى يشٔاٌ صٚذاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  زٕسا  عؼذٌٔ كاظى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د عاسج َؼًد امحذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. اؽٕاق كاطغ خنٛم انصشٚفٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. ايال ػثذاهلل ػطٛح   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. اٚاد طاسق ػثذ اجملٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. اُٚاط زلًذ يٓذ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. اُٚاط َٕٚظ انؼضٔ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. أمحذ فشطٕط زٛذس   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. أٔساط خانذ محٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. تاٌ صادق ػٛذاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. تؾشٖ ساضٙ غضثاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. زغني خضػم زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػهٙ ػٛذاٌد. زغني    / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. زال خاعى زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. زال ػثذ انكشٚى امحذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. ساىذ ادسٚظ َٕٚظ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. سضٕاٌ ؽٛخٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. سَا عامل زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. سٚى عالو اتشاْٛى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. صُٚة فاضم ػثاط   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. عشٖ ممراص ػثذاهلل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. ؽفا  صػٛثم خرب   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  .د. صٓٛة زاصو ػثذ انشصاق   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. ػًش لاعى ؽؼثاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. غادج لسطاٌ زغٍ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ؼیدسٔ ید. كهثٕو يصطف   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  اْٛى عؼٛذد. زلًذ اتش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. زلًذ جنى ػثذ انؾٛثاَٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. يصطفٗ محٛذ فشزاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. يُٓذ مخٛظ ػثذاهلل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. َادٚح يغؼٕد ؽشٚف   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. جنال  عفٛاٌ امحذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. َذٖ زلًذ ػضٚض   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. َغى عالو اتشاْٛى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د. ٕٚعف َٕس٘ محّ تالٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د.اَؼاو َٕس٘ ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  د.سؤٖ خهٛم اتشاْٛى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  دسس انغثطني صادق زغني ػهٙ زلغٍ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  دػا  سافغ ػثذ انؼثٛذ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ثذاهلل سضا خانذسضا ػ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  سٚاٌ خانذ صثاذ اجلثٕس٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  صتٛذج زايذ ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  صْشا  زامت ػثذانكشٚى امحذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  صْشا  عالو ػثذ اذلاد٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  صُٚة ػهٙ داسا   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  عاسا أٔنفراذ زلًٕد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  عاسِ فائض زاخى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  عشيذ خاعى زلًذ اخلضسخٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  عؼذ ػًش زلًذ اعرار يغاػذ دكرٕس   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  عُا  صاحل ػثذ ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  عُا  ػثذاهلل ػضٚض انطائٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ؽٓثا  امحذ رلثم   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  كاظى اتٕعٕدجؽًٛا     / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ؽًٛا  زلًذ َٕٚظ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  صثاذ عامل زلًٕد انطائٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  صفا ػذَاٌ خاؽغ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ضسٗ غاص٘ ػثذاجلثاس   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػثاط ػادل زُرٕػ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػثري زغني اتٕساط   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػثري عفٛاٌ فاضم انؼاَٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػصاو زلًذ إتشاْٛى انؾافؼٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػهٙ ػثٛظ زغني ػهٙ ادلؼًٕس٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػهٙ زلًذ أمحذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػًش زلًذ خٓاد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػًش يُٓذ حيٛٗ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  غادج ازغاٌ تكش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ٚك ػثأ٘فاطًّ ػثذانمادس صذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  فرسٛح  ػصاو  ػٛغٗ  طانثح   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  فشذ الصو امحذ ؽاْني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  فكرٕسٚا يُاذٙ زلًٕد انؼضأ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  فٛصم اتشاْٛى زلًذػهٙ احلاج ػثاط   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  لاعى عهطاٌ ػثذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  لاعى صفا  انذٍٚ دأد محٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  نٛث ػًاد َصٛف خاعى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. اترٓال صٚذ ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. امحذ ايني ذٕفٛك   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. اصْاس ػثذ انشصاق عؼٛذ احلغٕ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. اَؼاو خاعى زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ؽكش محٕد و. إَس   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. اٚاد ػهٙ ػثاط   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. امياٌ ػثذ انكشٚى لاعى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. زُاٌ عامل زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. زُاٌ ْاؽى زلًذ عؼٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. سؽا َضاس زغٌٕ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. سلٛح َافغ تهٕ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. سَا عٓٛم ػثذاهلل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. سٔا  ػثذ انغراس ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. صُٚة صايم خهف   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. صُٚح يرٙ خضش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. صُّٚ لاعى ْاؽى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. عايٙ لاعى زايذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. عشٖ اتشاْٛى خضش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  م زلًذو. عًٛا  فٛص   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. صثاذ محٛذ َٕٚظ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. نما  فرسٙ ػثذاهلل انؼثاد٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. دلٛا  خاعى زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. يُٛا َٕفم سؽٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. ًْغح داؤد عهٛى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. ٔعٍ ػثذ ادلطهة زغٍ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.ب. امثاس زلًذ ػثذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.ب. ػايش زلًذ ؽٓٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. اثري ػٛذاٌ خهٛم   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. ادسٚظ َايظ دزاو   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. اذلاو زلًذ ػهٕٛ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. ايُٛح عهًاٌ ػثذ انشصاق   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  َرصاس ػثذ ػٌٕ زلغٍ زغٍ انغؼذ٘و.د. ا   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. اَغاو ػادل زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. اُٚاط سضا ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. اُٚاط فصٛر ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. إخالؿ أياَح ياْٙ ػٛغٗ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. تؾشٖ ػصاو كايم   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. تٛذا  ػثذ ادلانك إمساػٛم انطائٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. تٛذا  ػٕاد كاظى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. مجؼح زشٚض يٕٚؾٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. زُاٌ ػثذاخلانك ػهٙ انغثؼأ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  جلًايلو.د. مخائم ؽاكش ا   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. سعم حيٛٗ خاعى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. سؤٖ ػهٙ زغني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. صٚاٌ حيٛٗ تالل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. عدٗ لسطاٌ زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. عدٗ يؾؼم سؽٛذ انطائٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. عُذط غُٙ ػشٚثٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. ؽشٔق كايم امساػٛم   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. ؽٓثا  امحذ ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. ؽًٛا  ػثذ انشضا َاخٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. ػمٛم زلًذ عؼٛذ امحذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. غٛذا  زلًذ زغٌٕ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  حيٛئ انغضايلو.د. نما  خهٛم امساػٛم    / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. يصمغ عفٛاٌ دزاو   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. يُال ػثذ ادلطهة ػثذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. يىن زلًذ زغٌٕ انغؼذ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. يٓا يضْش كاَٙ ادلشؽذ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. يٛغا  صثاذ زايذ عؼٛذ انؼثٛذ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. ْثح ػادل يٓذ٘ خرب   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. ْذٖ ػهٙ كاكّ ٚٗ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. ْذٖ ػٛذاٌ خثاس انشتٛؼٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.د. ْذٖ ٚاعش عؼذٌٔ سعٍ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ةو.د. ٔسٔد زلغٍ ػثذ انكاذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و ػزسا  كايم خٕاد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. امحذ اسزٛم ػثاط   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. امحذ زغني زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. امحذ فاسط ادسٚظ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. امسا  عٓٛم جنى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. اؽٕاق عكش خٌٕٛ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. ارلذ ذشكٙ ػطّٛ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. اَفال زلًذ زلًٕد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. امياٌ ْاؽى جنى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. اُٚاط ػثذ االيري   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. إعشا  يثذس ػٛذاٌ ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. إمساػٛم ػثٛذ محكٙ انمٛغٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  إذلاو أمحذ رلثمو.و.    / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. أمحذ محٛذ كايم انكُاَٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. أمحذ ػثذ انغالو ػالٔ٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. أمسا  ػذَاٌ زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. أؽٕاق طانة َؼًاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. أصٛم دأد عهًاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. تشا  ياخذ خهٛف   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. تؾاس فاسٔق ػثذ ػًش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. ثائش زلًذ َصٛف   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. زُاٌ ػثذاحلكٛى خاعى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. سخصاس ػثذانغفٕس طّ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. سفذ ػًش ؽٛد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و. سلٛح غانة إتشاْٛىو.   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. سؤٖ طاسق فاحل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. صْشا  سٚاض ػهٙ انطائٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. صُٚة عراس خاعى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. صُٚة ػثذاالنّ ػثذانكشٚى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. صُٚة ػهٙ يظهٕو   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. صُّٚ صالذ زغٍ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. عٕصاٌ عهًٛاٌ يغذٚذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. عٛف ذٕفٛك اتشاْٛى   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. ؽشٔق رلٛذ زلٛثظ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. صفٕاٌ محٛذ صايف   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. ػائذِ ػثذ يظٓش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػصاو زٛذس خاعى و.و.   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. ػهٙ يانك عؼذٌٔ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. ػهٙ زلًذ ظٓري   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. فاطًح زغٍ زلًذ ػثذ اهلل اجلثٕس٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. فٛاٌ فاسط َاصش   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. السا كفاذ َٕس   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. يثىن ٔػذاهلل َٕٚظ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. زلًذ فٕص٘ صٚذاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. زلًذ لسطاٌ زغٍ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. زلًذ رلٛذ محاد انذنًٛٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. يشٚى ػثذاالنّ ػثذانكشٚى اذلاليل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  طفٗ يٕعٗ صاحلو.و. يص   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. يؼرض زكًد ػثًاٌ انغؼذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. يٓا ػالٔ٘ ساضٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. يٛاٌ اتشاْٛى خهٛم   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. َرباط ٕٚعف ػثذاهلل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. جنال  صذٚك حيٛٗ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. َٕس إزغاٌ ػهٙ زٛذس   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. َٕس ػثذ ادلطهة زلًٕد ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. ٔعٍ ػثذاذلاد٘ انكشخٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. ٔال  نؼٛثٙ خالب   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  و.و. ٚاعش طّ خهٛم   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  زلاعٍ امحذ زغني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ػثذ محٕد زغٍ زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  زلًذ ػهٙ زلًٕد   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  زلًٕد زلغٍ زلًذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  يشفد زلًذ ػثذاهلل   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  يٓا ٔضاذ ػثذ االيري   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  يُٓذ ػثذاجملٛذ ػثذاحلًٛذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  َادٚح ػذَاٌ ػثذ انشصاق   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  جنٕاٌ ػثذ انصًذ ػثذ انشصاق   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  َغى ضٛا  صاحل زغني   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  َٓٗ خانذ طاْش انؼًش٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  َٕس نفرّ محذاٌ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  َٕس يٕنٕد دْؼ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  َٕس يٕنٕد دْؼ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  َٕس ٔنٛذ ػثذ كهٕص٘   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  غني ػًش اغإَسا نٛث ز   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ْاژِ ػثذ اجلثاس سضا   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ْثح اتشاْٛى ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  ٔفا  ْاد٘ صٔٚذ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 خايؼح ادلٕصم / يشكض دساعاخ ادلٕصم

 يؾاسكحؽٓادج 

 احملرتو/ج/  حيٛٗ زلًذ ػهٙ   / إىل 
  ادلٕعٕيح: (4انؼهًٛح)تذٔسج انرؼهٛى ادلغرًش االفرتاضٛح يؾاسكركى نكى  َؤٚذ          

 ((انرؼشٚف مبٕلغ ٔٚكٛثٛذٚا انؼادلٙ يغ انرتكٛض ػهٗ يذُٚح ادلٕصم))

 ٔألايٓا  يشكض دساعاخ ادلٕصم/األعرار ادلغاػذ انذكرٕس زلًذ َضاس محٛذ :اْانرٙ أنما 
 (Google Meet) يُصحػرب  2021كإٌَ االٔل/   / 27-26 تراسٚخادلٕصم  دساعاخيشكض 

 ٔانُداذ يرًُني نكى دٔاو ادلٕفمٛح               .اإلنكرتَٔٛح

 

 

 

 
 أ.د.يٛغٌٕ رٌَٕ انؼثاجيٙ

 عاخ ادلٕصميشكض دسا جيذٚش

  



 


