
 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا. امحد فتحٙ زلًٕد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا. أَص عثد اخلانك عاٚد انعثٛد٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا. عثد احلًٛد ضامل شماف  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.د. اتتطاو محٕد زلًد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.د. خاند زلًٕد عثد اهلل  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.د. رائد ضايٙ محٛد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.د. رغد عثد انكرٚى امحد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.د. ضايٙ صاحل انصٛاد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.د. ضٓٛهح رلٛد أمحد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

ٛهٙ  /إىل
َ
ً
ُ
 ج/احملرتو/  ا.د. عاير عثد اهلل اجل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  دلٓد٘ كاظى َاصرا.د. عثد ا  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.د. ْاشى صائة زلًد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و. عهٙ غاًل شاكر تغداد٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و. ممتاز حازو داؤد اندٕٚجٙ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و. ُْاء جاضى انطثعأ٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. عالء اندٍٚ عهٙ حطني  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. امحد حطني عثد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. أرٖٔ عثد احلًٛد زلًٕد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. إَٔار رلٛد ضرحاٌ انطٕداَٙ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. حطني حهٛى جاضى  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  را.و.د. رَا صالح طاْ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. ضرٖ طّ ٚاضني  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. شًٛاء جنى عثد اهلل  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. طانة تراٚى ضهًٛاٌ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. عثد اهلل زلًٕد عثد اهلل  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. عرٔتح  مجٛم زلًٕد عثًاٌ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. عهٙ امحد زلًد انعثٛد٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. عهٙ محسج عثاش  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. عهٙ عثد اذلاد٘ انكرخٙ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. فالح عثد انرضٕل محٕد٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. زلًد َسار اندتاغ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. َٓهح جٕاد ْاد٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د. ْدٖ ٚاضني اندتاغ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ا.و.د.عمٛم زلًد ضعٛد أمحد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  امحد صثاح عٕدج اجلثٕر٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  امحد عثاش حطني انعًراٌ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  امحد يكٙ صاحل  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  أضٕاء جاتر عثد احلجايٙ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  حٛدر عثد انٕاحد ْٕرِ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  د. خاند محٕ حطاَٙ اندٔر٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  د. صفاء يتعة فجح  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  د. صٓٛة حازو عثد انرزاق  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  د. عثد انكرٚى رحٛى زلطٍ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  كهثٕو يصطفٗ درٔٚش د.  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  د. يُٓد مخٛص عثداهلل  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  رٔاء ياجد رحٛى  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ضٕضٍ ضٛاء زلًٕد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  عثد انطالو مجعّ زلًد أيني  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  عهٙ يظهٕو جداح  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  عًر عهٙ نعٛثٙ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  فرٚد حُني جاضى  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  فضٛهح صرب٘ نثٕ ادلهش  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  نُٛا جٕرج حُا  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و. حٛدر عثد َٕر ْاد٘ شعالٌ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و. رشا فاحل يصطفٗ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و. رلّٛ رافد شاكر  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و. رَا ٔعداهلل يٓد٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  م ْاشى انستٛد٘و. زُٚة خهٛ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و. صفاء حطني عثٕد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و. عثاش َاصر ضعدٌٔ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و. عالء حطني عثٕد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و. َطرٍٚ امحد عثد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و. ْٛثى ضعٛد عثداهلل  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.د. أمحد رشٛد رلٛد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.د. حُاٌ عثد اخلانك عهٙ انطثعأ٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.د. مخائم شاكر اجلًايل  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.د. زٚاٌ فمٗ امحد عثد انرمحٍ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.د. عدَاٌ عهٙ زُٚم  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  غسايلو.د. نماء خهٛم امساعٛم حيٛئ ان  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.د. زلًد طّ جٕاد ٚاضني انطاعد٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.د. ْٛفاء امحد عثد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. اتتٓاج شكر عثد انفتاح  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. امحد ارحٛم عثاش  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. اميٍ عثد انعسٚس شٕٚش  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. تشائر امحد عثد مخٛص  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. حُاٌ عثد احلكٛى جاضى  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. حٛدر َاصر عثداهلل  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. ضٛف عهٙ حٕراٌ انسٚاد٘  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. عهٙ عثد احلطني جاراهلل  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  هٙ عثد ادلطهة زلًٕدو.و. ع  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. فٛصم اتراْٛى زلًد عهٙ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. زلًد طّ صرب  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. َاظى زلًٕد شٓاب  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. َٕر عثد ادلطهة زلًٕد  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. ًْاو امحد عثدانرزاق  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. ُْد يظٓر عهٙ انُعًٛٙ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  و.و. ٔضٍ عثداذلاد٘ عثدااليري  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  زلًد زلًٕد عثد اهلل  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  يرٔج صثحٙ اتراْٛى  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  َٕر ٕٚضف عدَاٌ انُعًٛٙ  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  انشاْنيْاجر دحاو زلًد   /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 جايعح ادلٕصم / يركس دراضاخ ادلٕصم

 حضٕرشٓادج 

 ج/احملرتو/  ٔنٛد عاشٕر خاند  /إىل

 : ادلٕضٕيح (01انعهًٛح ٔاالفرتاضٛح ) حضٕركىَؤٚد نكى 

 :متٓاأنانتٙ  ()ادلٕصم أمنٕذجا  ثر االضر انعهًٛح يف رلٙ اجملتًعاخ خالل انعصر انعثاضٙأ)     

  يركس دراضاخ ادلٕصم َٔظًٓا يركس دراضاخ ادلٕصم/ ضتاذ اندكتٕر يٓا ضعٛد محٛداأل    

 .اإلنكرتَٔٛح (  Google Meet)عرب يُصح  2122  متٕز 6 تتارٚخ     
 ادلٕفمٛح ٔانُجاح اندائىيتًُني نكى دٔاو                                      

                                   

 

 

  

 انعثاجيٙ ذٌَٕ يٛطٌٕا.د. 
 يدٚر يركسدراضاخ ادلٕصم



 


