
(2يرفق )  

  اسمبء اعضبء هيئت التدريس الواجب حضورهم للدورة

 المؤهل العلمي   الرتبـت    االسـم     التخصص          الكليه     الرقم 

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  يٛطاء َصر انرٔاشذِ              ػهى اجتًاع                               كهٛح االداب               1

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  شفاء انفقٛح   كهٛح انشرٚؼح 2

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  ٚطرٖ ادًذ تٕفٛق انٛثرٔد٘                 3

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  ْال َاٚف ػثذاهلل انًشاقثح                4

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  رايٙ يذًٕد صانخ انٕٛضف                   ػهى انُفص  انترتٕ٘                       كهٛح انؼهٕو انترتٕٚح 5

 دكـتٕراج             يذاضر يتفرؽ    آيال اترْٛى قطى االرشاد ٔانترتٛح انخاصح                          6

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  ػثذاهلل ضانى فرداٌ انًٓاٚرِ              7

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  يذًذ فاٚس ػثذانردٛى انذتاتطّ             قطى االشراف ٔانتذرٚص   كهٛح انترتٛح انرٚاضٛح  8

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  دطٍ جًال دطٍ انؼٕراٌ                     9

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  يُال يٕفق ادًذ فٕز٘ انثٛاخ               10

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  ػاٚذ ػهٙ ػثذانًجٛذ زرٚقاخ                11

 ياجطـتٛر             يـذرش  يطـاػذ  غاز٘ يذًذ خٛر انكٛالَٙ           12

 دكتٕراج يذاضر يتفرؽ    فاتٍ دُا كٛرزاٌ قطى انًذاضثّ                                                  كهّٛ االػًال     13

 دكتٕراج أضتـار يطـاػذ  يجذ اضكُذراَٙ قطى ادارِ االػًال                                           14

 دكتٕراج يذاضر يتفرؽ    ادًذ ػثٛذاخ 15

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  يذًذ ػرضاٌ يذطٍ انسػثٙ                   16

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  زٚذ يذًذ اتراْٛى ػثٛذاخ                  قطى انتطٕٚق  17

 دكتٕراج يذاضر يتفرؽ    يذًذ انُٕاٚطح َظى انًؼهٕياخ االدارٚح 18

 دكتٕراج يذاضر يتفرؽ    جًاَح انسػثٙ االدارج انؼايح 19

 ياجطـتٛر             يذاضر يتفرؽ    ْٛفاء ادًذ ػهٙ تُٙ اضًاػٛم               قطى انفٌُٕ انثصرٚح                         كهّٛ انفٌُٕ ٔانتصًٛى 20

 ياجطـتٛر             يذاضر يتفرؽ    دٚراٌ يالتجهٛاٌ   21

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  صثر٘دانٛا    22

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  زٚذٌٔ ػهٙ ادًذ انشرع                     قطى انهغّ االَجهٛسّٚ ٔاداتٓا                     حكهّٛ انهغاخ االجُثٛ 23

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  يذًٕد ًَر يذًذ زٚذاٌ                     قطى انهغٕٚاخ   24

 دكـتٕراج             يذاضر يتفرؽ    ػًراٌ شاْر ػطا انرشذاٌ                   25

 ياجطـتٛر             يـذرش  يطـاػذ  رَٔسا َاٚف دطٍ اتٕرياٌ                   26

27 

 
 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  يذًذ جًال دذٚثح انخرٚشّ                  انؼـالقاخ انذٔنـٛح                                                             قطى انؼهٕو انطٛاضٛح   
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 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  يذًذ ٔنٛذ يذًذ ايٍٛ ػاير                 قطى انكًٛٛاء                   كهٛح انؼهٕو  28

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  ادًذ يذًذ ػهٙ دطٍ يكادهّ                 قطى انكًٛٛاء                   29

 تكانٕرٕٚش أضتـار يطـاػذ  َٕر انًؼاَٙ  قطى انثاطُٛح كهٛح انطة          30

 انثـٕرد              أضتـار يطـاػذ  ايٛرِ دطٍ ػهٙ ظاْر                       قطى  طة األطفـال                               31

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  ػٛطٗ يذًذ انًُصٕر انتًرٚض انطرٚر٘ كهٛح انتًرٚض  32

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  ادًذ اتٕ صثاحاًٚاٌ  قطى تًرٚض صذح األيٕيح ٔانطفٕنح 33

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  يًذٔح ٚاضٍٛ فانخ انذُٛطٙ                 قطى تًرٚض انًجتًغ ٔانصذح انُفطٛح         34

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  فراش يذًٕد فانخ ْٛاجُّ                   قطى االَتاج انذٕٛاَٙ                كهٛح انسراػّ               35

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  ْاَٙ اضايح يراد جًهّ                     قطى انُٓذضح انكٓرتائٛح   كهٛح انُٓذضح ٔانتكُٕنٕجٛا 36

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  ُٚال شاْر ػثذانفتاح انفاػٕر٘             37

 دكـتٕراج             أضتـار يطـاػذ  ٚذٛٗ فاٚس يذًذ يقاتهّ                    قطى ُْذضّ انًٛكاترَٔكص  38

   أضتـار يطـاػذ  دطاو جٓاد انخصأَح  

 ياجطتٛر يذاضر يتفرؽ    فادٚا انُصار قطى انؼًارج 39

 انتاْٛمكهّٛ ػهٕو  40
  

االطراف االصطُاػّٛ ٔاالجٓسج  
 انًطاػذِ 

 ياجطـتٛر             يـذرش  يطـاػذ  ْذٖ دًذاٌ َؼٛى انفطافطّ                 

 ياجطتٛر يذاضر يتفرؽ    دٛاج دًسج  انؼالج انطثٛؼٙ 41

 ياجطتٛر يذاضر يتفرؽ    َذاء انٕرٚكاخ 42

 دكـتٕراج             يذاضر يتفرؽ    ُْذ فؤاد ٕٚضف شاٍْٛ ُْذ٘                 43

 


