
 احملرتو/ج   ا. َشٕاٌ عهٙ ظٛف أمحد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.د. ذاكس حمٙ اندٍٚ عثد اهلل    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.د. فرذٙ ظامل محٛد٘ انهٓٛثٙ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.د. دلٗ عثد انعصٚص يصطفٗ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.د. يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاحيٙ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.  ُْاء جاظى انعثعأ٘    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و. امحد ايني ذٕفٛك    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و. امحد ٚاظني طّ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و. دازا دعٍ طّ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و. دانٛا طازق عثد انفراح    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ممراش داشو داؤد اندٕٚجٙا.و.     اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. تامسح فازض حمًد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. دعني دهٛى جاظى    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. زاحبح حمًد خضري    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. ظادلح حمًٕد حمًد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. مسٛح طازق خضس    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. صٓٛة داشو عثد انسشاق    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. عايسج فازض حمًد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. عسٔتح مجٛم حمًٕد عثًاٌ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. حمًد َصاز اندتاغ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   صابا.و.د. حمًد َٕٚط فهخ انم    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. يُٓم حيٛٗ امساعٛم    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. َادٚح يععٕد شسٚف    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ا.و.د. ْدٖ ٚاظني اندتاغ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   امساء عًس صفٕ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   انثادث حمًد عهٙ حمًٕد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ايُح غاًل جنى    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   امياٌ ادزٚط اتساْٛى    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   امياٌ عثد انسمحٍ دعٍ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   تاٌ جاظى حمًد احلًداَٙ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   تٛداء صاتس إٚب شٛد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   دال عثد ادلُعى حمًد اندتاغ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   خاندِ عثد انمادز دعني    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   خاند عثد انسمحٍد. امياٌ     اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   د. مجال دأد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   د. زَا ظامل حمًد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   د. ظسٖ ذمٙ حمًد عهٙ انعهطاٌ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   د. ظًٛاء فٛصم حمًد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   د. فٛاٌ يٕفك انُعًٛٙ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   د. حمًد دعني اتساْٛى    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   د. حمًٕد دعني انشافعٙ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   د. َٕز مسري َٕٚط احلٛايل    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   د. ئأاخ اتساْٛى خضس    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   زائد محد دعني    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   زَا حمًٕد حمًد صاحل أمحد انعثٛد٘    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   انُعًٛٙزَا ٔعد اهلل يٓد٘     اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   زٚى دايد يعٕٛف    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ظجٗ لذطاٌ حمًد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ظُاء يُري امحد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   صثا يعد امحد اجلثٕز٘    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   طهٛعح عثداهلل أيني    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   عثد انُاصس طهعد امحد اندتاغ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   عثريعثد انْٕاب ٕٚظف انداغعراٌ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   عد٘ مجال انعثاد٘    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   عًس خاند عثد انسمحٍ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   عًس شٓاب امحد عثداهلل    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   عًس يُٓد حيٛٗ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   غٛداء عادل تكس    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   كٕثس حمًد فٕش٘    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   د ظعٛدو. دُاٌ ْاشى حمً    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و. َعسٍٚ امحد عثد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و. ٔظٍ عثد ادلطهة دعٍ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. اثري عٛداٌ خهٛم    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. امياٌ عثد انْٕاب يٕظٗ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. أظايح خهف صاحل    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. ذٛعري دعني حمًد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. ظجٗ يشعم زشٛد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. ضذٗ مسري َٕٚط    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. عهٙ حمفٕظ عصٚص اخلفاف    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. غادج لذطاٌ دعٍ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. كٛالٌ خهٛم دٛدز األذسٔشٙ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. يٓا صاحل يطس    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.د. ْٛفاء أمحد عثد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.و. امحد ازدٛم عثاض    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.و. أَفال حمًد حمًٕد    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.و. دٛدز َاصس عثداهلل    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.و. شُٚح طازق دداو    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.و. ظسٖ ٕٚظف ضٛاء انسيضاَٙ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.و. فٛاٌ فازض َاصس    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.و. نٛال خهٛم إمساعٛم    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   و.و. ٔصال فٛصم مجاد٘    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   حمًد يشعاٌ جنى    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   حمًد ْاشى َٕٚط    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   يىن ظامل امساعٛم    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   يٓا ادزٚط اتساْٛى    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   يرعة دعٍ ادلاََٙادٚح     اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   َٕز عٕاد خهف    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   َرياٌ حمًد ظعٛد فهٛخ    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   ُْاء غاًل خهٛم    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            



 احملرتو/ج   َٕٚط دعٍ دعني    اىل/
 :ادلٕظٕيح( 4)متُخ نكى ْرِ انشٓادج ذمدٚسًا حلضٕزكى انٕزشح انعهًٛح االفرتاضٛح 

  ((يف انمسٌ انساتع اذلجس٘/انعاشس ادلٛالد٘ احلٛاج االجرًاعٛح يف ادلٕصم ))

يف   يسكص دزاظاخ ادلٕصم َظًٓأ /يسكص دزاظاخ ادلٕصمدُاٌ عثد اخلانك انعثعأ٘ادلدزض اندكرٕزج  انمرٓا انرٙ
. االنكرتَٔٛح )  (Google Meetعرب يُصح ٔ  2023 /انثاَٙكإٌَ  /21ادلٕافك  انعثد  ٕٚو

 

ا.د.يٛعٌٕ ذٌَٕ انعثاجيٙ             
يدٚس يسكص دزاظاخ ادلٕصم                                                                                                                            


