
 احملرتم/ة   khozan abdulwahhab haji   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   يذًٕد ا. ادًذ فتذٙ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.د. ازْار ْاشى شٛت   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.د. تاضى إدرٚص لاضى   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



ٛهٙ   اىل/ ًَ  احملرتم/ة   ا.د. عاير عثذ هللا انُج
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.د. عثذ انكرٚى فاضم جًٛم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.د. نًٗ عثذ انعسٚسيصطفٗ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.د. يٓا ضعٛذ دًٛذ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.د. يٛطٌٕ رٌَٕ انعثاٚجٙ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.د. َطٛثح عثذ انعسٚس عثذ هللا   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و. جٕاٌ ادًذ اضًاعٛم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. ادًذ دطٍٛ عثذ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. ادًذ عثاش دمحم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. دطٍٛ دهٛى جاضى   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. راتذح دمحمخضٛر   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. رَا صالح طاْر   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. شًٛاء َجى عثذ هللا   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. طانة تراٚى ضهًٛاٌ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. عائذج دمحم عثٛذ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. عرٔتح جًٛم يذًٕد عثًاٌ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. عهٙ أدًذ دمحم انعثٛذ٘   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. عهٙ دًسج عثاش   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. عهٙ عثذانٓاد٘ انكرخٙ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   اضم انشاكرا.و.د. فاتٍ يٕفك ف   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. ياْر دايذ جاضى انُٕرج   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. دمحم َسار انذتاغ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. َجاج عثذ انردًٍ دطٍ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. َٓاٚح دمحم صانخ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. ْثّ دازو دمحم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. ْذٖ دمحم صانخ عثذ انجثار   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. ْذٖ ٚاضٍٛ انذتاغ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ا.و.د. ُْاء ضانى ضاٚع   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ادًذ َظاو دمحم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ادًذٔظ ضهٛى   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   االء عثذ انكرٚى غانة   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   أدالو نغرٚة انثادثح   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ايٛرج دمحم عثذانْٕاب   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   آٚح اضايح عثذ انًجٛذ ددم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   د. رَا ضانى دمحم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   د. ضارج َعًت ادًذ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   د. صٓٛة دازو عثذ انرزاق   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   د. فٕز لٛذار دمحم صانخ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   د. يُٓذ خًٛص عثذ هللا   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   دداو َٕاف جاضى انطائٙ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   رغذ عثذ انكرٚى ادًذ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   زُٚة عثذ انًٓذ٘ َعًح   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ضُثهح عسٚس شٓاب ادًذ انًصطفٗ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   عمَٕٙ إٔٚب   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   يُٓذ ٚذٛٗ عًر   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   فتخٙ عثاش خهف انجثٕر٘   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   فهح لٛذار دمحم صانخ دطٍٛ انعثاش   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   كٕثر اضًاعٛم دطٍٛ اضًاعٛم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   مٛاضًاع ٍٛدط مٛکٕثر اضًاع   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و. ادًذ دمحم عثٛذ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و. رشا فانخ يصطفٗ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و. رلّٛ رافذ شاكر   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و. رَا ٔعذهللا يٓذ٘ انُعًٛٙ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و. رٔاء إَر عسٚس   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و. زُٚح يتٙ خضر   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و. نماء فتذٙ عثذ هللا   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   يذًٕدو. َثال فٕز٘    اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و. ٔضٍ عثذ انًطهة دطٍ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و. ٚاضًٍٛ ٚاضٍٛ صانخ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.د. اُٚاش رضا عهٙ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.د. دُاٌ عثذانخانك عهٙ انطثعأ٘   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.د. دُاٌ يذًٕد عثذ انردٛى   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.د. خًائم شاكر انجًانٙ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.د. ضجٗ يشعم رشٛذ انطائٙ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.د. غٛذاء دمحم دطٌٕ انطعذ٘   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.د. يُٗ دمحم دطٌٕ انطعذ٘   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.د. يٓا يسْر كاَٙ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   ذًٕدو.د. يُٓذ دمحم ي   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.د. َٕرش ادًذ كاظى انًٕضٕ٘   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.و.  ضارا أٔنفتاح يذًٕد   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.و. ادًذ جاضى دًٕد   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.و. اضراء تهفاٌ عُاد   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.و. اَفال دمحم يذًٕد   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.و. أيٍٛ غاَى دمحم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.و. زْراء رتٛع دمحم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.و. زُٚة فًٓٙ ادًذ   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
هديس هسكز دزاسبث املىصل                                                                                                                            



 احملرتم/ة   و.و. ضارِ صثاح دًسج   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .
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 احملرتم/ة   و.و. يثُٗ ٔعذهللا َٕٚص   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .
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 احملرتم/ة   و.و. دمحم َظٛر يذًٕد انعثٛذ٘   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .
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 احملرتم/ة    يذًٕدو.و. ْاد٘ دمحم   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .

 

ا.د.هيسىى ذنىى العببجيي             
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 احملرتم/ة   و.و. ٔضٍ عثذ انٓاد٘ عثذ االيٛر   اىل/
 :املىسىهت التبسعتمتنح لكن هره الشهبدة تقديسًا حلضىزكن الىزشت العلويت االفرتاضيت 

سبعد الدكتىز علي امحد االستبذ امل التي القبهب (( املعتقداث واملعبزف الشعبيت املستبطت ببألهساض واالوبئت))
عرب هنصت و  2022/ايبز/  16االثنني املىافق  واقبههب هسكز دزاسبث املىصل يف يىم  العبيدي/هسكز دزاسبث املىصل

Google Meet)  ( االلكرتونيت .
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