جبيؼخ ثُٓب
كهيخ االداة
شئٌٕ انطالة
ٔدذح انزؼهيى انًفزٕح

انيٕو
ٔانزبريخ

جدول ايتحبنبت انتعهيى انًفتوح

نهًظزٕٖ انثبنث فصم دراطٗ خبيض
نهؼبو انجبيؼٗ (2015/2014دٔر يبيٕ)

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

انجًؼخ
2015/4/17

713

انجًؼخ
2015/4/24
انجًؼخ

711

2015/5/1

انجًؼخ
2015/5/8

712
714
715

َصٕص اجزًبػيّ يزخصصّ
ثهغّ اَجهيشيّ
ػهى االجزًبع انصُبػٗ
َظزيبد اجذيبػيّ يؼبصزِ
دراطبد يظزقجهيّ
طٕطيٕنٕجيب انًجزًغ انًصزٖ

** 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

رئيس قسى شئوٌ انطالة
يراجع قسى شئوٌ انطالة
يدير عبو انكهية
شئوٌ انطالة
انًنسق انعبو
نشئوٌ انطالة

ودير عبو

وكيم انكهية
عًيد انكهية

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

جبيؼخ ثُٓب
كهيخ االداة
شئٌٕ انطالة
ٔدذح انزؼهيى انًفزٕح

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

جدول ايتحبنبت انتعهيى انًفتوح

نهًظزٕٖ انثبنث فصم دراطٗ طبدص
نهؼبو انجبيؼٗ (2015/2014دٔر يبيٕ)

ثجزَبيج(دراطخ انًجزًغ )
يجذأ االيزذبٌ انظبػخ انزبطؼّ صجبدب
انًــــــــــــــــبدح
انكٕد

716

ػهى اجزًبع ديُٗ

717
ػهى اجزًبع انزُظيى
718

2015/5/1

انجًؼخ
2015/5/8

720

ػهى االجزًبع انقبََٕٗ
ػهى اجزًبع انًزاح

** 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 انذراصٖ انًظجم ثّ

رئيس قسى شئوٌ انطالة
يراجع قسى شئوٌ انطالة
يدير عبو انكهية
شئوٌ انطالة
انًنسق انعبو
انطالة

يدير عبو

وكيم انكهية نشئوٌ
عًيد انكهية

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

