كهيخ االداة
شئٌٕ انطالة
ٔدذح انزؼهيى انًفزٕح

انيٕو
ٔانزبريخ
انجًؼخ
2015/4/17

انجًؼخ
2015/4/24
انجًؼخ
2015/5/1

انجًؼخ
2015/5/8

جدول ايتحبنبت انتعهيى انًفتوح

جبيؼخ ثُٓب

نهًظزٕٖ انثبَٗ فصم دراطٗ ثبنث
نهؼبو الجبيؼٗ (2015/2014دٔر يبيٕ)

ثجزَبيج(دراطخ انًجزًغ )
يجذأ االيزذبٌ انظبػخ انٕادذح ٔانُصف يظبءا
انًــــــــــــــــبدح
انكٕد

614

االَثزٔثٕنٕجيّ انثقبفيخ

615

انًجزًؼبد انًذهيّ(رخهفبد فقظ)

613

يُبْج انجذث االجزًبػٗ

612
611

انُظزيبد االجزًبػيخ انكالطيكيخ

ػهى االجزًبع االقزصبدٖ

** يًُٕع دخٕل اٖ طبنت االيزذبٌ إال ثؼذ رظجيم انًٕاد انزٗ يزغت االيزذبٌ فيٓب
** ال يجٕس نهطهجخ إدضبر انًٕثيالد انٗ نجبٌ اال يزذبٌ ٔكم طبنت يضجظ يؼّ يٕثبيم يؼزجز
يخال ثُظبو االيزذبٌ ٔيذزو يٍ دخٕل جًيغ االيزذبَبد انًزجقيخ ٔيذبل انٗ يجهض رأديت .
** نٍ يظًخ ثذخٕل اٖ طبنت ثؼذ ثذء االيزذبٌ .
** نٍ يظًخ ثذخٕل االيزذبٌ اال نهطبنت انذٖ يذًم كبرَيّ انفصم انذراطٗ انًظجم ثّ

يراجع قسى شئوٌ انطالة
يدير عبو انكهية
شئوٌ انطالة

رئيس قسى شئوٌ انطالة

انًنسق انعبو
انطالة

يدير عبو

وكيم انكهية نشئوٌ
عًيد انكهية

(أ.د /السيد رشدى )
(أ.د.م /مسعد بحيرى)
(أ.د/عــــــــــــــادل خضر)
ك /ماجده السعدنى

جبو ػخ ثُٓب

كهيخ االداة
شئٌٕ انطالة
ٔدذح انزؼهيى انًفزٕح

انيٕو
ٔانزبريخ
انجًؼخ
2015/4/17
انجًؼخ
2015/4/24
انجًؼخ
2015/5/1

انجًؼخ
2015/5/8

جدول ايتحبنبت انتعهيى انًفثوح

نهًظزٕٖ انثبَٗ فصم دراطٗ راثغ
نهؼبو انجبيؼٗ (2015/2014دٔر يبيٕ)

ثجزَبيج(دراطخ انًجزًغ )
يجذأ االيزذبٌ انظبػخ انزبطؼخ صجبدب
اليــــــــــــــــبدح
انكٕد

617
616
618
619
620

ػهى انظكبٌ
اجزًبع طيبطٗ
اجزًبع ريفٗ
اجزًبع ثذٖٔ
انشجبة ٔانًجزًغ

** يًُٕع دخٕل اٖ طبنت االيزذبٌ إال ثؼذ رظجيل انًٕاد انزٗ يزغت االيزذبٌ فيٓب
** ال يجٕس نهطهجخ إدضبر انًٕثيالد انٗ نجبٌ اال يزذبٌ ٔكم طبنت يضجظ يؼّ يٕثبيم يؼزجز
يخال ثُظبو االيزذبٌ ٔيذزو يٍ دخٕل جًيغ االيزذبَبد انًزجقيخ ٔيذبل انٗ يجهض رأديت .
** نٍ يظًخ ثذخٕل اٖ طبنت ثؼذ ثذء االيزذبٌ .
** نٍ يظًخ ثذخٕل االيزذبٌ اال نهطبنت انذٖ يذًم كبرَيّ انفصم انذراطٗ انًظجم ثّ
يراجع قسى شئوٌ انطالة
شئوٌ انطالة

رئيس قسى شئوٌ انطالة
يدير عبو انكهية

انًنسق انعبو
انطالة

يدير عبو

وكيم انكهية نشئوٌ
عًيد انكهية

(أ.د /السيد رشدى )
(أ.د.م /مسعد بحيرى)
(أ.د/عــــــــــادل خضــــــــــر)
ك /ماجده السعدنى

