
 2222/2222العبم الذراطً الجبهعً                                                                                                                               –تالوذٌ –فبرص  جبهعت ٌحً
                                                                                                                    والعلىم الظٍبطٍتكلٍت الحمىق 

                                                                                                                                    رئبطت المظن      

 رسًبهـــت الخىلٍـــج األطبىعـــً للوحبضـــزاث

 عمبري لبًىى هبطخز5األولى الظٌت

 الخىلٍـج       

 األٌبم
23522 – 24590 24590– 00522 00522 – 02500 

 
02500– 02522 02522– 09590 

 الظبج
 حكٌىلىجٍب االعالم

 و االحصبل 

 Dالمبعت

 لبًىى الخهٍئت

 و الخعوٍز  

   Dالمبعت

 

   

 األحــــــذ

 

 الخأهٌٍبث العٌٍٍت

 Dالمبعت 

 

هٌهجٍت البحث 

 2العلوً

 Dالمبعت 

الوظح والشهز 

 العمبرٌٍي

 Dالمبعت 

 الوظح والشهز العمبرٌٍي

 Dالمبعت
 

 االثٌٍــــي
 

 
    

 طزق الخٌفٍذ الثالثــــبء

 Dالمبعت

 لبًىى الخهٍئت 

 و الخعوٍز 

 Dالمبعت

 
 الٌشبط العمبري

 Dالمبعت

 الٌشبط العمبري

 Dالمبعت

      األربعــــبء

 الخوٍـــض
 

 
    

 
 
 



 2222/2222العبم الذراطً الجبهعً                                                                                                                               –الوذٌت  –فبرص  جبهعت ٌحً
                                                                                                                            والعلىم الظٍبطٍتكلٍت الحمىق 

                                                                                                                                                     رئبطت المظن      

 رس ًبهـــت الخىلٍـــج األطبىعـــً للوحبضـــزاث

 والوؤطظبثالذولت  األولى هبطخز5الظٌت

 الخىلٍـج       

 األٌبم
23522 – 24590 24590– 00522 00522 – 02500 

 
02500– 02522 02522– 09590 

 الظبج
لبًىى الىظٍفت 

 العوىهٍت   

 Aالمبعت

ًظزٌت الوزفك العبم 

 والوؤطظبث العوىهٍت

 Aالمبعت

 2الوؤطظبث الذطخىرٌت

 Aالمبعتا

 لبًىى الىظٍفت العوىهٍت   

 Aالمبعت

 2الوؤطظبث الذطخىرٌت

 Aالمبعتا

 

 األحــــــذ

 

 2الوٌبسعبث االدارٌت

 Aالمبعت

 2الوٌبسعبث ال ادارٌت

 Aالمبعت
   

 

 االثٌٍــــي

 الوٍشاًٍت الوحلٍت

 Aالمبعت

حكٌىلىجٍب االعالم 

 واالحصبل

 Aالمبعت

   

      الثالثــــبء

   األربعــــبء
 2هٌهجٍت البحث العلوً

 Cالمبعت
  

 الخوٍـــض
 

     

 
 
 



 2222/2222 العبم الذراطً الجبهعً                                                                                                                               –الوذٌت  –فبرص  جبهعت ٌحً
                                                                                                                            والعلىم الظٍبطٍتكلٍت الحمىق 

                                                                                                                                             رئبطت المظن        

   األطبىعـــً للوحبضـــزاثرسًبهـــت الخىلٍـــج 

 العبم الذولً المبًىى هبطخز5األولى الظٌت

 الخىلٍـج       

 األٌبم
23522 – 24590 24590– 00522 00522 – 02500 

 
02500– 02522 02522– 09590 

      الظبج

 

 األحــــــذ

 

الخعبوى الذولً 

 الجٌبئً

      F3-1       

 الوظؤولٍت الذولٍت

F3-1 

 الوظؤولٍت الذولٍت

F3-1 

 هٌهجٍت البحث العلوً

F3-1 
 

 

 االثٌٍــــي
     

   الثالثــــبء

حكٌىلىجٍب االعالم 

 واالحصبل

F2-2  

المبًىى الذٌبلىهبطً 

  والمٌصلً

F2-2 

 

 األربعــــبء
المبًىى الذولً لحمىق 

 2االًظبى

F2-2 

المبًىى الذولً لحمىق 

2االًظبى    

F2-2 

 2الذولً  الخٌظٍن

F2-2 

 2الخٌظٍن الذولً 

F2-2 
 

 الخوٍـــض
 

 

 

    

 
 



 2222/2222العبم الذراطً الجبهعً                                                                                                                                –الوذٌت  –فبرص  جبهعت ٌحً
                                                                                                                           والعلىم الظٍبطٍتالحمىق  كلٍت

                                                                                                                                  رئبطت المظن        

 رس ًبهـــت الخىلٍـــج األطبىعـــً للوحبضـــزاث

 األعوبل لبًىى هبطخز5األولى الظٌت

 الخىلٍـج       

 األٌبم
23522 – 24590 24590– 00522 00522 – 02500 

 
02500– 02522 02522– 09590 

 الظبج
 عمىد الخجبرة الذولٍت

F1-3 

 2البحث العلوً هٌهجٍت

F1-3 
   

 

 األحــــــذ
 لبًىى االطخثوبر 

 لبعت الذكخىراٍ     

وحوبٌت لبًىى الوٌبفظت 

 الوظخهلك

 لبعت الذكخىراٍ      

   

 االثٌٍــــي
 لبًىى االطخثوبر 

 لبعت الذكخىراٍ

 عمىد الخجبرة الذولٍت  

 لبعت الذكخىراٍ
   

      الثالثــــبء

 

 األربعــــبء
 الخزكٍش االلخصبدي 

 المبًىى الجوزكً

 لبعت الذكخىراٍ

وحوبٌت لبًىى الوٌبفظت 

 الوظخهلك

 لبعت الذكخىراٍ

حكٌىلىجٍب االعالم 

 واالحصبل

 لبعت الذكخىراٍ

 الخوٍـــض
 

 
 

    

 

 

 



 2222/2222العبم الذراطً الجبهعً                                                                                                                               –الوذٌت  –فبرص  جبهعت ٌحً
                                                                                                                    كلٍت الحمىق و العلىم الظٍبطٍت

                                                                                                                                             رئبطت المظن           

 الخىلٍـــج األطبىعـــً للوحبضـــزاث ترسًبهـــ

 المبًىى الجٌبئً و العلىم الجٌبئٍت  األولى هبطخز5الظٌت

 

 الخىلٍـج       

 األٌبم
23522 – 24590 24590– 00522 00522 – 02500 

 
02500– 02522 02522– 09590 

      الظبج

 

 األحــــــذ
   

 2الجٌبئً الخبص المبًىى

 Cالمبعت
 

  االثٌٍــــي
 2الوظؤولٍت الجشائٍت

 Cالمبعت

 إجزاءاث البحث و الخحزي

Cالمبعت 

 إجزاءاث البحث

و الخحزي   

 Cالمبعتا

 

  الثالثــــبء
 الجزائن األطزٌت 

 Cالمبعت

 إجزاءاث الوحبكوت العبدلت

 Cالمبعت

 2هٌهجٍت البحث العلوً 

 Cالمبعت

حكٌىلىجٍب االعالم 

 واالحصبل

 Cالمبعتا

 األربعــــبء
المبًىى الجٌبئً 

 2الخبص

 Cالمبعت

2الوظؤولٍت الجشائٍت   

C     المبعت
   

   الخوٍـــض

 

 
 

  

 


