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 انًكبرجــخ رلــى )                 (                                          15/11/1313نمبْـــرح فٙ 3 ا

 

  ثمطــــــى انُٓذضخ انًؼًبرّٚكشـــــــــف أضــــًبء انطــــــبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚص 
 

 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

 ثبنطؼٕدٚخ خ زٔجّـــــــــــــيرافم اضزبر ٍٚ يذًذد/ يذًذ ػًبد َٕر انذ3ا 

  اضزبر د/ راَذا يذًذ رضب ٕٚضف3ا 

 اػبرِ نهطــــــــــــؼٕدّٚ اضزبر د/ خبنذ يذًٕد ضبيٗ دط3ٍا 

 لبئى ثؼًم ػًٛذ انكهٛخ اضزبر د/ زُٚت يذًذ ادًذ انرزاز3ا 

 ثهجُبٌ اػـــبرح اضزبر د/ اًٍٚ يذًذ َٕر ػفٛف3ٙا 

  اضزبر ٔائم صالح انذٍٚ يذًذ فًٓٗد/ 3أ 

  اضزبر د/ يذًٕد طّ يذًٕد ضهٛى3أ 

 رئٛص لطى اضزبر د/ يذًذ ػالء يذًذ ػبدل يُذٔر3ا 

  اضزبر د/ َٓٙ ادًذ َجٛم3ا 

 ثطهطُخ ػًبٌ اػبرِ اضزبر د/ غبدِ يذًذ رٚذبٌ دط3ٍٛا 

  اضزبر د/ جٛٓبٌ انطٛذ ػجذ انذائى3ا 

 ثبنطؼٕدٚخ اػبرِ اضزبر د/ رًٚبٌ يذًذ رٚذب3ٌا 

 ثبنطؼٕدّٚ يرافمّ زٔجّ  اضزبر  د/ يبجذ كًبل يذًذ ػط3ّٛا 

 اػبرح نهطؼٕدٚخ اضزبر ٔفٛك يذًذ اثراْٛى يذًذد/3ا 

  اضزبر يزفرؽ د / أدًذ انفبرٔق يذًذ األثٛبر3ٖأ 

  اضزبر يزفرؽ د/ شــرٚف ػجذ انرؤٔف انجُب3َٗأ 

  اضزبر يزفرؽ د/ َبدٚخ يذًذ ثبثذ جبد انًٕن3ٙأ 

 ثبنجبيؼخ انرٔضٛخ اػبرح داخهٛخ اضزبر يزفرؽ د/ فبرٍ نجٛت يذًذ ػط3ِٕا 

  اضزبر يزفرؽ د/ دطٍ يذًذ دطٍ كبيم3ا 

  اضزبر يزفرؽ د/ ْبَئّ يذًذ ادًذ دًذ3٘ا 

  اضزبر يزفرؽ د/دًذ٘ صبدق ادًذ دط3ٍا 
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 انًكبرجــخ رلــى )                 (                                       15/11/1313انمبْـــرح فٙ 3 
 

 رّٚثمطــــــى انُٓذضخ انًؼًبكشـــــــــف أضــــًبء انطــــــبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚص ربثغ  
 

 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

  يـــذرش د/  طـبرق يذًذ ػجذ انهــّ دجـبزٖ 10

 اػبرح نمطر ،، جذانؼسٚس ادًذشرٍٚ فزذٙ ػد/   15

 ثبيرٚكب يرافمخ زٔجّ ،،    خبنذ ػجذانًُؼى ثٕٛيٙد/   18

 ثطهطُخ ػًبٌ اػـــــبرِ ،،  يًذٔح اثراْٛى زكٙ يذًذ خهٛم د/  11

 اػبرح داخهٛخ ثبنجبيؼخ االيرٚكٛخ ،، خبنذ يذًٕد ػجذانذهٛى ػجذانؼبلد/   12

 نهطؼٕدٚخ برِــــــــاػ ،، دُبٌ ضهًٛبٌ ػٛطٙ يذًذ د/  03

  ،، اثزٓبل جالل انذٍٚ يذًذ اثراْٛى د/  01

 ثبنكٕٚذ  يرافمخ زٔجّ ،، ػبطف ػجذانطًٛغ يصهذٙ د/   01

  ،، د/ػًبد كبيم فٓٛى يزٙ 00

  ،، د/ ادًذ صبنخ ػجذانفزبح  03

  ،، د/ ْبنّ ادٚت فًٓٙ دُب 05

  ،، د/ ْجّ فبرٔق ػجذانجبلٙ شرارِ  08

  ،، رجت نجٛب يذًٕد ضًبح د/ 07

  ،، د/ ادًذ دهٛى دطٍٛ ػجذانؼسٚس  01

 ثبنطؼٕدٚخ يرافمخ زٔجّ ،، د/ خبنذ ػهٙ يذًذ ػهٙ  02

  ،، د/ اُٚبش ػجذانصجٕر ادًذ ػجذانْٕبة 33

 ثبنطؼٕدٚخ يرافمخ زٔجّ ،، د/ فرج يذًذ زكٙ ػجذانُجٙ  31

  ،، د/ فبطًّ يصطفٙ يذًذ يذًذ  30

 اػبرح نهطؼٕدٚخ ،، شٛذّ يذًذ ادًذاًٚبٌ ػهٙ د/  33

 يرافمخ زٔج ثكُذا ،، ُْذ اثراْٛى ػجذانٕادذد/ 35

  ،، يذًذ ادًذ رٚبض  يذًذ خطبةد/ 38

  " د/ ضٛذ يرػٗ يُصٕر ػهٗ  37

  يذرش دػبء يذًذ ْالل دًذ٘ 31

  يذرش َٓبد انطٛذ دطُٙ د/ 32

  يذرش  ػهٙ ادًذ كًبل دطٍٛادًذ د/ 53

  يذرش ػجذ انذًٛذراَٛب فؤاد  

 الَجهزرا ثؼثّ يذرش يطبػذ ادًذ ػجذانًُؼى دطٍٛ انطٕٚم 51

 رػبٚخ طفم يذرش يطبػذ َٕر انٓذ٘ كًبل ػجذانهطٛف  51

  يذرش يطبػذ طبْر يذًذ اثٕ زٚذ ضهًٛبٌ  50

  يذرش يطبػذ ادًذ ػجذانٕادذ ػجذانغُٙ 53

  يذرش يطبػذ اثراْٛى ػجذهللا زكٙ 55

  يذرش يطبػذ ػهٙ صبنخ ايٛرِ ػبطف 58

  يذرش يطبػذ فًٓٙ يرِٔ كًبل فخر٘ 57

  يذرش يطبػذ ادًذ يذًذ يذًذ لبضى  51

  يذرش يطبػذ يذًذ دًسِ يذًذ يصطفٙ 52

  يذرش يطبػذ ضبنٙ فؤاد انًغبز٘ ضؼذ 83

  يذرش يطبػذ كرٚى يذًذ يراد يذًذ شؼالٌ 81

  يذرش يطبػذ ػهٙ يذًذ شبكر يذًذ 81

  يذرش يطبػذ اضًبػٛم دطٍ ضهًٛبٌضبرِ  80

  يذرش يطبػذ ٔائم يذًذ زكٙ ػجذانطالو 83
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 انًكبرجــخ رلــى )                 (                                                15/11/1313انمبْـــرح فٙ 3 

 
 

 انُٓذضخ انًؼًبرّٚثمطــــــى كشـــــــــف أضــــًبء انطــــــبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚص 
 

 

 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى 

  اضزبر يطبػذ يزفرؽ ضبيٙ ػهٙ يذًذ كبيم 

  اضزبر يطبػذ يزفرؽ طبرق يصطفٙ يذًذ صجذٙ 

 ثبنطؼٕدٚخ يرافمخ انسٔجخ اضزبر يطبػذ يزفرؽ اشرف ادًذ ػهٙ انًٓذأ٘ 

 يرافمخ زٔجّ اضزبر يطبػذ ادًذ يؼٕض ػٕض اثراْٛى 

  اضزبر يطبػذ َطرٍٚ فزذٙ ػجذانطالو 

 ثجبيؼخ ثذر اػبرح داخهٛخ ،، ٔفبء يذًذ كًبل رشٕاٌ 

  ،، يذًذ ػجذانًجٛذ ضٛذ دٚبة 

  ،، ػصبو ػجذانذًٛذ يصجبح 

  ،، ضذر يرضٙ يذًذ يذًذ 

  ،، دانٛب ٔجّٛ ػجذانذهٛى ضؼٛذ 

 اػبرح نجبيؼخ ثذر ،، يرغُٙ  يُٙ يذًذ دطُٙ 

  ،، ضهًٛبٌ دهِٕ انفذ ػجذانغُٙ 

 ثباليبراد انؼرثٛخ اػبرح  ،، اٚٓبة َصر انذٍٚ ادًذ يذًذ 

  ،، يذًذ ٚبضر نطفٗ صبنخ 

  ،، د/ يذًذ ضٛف انُصر ادًذ يذًذ  

 اػبرح داخهٛخ نهؼًم ثشركخ انًطزشبرٌٔ ،، د/ ضٓٙ دهًٙ ػجذ انجٕاد  

  ،، د/  ادًذ فزذٙ اضًبػٛم  
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 انًكبرجــخ رلــى )                 (                                            15/11/1313فٙ 3 انمبْـــرح 
 

 ثمطــــــى انُٓذضخ انًؼًبرّٚكشـــــــــف أضــــًبء انطــــــبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚص ربثغ 
 

 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

  ذيذرش يطبػ رضٕ٘ ايبو ضهًٛبٌ  88

  يذرش يطبػذ اّٚ يذًٕد فٕز٘ ػجذ انًجٛذ 87

  يذرش يطبػذ صجذٗ اثراْٛى اضًبػٛم يذًذ 81

  يذرش يطبػذ يذًذ ػالء انذٍٚ يذًذ انُٕأٖ 82

  يذرش يطبػذ ْجخ هللا ػبطف فؤاد 73

  مدرس مساعد ػجذانذًٛذ ػجذهللا ػجذانذًٛذ 71

 رػبٚخ طفم معيد يٙ ٚبضر ػجذانظبْر يفزبح 71

 جبرٖ اجراءاد آَبء خذيخ معيد يذًذ َصر شؼجبٌ َصر 70

  معيد ادًذ اضًبػٛم انطٛذ ػطّٛ 73

  معيد اضالو ػالء انذٍٚ ػجذانردًٍ ػجذانردًٍ 75

 نجرٚطبَٛب ثؼثخ معيد ػجذ هللا ضهًٛبٌ دطٍٛ ػهٗ اثٕ ػًرِ 78

  معيد ثطُذ ادًذ يذًذ ادًذ اضًبػٛم 77

  معيد رٔٚشرٚى يذًذ ػجذ انذًٛذ ضٛذ د 71

  معيد ثطُذ ادًذ شذبد يذًذ 72

  معيد شكرٖ ٚبضر شكرٖ ػجذ انردًٍ 13

  معيد اّٚ يصطفٗ يذًٕد يذًذ 11

  معيد ثطًخ فبرٔق ػجذانذًٛذ انؼجبضٙ 

  معيد فبطًّ يذًذ َبجٙ ػجذانغُٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًكبرجــخ رلــى )                 (                                   1312/  8/ 12نمبْـــرح فٙ 3 ا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انطــــــبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚص ٔيؼبَٔٛٓىكشـــــــــف أضــــًبء 
ضــــــــخ انًؼًــبرٚـــــــــــــــــــــــخثمطــــى انُٓذ  

 

 

 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى 

 اجبزِ ٔضغ يذرش يطبػذ راَٛب فؤاد ػجذانذًٛذ اضًبػٛم 

  يذرش يطبػذ  رضٕ٘ ايبو ضهًٛبٌ ايبو 

رش يطبػذذي آٚخ يذًٕد فٕز٘ ػجذانًجٛذ انطٛذ    

يطبػذيذرش  ْجّ هللا ػبطف فؤاد يذًٕد ادًذ    

  يذرش يطبػذ صجذٗ إثراْٛى اضًبػٛم يذًذ  

  يذرش يطبػذ ػجذ انذًٛذ ػجذ هللا ػجذ انذًٛذ زػسع 

  يذرش يطبػذ يذًذ ػالء انذٍٚ يذًذ انُٕأٖ  

 رػبٚخ طفم يؼٛذ يٗ ٚبضر ػجذ انظبْر يفزبح  

 جبر٘ اجراء َٓبّٚ خذيّ يؼٛذ يذًذ َصر شؼجبٌ َصر دأد 

  يؼٛذ ٛذ ػطّٛادًذ اضًبػٛم انط 

  يؼٛذ اضالو ػالء انذٍٚ ػجذانردًٍ 

 ثؼثّ يؼٛذ ػجذهللا ضهًٛبٌ دطٍٛ ػهٙ  

  يؼٛذ ثطُذ ادًذ يذًذ ادًذ اضًبػٛم 

  يؼٛذ رٚى يذًذ ػجذانذًٛذ ضٛذ درٔٚش 

  يؼٛذ ثطُذ ادًذ شذبد يذًذ 

  يؼٛذ شكر٘ ٚبضر شكر٘ ػجذانردًٍ 

  يؼٛذ اّٚ يصطفٙ يذًٕد يذًذ 

  يؼٛذ فبرٔق ػجذانذًٛذ ثطًّ  

  يؼٛذ فبطًّ يذًذ َبجٙ  
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 انًكبرجــخ رلــى )                 (                                          12/2/1312نمبْـــرح فٙ 3 ا
 

 ًؼًبرّٚ ثمطــــــى انُٓذضخ انكشـــــــــف أضــــًبء انطــــــبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚص 
 

 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

 اػبرِ نهطــــــــــــؼٕدّٚ اضزبر د/ خبنذ يذًٕد ضبيٗ دط3ٍا 

 اػـــبرح ثهجُبٌ اضزبر د/ اًٍٚ يذًذ َٕر ػفٛف3ٙا 

 اػبرِ ثطهطُخ ػًبٌ اضزبر د/ غبدِ يذًذ رٚذبٌ دط3ٍٛا 

 اػبرِ ثبنطؼٕدٚخ اضزبر د/ رًٚبٌ يذًذ رٚذب3ٌا 

 اػبرح نهطؼٕدٚخ اضزبر د/ٔفٛك يذًذ اثراْٛى يذًذ3ا 

 ثبنجبيؼخ انرٔضٛخ اػبرح داخهٛخ اضزبر يزفرؽ د/ فبرٍ نجٛت يذًذ ػط3ِٕا 

 اػبرِ داخهٛخ نهؼًم ثجبيؼخ ثذر اضزبر يطبػذ د/ ٔفبء يذًذ كًبل رشٕا3ٌو3ا 

 اػبرح نجبيؼخ ثذر اضزبر يطبػذ د/يُٙ يذًذ دطُٙ يرغُٙ 3و3ا 

 اػبرح  ثباليبراد انؼرثٛخ اضزبر يطبػذ اٚٓبة َصر انذٍٚ ادًذ يذًذد/3و3ا 

 اػبرح داخهٛخ نهؼًم ثشركخ انًطزشبرٌٔ اضزبر يطبػذ د/ ضٓٙ دهًٙ ػجذ انجٕاد 3و3ا 

 اػبرح نمطر يذرش د/  شرٍٚ فزذٙ ػجذانؼسٚس ادًذ 

 ثطهطُخ ػًبٌ اػـــــبرِ يذرش د/ يًذٔح اثراْٛى زكٙ يذًذ خهٛم   

 اػبرح داخهٛخ ثبنجبيؼخ االيرٚكٛخ يذرش خبنذ يذًٕد ػجذانذهٛى ػجذانؼبل د/  

 اػــــــــبرِ نهطؼٕدٚخ يذرش د/ دُبٌ ضهًٛبٌ ػٛطٙ يذًذ  

 اػبرح نهطؼٕدٚخ يذرش شٛذّ اًٚبٌ ػهٙ يذًذ ادًذد/  
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 انًكبرجــخ رلــى )                 (                                          13/13/1312نمبْـــرح فٙ 3 ا
 

 ثمطــــــى انُٓذضخ انًؼًبرّٚ كشـــــــــف أضــــًبء انطــــــبدح أػضبء ْٛئخ انزذرٚص 
 

 يالدظبد انٕظٛفـــخ االضـــــــــــى و

  اضزبر د/ راَذا يذًذ رضب ٕٚضف3ا 

 ــؼٕدّٚاػبرِ نهطــــــــــ اضزبر د/ خبنذ يذًٕد ضبيٗ دط3ٍا 

 ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى ٔانطالة اضزبر د/ زُٚت يذًذ ادًذ انرزاز3ا 

 اػـــبرح ثهجُبٌ اضزبر د/ اًٍٚ يذًذ َٕر ػفٛف3ٙا 

  اضزبر د/ ٔائم صالح انذٍٚ يذًذ ف3ًٗٓأ 

  اضزبر د/ يذًٕد طّ يذًٕد ضهٛى3أ 

 رئٛص لطى اضزبر د/ يذًذ ػالء يذًذ ػبدل يُذٔر3ا 

  اضزبر ٓٙ ادًذ َجٛمد/ 3َا 

 اػبرِ ثطهطُخ ػًبٌ اضزبر د/ غبدِ يذًذ رٚذبٌ دط3ٍٛا 

  اضزبر د/ جٛٓبٌ انطٛذ ػجذ انذائى3ا 

 اػبرِ ثبنطؼٕدٚخ اضزبر د/ رًٚبٌ يذًذ رٚذب3ٌا 

 يرافمّ زٔجّ ثبنطؼٕدّٚ  اضزبر  د/ يبجذ كًبل يذًذ ػط3ّٛا 

 ؼٕدٚخاػبرح نهط اضزبر د/ٔفٛك يذًذ اثراْٛى يذًذ3ا 

 

 

 

 


