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انراسٚخ انًرٕقغ  انؼُٕاٌ انقغى انكهٛح انهجُح انرذضٛشٚح خ
 نالَؼقاد

جٓح انرؼأٌ انًشرشك 
 )اٌ ٔجذ(

 د. ٔيٛض فاسط صؼة  .1
 و.و. ادًذ ػهٙ عهًاٌ

اخالقٛاخ انطانة ٔسشح دٕل  انًقاسَح االدٚـــاٌ انؼهٕو االعاليٛح
 انجايؼٙ)سؤٚح ششػٛح(

72/11/7112  

 أ.د. دداو يذٙ يشػٙ   .7
 كفاح صاتش سشٛذأ.و. 

انفغاد االداس٘ ٔ آشاسِ تؼُٕاٌ َذٔج  انًقاسَح االدٚـــاٌ انؼهٕو االعاليٛح
 انغهثٛح ػهٗ انفشد ٔ انًجرًغ

 شٛغقغى انرف 7112 12/17

 أ.د.ْاَٙ ادًذ يُصٕس  .3
 أ.و. كفاح صاتش سشٛذ

االَضثاط انٕظٛفٙ ٔ اششِ تؼُٕاٌ َذٔج  انًقاسَح االدٚـــاٌ انؼهٕو االعاليٛح
فٙ ذطٕس انجايؼاخ انؼشاقٛح )كهٛح 

 انؼهٕو االعاليٛح إًَٔرجًا(

11/1/7171  

 أ.و.د. صُٚة اتشاْٛى دغٍٛ  .1
 و.و. ادًذ ػهٙ عهًاٌ

ٔسشح دٕل انرُٕع انًزْثٙ يصذس قٕج  انًقاسَح االدٚـــاٌ انؼهٕو االعاليٛح
 نهفشد ٔ انًجرًغ

5/3/7171  

 يشػٙأ.و.د. دداو يذٙ   .5
 أ.و. كفاح صاتش سشٛذ

االسذقاء فٙ يغرٕٖ انثذس تؼُٕاٌ َذٔج  انًقاسَح االدٚـــاٌ انؼهٕو االعاليٛح
انؼهًٙ اعاط ذذقٛق انجٕدج فٙ يجال 

 ى ٔ انًؼشفحهانؼ

 قغى انرفغٛش 8/1/7171

 أ.د. ْاَٙ ادًذ يُصٕس  .6
 د. ٔيٛض فاسط صؼة

انغش فٙ االيرذاَاخ ٔاشاسِ ٔسشح دٕل  انًقاسَح االدٚـــاٌ انؼهٕو االعاليٛح
 انغهثٛح ػهٗ انفشد ٔ انًجرًغ

5/5 /7171  

 أ.د. جًال نطٛف دغٍٛ  .2
 د. يذًٕد ػهٙ فشداٌ

َذٔج )ذؼشٚف انطهثح تاالَظًح ٔ انقٕاٍَٛ  انؼقٛذج ٔ انفكش االعاليٙ انؼهٕو االعاليٛح
 انجايؼٛح(

قغى انرغجٛم ٔ شإٌٔ  17/11/7112
 انطهثح

 أ.و.د. فالح يذًذ دغٍ  .8
 أ.و. ػهٙ خضٛش ػثاط

ٔسشح ػًم دٕل َشأج ٔذطٕس انخظ  انؼقٛذج ٔ انفكش االعاليٙ انؼهٕو االعاليٛح
 انؼشتٙ

يشكض انٕشائق ٔ انرشاز  11/1/7171
انؼشتٙ فٙ جايؼح 

 ذكشٚد

 أ.د. يذًذ ادًذ يصهخ  .2
 و.و. ٔنٛذ ٚاط خضش

  12/3/7171 تانًكرثح انشايهحٔسشح دٕل كٛفٛح انؼًم  انؼقٛذج ٔ انفكش االعاليٙ انؼهٕو االعاليٛح

 أ.و.د. يذًذ  خهٛم اتشاْٛى  .11
 أ.و. خٛال صانخ دًذ

اًْٛح انؼقٛذج االعاليٛح فٙ  تؼُٕاٌ  َذٔج انؼقٛذج ٔ انفكش االعاليٙ انؼهٕو االعاليٛح
 ذشعٛخ انٕعطٛح ٔ االػرذال

2/1/7171  
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 أ.د. يضادى يٓذ٘ اتشاْٛى  .11
 أ.د.يذًٕد َٕٚظ دًادج

 . يشٔاٌ ػايش َصٛف و.و

انؼهٕو انًانٛح ٔ  انؼهٕو االعاليٛح
 انًصشفٛح االعاليٛح

 قغى انفقّ ٔ اصٕنّ كإٌَ االٔل دٔس انضكاج فٙ االقرصاد االعاليٙ

 أ.د. صالح انذٍٚ دغٍٛ خضٛش  .17
 أ.و.د. اَظ ػهٙ صانخ

                         انؼهٕو انًانٛح  انؼهٕو االعاليٛح
 االعاليٛحٔ انًصشفٛح 

قشاءاخ فٙ انفكش االقرصاد٘ 
 االعاليٙ)انذيشقٙ إًَرجًا(

  آراس

 أ.و.د. اتشاْٛى ػهٙ كشد٘  .13
 و.و.عؼذ ػهٕاٌ يذًٛٛذ

 و.و. صْٛش دضٛش ػثاط

                      انؼهٕو انًانٛح  انؼهٕو االعاليٛح
 ٔ انًصشفٛح االعاليٛح

انًذاعثح انًصشفٛح ٔ دٔسْا فٙ انؼًم 
 االعاليٙانًصشفٙ 

كهٛح االداسج ٔ  آراس
االقرصاد/ قغى انًانٛح  

 ٔ انًصشفٛح

 أ.د.صالح انذٍٚ دغٍٛ خضٛش  .11
 أ.و.د. أَظ ػهٙ صانخ

 و.و. صُٚح يذًذ عؼذٌٔ

                        انؼهٕو انًانٛح  انؼهٕو االعاليٛح
 ٔ انًصشفٛح االعاليٛح

انًصاسف االعاليٛح اداج نرفؼٛم انرًُٛح 
 ٔ االجرًاػٛح االقرصادٚح

  َٛغاٌ

 أ.د. فشياٌ اعًاػٛم اتشاْٛى  .15
 أ.د.صكثاٌ ػثذاهلل يذًذ

 أ.د. دداو يذٙ يشػٙ

اعثاب ػضٔف انطهثح ػٍ انذٔاو  انرفغٛش ٔ ػهٕو انقشاٌ انؼهٕو االعاليٛح
 )االعثاب ٔ انًؼانجاخ(

5/11/7112  

 أ.د. صكثاٌ ػثذاهلل يذًذ  .16
 أ.د. دداو يذٙ يشػٙ

 دغٍٛأ.و.د. صانخ يٓذ٘ 

 قغى االدٚــــاٌ 1/17/7112 االػجاص انؼهًٙ نهقشآٌ انرفغٛش ٔ ػهٕو انقشاٌ انؼهٕو االعاليٛح

 أ.د.دداو يذٙ يشػٙ  .12
 أ.د. صكثاٌ ػثذاهلل يذًذ

 و.و. آيُح صانخ سدٛى

  8/1/7171 يُٓج انقشاٌ فٙ اصالح انًجرًغ انرفغٛش ٔ ػهٕو انقشاٌ انؼهٕو االعاليٛح

 أ.د. ػالء جاعى يذًذ  .18
 أ.و.د. صانخ يٓذ٘ دغٍ

 انغٛذ يُصٕس يذًذ اتشاْٛى

  16/3/7171 اًْٛح انؼهى فٙ االعالو انرفغٛش ٔ ػهٕو انقشاٌ انؼهٕو االعاليٛح

 أ.د. َجى ػثذ َاصش  .12
 أ.و.د. ادًذ دًٛذ دًاد٘

ٔسشح دٕل اعثاب َفٕس انطانة  انفقّ ٔ اصٕنّ انؼهٕو االعاليٛح
انجايؼٙ يٍ دضٕس انًذاضشاخ 

15/17/7112  
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 انؼهًٛح أ.و.د. يذًٕد ػثذانغراس

 أ.د.يذًٕد َٕٚظ دًادج   .71
 أ.د.يذًذ أيٍٛ خهف

 أ.و.د. ادًذ دًٛذ دًاد٘

فٍ انزٔقٛاخ يٍ ٔجٓح َظش  َذٔج تؼُٕاٌ انفقّ ٔ اصٕنّ انؼهٕو االعاليٛح
 انششٚؼح االعاليٛح 

8/3/7171  

 ذٕفٛق أ.و.د. ػثذانصًذ جثاس  .71
 أ.و.د. صاٚخ غاَى يذًذ

 و.د. ػثذ خهف يذًذ 

كٛاخ يراتؼح االعشج نغهٕ تؼُٕاٌَذٔج  انفقّ ٔ اصٕنّ انؼهٕو االعاليٛح
ٔ أششْا ػهٗ انًغرٕٖ انؼهًٙ  اتُائٓى

 نهطانة انجايؼٙ

15/11/7171  

 و.د. دغٍٛ أػثٛذ دًذ  .77
 و. ٔنٛذ ٚاط خضش

كٛفٛح اعرخذاو ششائخ ٔسشح دٕل  انذذٚس ٔ ػهٕيّ انؼهٕو االعاليٛح
(power point)  

31/17/7112  

 أ.و.د. ادٚة يذًذ دغٍ  .73
 أ.و.د. غاص٘ َاٚف دًٛذ

 و.د. ضشغاو ػذَاٌ يذغٍ

َذٔج تؼُٕاٌ انًُٓج انُثٕ٘ فٙ ػالج  انذذٚس ٔ ػهٕيّ انؼهٕو االعاليٛح
 االفكاس انًُذشفح

3/1/7171  

 أ.د. يذًٕد ػٛذاٌ  .71
 أ.و.د. ادًذ ػهٕاٌ َٕس٘

 يُٓذ ػثذانغراس جًٛمأ.و.د. 

َذٔج تؼُٕاٌ ظاْشج انرغٕل ٔ كٛفٛح  انذذٚس ٔ ػهٕيّ انؼهٕو االعاليٛح
 ػالجٓا فٙ انغُح انُثٕٚح

1/1/7171  

 


