ٔصاسح انزعهٛى انعبنٔ ٙانجسث انعهًٙ
كهٛخ االداة  -خبيعخ ثغذاد  /لغى انذساعبد انعهٛب
انذساعبد انعهٛب نهعبو انذساع 2002 -2003 ٙو
انمغى  :انفهغفخ
انشٓبدح  :انذكزٕساِ
د

االعى انشثبعٙ

عُٕاٌ االطشٔزخ

اعى انًششف

عُخ انزخشج

-1
-2

عذٚش طبسق عهٙ
طبسق ْبشى خًٛظ

-3
-4

زغٍ يسًٕد انطهئٙ
عبدل عجذ انٓبد٘
كبظى
لبعى عٕض

انًُٓح عُذ اثٍ رًُٛخ
يٕلف فالعفخ االعالو يٍ انمُٕصٛخ  /دساعخ
َمذٚخ
دساعٛخ رسهٛهخ نًفٕٓو انهزح ف ٙانفكش انغٛبعٙ
انُضعخ انزٕفٛمٛخ ف ٙانفكش انعشث ٙانًعبصش

د 0عجذ انمبدس يٕعٗ
دَ 0بخ ٙعجبط

2003
2003

د 0يدٛذ يخهف يشاد
د 0عٓٛهخ عه ٙخٕاد

2004
2004

د 0يذ ٍٚصبنر

2004

-6

عبدل عٕض انطبْش

د 0يذ ٍٚصبنر

2004

-7

ْجخ عبدل اثشاْٛى

-2

اثشاْٛى سخت عجذ اهلل

د\َبخ ٙعجبط
انزكشٚزٙ
د\ يدٛذ يخهف طشاد

2005

-9

صُٚت ْبشى شٛشبٌ

-10

ٔالء يٓذ٘ يسًذ
زغٍٛ
عه ٙخجبس عُبد

-12
-13
-14

فبئضِ رٕيبٌ عهٕ٘ٛ
يسًذ فبضم عجبط
ازًذ شٛبل غضٛت

-15
-16

عبي ٙيسًٕد اثشاْٛى
سزٛى يسًذ عبنى

-17

سزبة عجذ انشزًٍ
زغٍٛ

-5

-11

فهغفخ انزبسٚخ انفكش انعشث ٙانًعبصش اسَٕنذ
رٕ ُٙٚيٕضٕعب
يفٕٓو انُف ٙف ٙانفهغفخ انًعبصشح دساعخ فٙ
انزشثٛخ ٔانغٛبعخ
انفكش انزشثٕ٘ االفالطَٕ ٙف ٙفهغفخ ثشاَذ اَذ
سعم
َمذ اثٍ زضو االَذنغ ٙنهفكش انمهٛف انَٕٛبَٙ
ٔاالعاليٙ
انفهغفخ انزسهٛهٛخ ف ٙانمشٌ انعشش ٍٚيسًذ
عبثذ اندبثش٘ رٕخعّ انعشث ٙاالعاليٙ
ٔفكشسِ انفهغفٙ
يسًذ عبثذ اندبثش٘ رٕخعّ انعشث ٙاالعاليٙ
ٔفكشِ انفهغفٙ
ششذ انًمٕالد انًُطمٛخ ث ٍٛاثٕ انفشج اثٍ
انطٛت ٔاثٍ عُٛب
يٕلف انغضانٔ ٙاثٍ سشذ ف ٙفهغفخ اسعطٕ
عجذ انشزًٍ ثذٔ٘ ٔرطٕسِ انفهغفٙ
يالير انعًم انفُ ٙف ٙانفهغفخ انًعبصشح
َظشٚخ انسشكخ ف ٙفهغفخ اثٍ سشذ
االردبْبد انفكشٚخ عُذ االيبو عه( ٙعهّٛ
انغالو)
انذٔنخ كٛذ ْٛدم ٔيبسكظ دساعخ رسهٛهخ
ٔيمبسَخ

2005

د\ عه ٙزغٍٛ
اندبثش٘

2005

د 0كبيم يصطفٗ

2005

د0عجذ انمبدس يٕعٗ

2005

د 0فضٛهّ عجبط
د\ يذ ٍٚصبنر
د\ افشاذ نطف ٙعجذ
اهلل
د 0عجذ انمبدس يٕعٗ
د 0كبيم يصطفٗ

2005
2005
2005
2006
2006

د 0عٓٛهخ عه ٙخٕاد

2006

انمغى  :انفهغفخ
انشٓبدح  :انذكزٕساِ
د

االعى انشثبعٙ

عُٕاٌ االطشٔزخ

اعى انًششف

عُخ انزخشج

-12
-12
-14

عبن ٙيسغٍ نطجف
صجبذ زًٕدٖ َصٛف
زغ ٍٛعجذ انضْشِ

15

زُبٌ عه ٙعٕاصُخ

-17

د /افشاذ نطف ٙعجذ
انهخ
د /عٓٛهخ عه ٙخٕاد

2002

اثٕ انٓٛثدبء يسًذ
سافع

فهغفخ انفٍ عُذ شٕثُٓبٔس
َظشٚخ انًسشفخ ف ٙانفكش انفهغفٙ
انزدشثخ انفهغف ّٛعُذ يس ٙانذ ٍٚاالنٕعٙ
/انًُٓح ٔانشؤٚخ
اشكبنٛخ انعًم ٔزضبسح االٚشٔعٖف ٙفهغفّ
ْشثشد يبسكمٕس
َٓبٚخ انزبسٚخ ٔاالَغبٌ االخٛش ثٍٛ
االعطٕسح ٔانفهغفخ

د 0فبرُّ خًٛم زًذٖ
د/زغبو االنٕعٙ
د 0زغبو االنٕعٙ

2006
2007
2007

2002

انمغى  :انفهغفخ
انشٓبدح  :انًبخغزٛش
د

االعى انشثبعٙ

عُٕاٌ االطشٔزخ

اعى انًششف

عُخ انزخشج

-12

يُٗ فهٛر زغٍٛ

ااالخالق ٔانغٛبعخ عُذ أثٍ عُٛبء

-19

إَٔاس خجبس طبْش

-20

عهْ ٙبد٘ طبْش

-21
-22

ازًذ َبظى دأد
يُزٓٗ عجذ خبعى

-23

زغٍ زغ ٍٛصذٚك

فهغفخ انست كٛش كدبسدَ /زٛشخ عبسرش
ًَٕرخب
انًعشفخ ٔ انزشثٛخ ٔ انزعهٛى عُذ اخٕاٌ
انصفبء
َظشٚخ انضيبٌ ٔ انًكبٌ ف ٙفهغفخ كبَذ
خذنٛخ انعاللخ ث ٍٛانزشثٛخ ٔ انغٛبعخ عُذ
يسًذ عجذِ
يفٕٓو انثٕسح انعهًٛخ عُذ رٕيبط كٌٕ

د 0يدٛذ يخهف
انذنًٙٛ
د 0زبصو عهًٛبٌ
انُبصش
د 0يدٛذ يخهف طشاد
انذنًٙٛ
أ 0عٓٛهخ عه ٙخٕاد
د 0فضٛهخ عجبط

2003

-24

شًٛبء غبص٘ اععذ

-25

ازًذ عجذ خضٛش
يسًذ
يغهى زغٍ يسًذ
عهٛى عكٛش
لبعى خًعخ ساشذ

فكشح انًٕد عُذ فالعفخ االعالو اثٍ عُٛبء
إَٔرخٛب
انًُٓح انزسهٛه ٙف ٙاالخالق عُذ خٕسج
ادٔاسد يٕس
انفهغفخ انغٛبعٛخ عُذ ْٕٚض
فهغفخ انزبسٚخ عُذ أصٔانذ أ.شُجدهش
اَزظبو انًعشف ٙعُذ يٛشٛم فٕكٕ

-29
-30
-31

شًٛبء طّ زًبد٘
زٛذس عه ٙيسًذ
َٓبَٔذ عه ٙيسًذ

-32

َٕس زكًذ خضٕس٘

-33

كشٚى يٕعٗ زغٍٛ

انطجعخ ٔيب ثعذ انطجعخ عُذ يغكّٕٚ
اشكبنٛخ انًثمف عُذ لشايٛش
فهغفخ انزبسٚخ يٍ يُظٕس فكش غشث ٙيعبصش
 /دساعخ نكبسل ثٕثش
فهغفخ انسٛبح يبثعذ انًٕد ف ٙاالعبطٛش
اانمذًٚخ
اعُخ رطٕٚش انعهى ف ٙفهغفخ رٕيبط كٌٕ

-34

االء خبعى كبطع

َظشٚخ انًعشفخ عُذ يسًذ زغ ٍٛانطجبثبئٙ

-35

ٔعبو ضٛر عجذ
انسغٍٛ
َٕس عجذ الصو يسٛغٍ

-37

عًبس عجذ انكبظى
سٔزٙ

انمشاءح انعهًٛخ انزبسٚخٛخ نهفكش االعالي ٙعُذ
يسًذ اسكٌٕ
انزٕزٛذ ف ٙانذٚبَبد انغًبٔٚخ انثالثخ االعالو
.انًغٛسٛخ .انٕٓٛدٚخ
اصيخ َظشٚخ انًدًٕعبد

-26
-27
-22

-36

2003
2003
2003
2003
2003

د 0افشاذ نطف ٙعجذ
اهلل
د 0عجذ انمبدس يٕعٗ

2004

د 0عٓٛهخ عه ٙخٕاد

2004

د 0يدٛذ يخهف طشاد
د 0يذَ ٙصبنر
د 0فٛصم غبص٘
يدٕٓل
د 0فضٛهخ عجبط
د 0يذَ ٙصبنر
د 0فضٛهخ عجبط

2004
2004
2004
2005
2005
2005

د 0عٓٛهخ عه ٙخٕاد

2006

د 0افشاذ نطف ٙعجذ
اهلل
د 0فضٛهخ عجبط
يطهك
د 0زغبو االنٕعٙ

2002

2002

د 0عهًبٌ َصٛف

2002

د 0فٛصم نطفٙ

2002

2002

انمغى  :انفهغفخ
انشٓبدح  :انًبخغزٛش
د

االعى انشثبعٙ

عُٕاٌ االطشٔزخ

اعى انًششف

عُخ انزخشج

-32
-39
-40

ٚغبس ازًذ ٕٚعف
فشاط ازًذ ٕٚعف
يبْش زًٕد٘ عجذ
انعضٚض
خبعى ثذٔ ٕ٘ٚاد٘
عه ٙخًٛم عجذ اهلل

انفهغفخ انغٛبعٛخ عُذ كبسل ثٕثش
انًغزمجم ٔانسضبسح عُذ انف ٍٛرٕفش
انضْذ عُذ انسغٍ انجصش٘
اشكبنٛخ االَغبٌ عُذ اعزٕفكٙ
فهغفخ انزهشٚخ عُذ انغٛذ يسًذ ثبلش انصذس

-43

يسًذ ْبرٕ عضٚض

ْٛدهٛخ انفكش انعشث ٙانًعبصش

-44

يسًذ عًبس٘

انًٛكبفٛهخ ٔ اثشْب ف ٙانفكش انغٛبعٙ

-45

ٔخذاٌ كبظى عجذ
انسًٛذ
عمٛم سزٛى خشٔ عهٙ

انذًٚمشاطٛخ  /سؤٚخ فهغفٛخ

د 0افشاذ نطفٙ
د 0افشاذ نطفٙ
د 0فٛصم غبص٘
يدٕٓل
د 0يذَ ٙصبنر
د 0فضٛهخ عجبط
يطهك
د 0افشاذ نطفٙ
عجذ اهلل
د 0عٓٛهخ عهٙ
خٕاد
د 0فضٛهخ عجبط

2002
2002
2007

-47
-42

زال كبظى عهٕيٙ
عه ٙعجٕد يبنك

-49

فبرٍ كبظى عجبط

-41
-42

-46

َظشٚخ انزطٕس ف ٙانفكش انفهغفٙ
انجشانٛخ ف ٙانفهغفخ انغشثٛخ
رعبسف انسضبساد – االطشٔزخ انجذٚم
ٚزعبيم يع االخش
يفٕٓو انسمٛمخ عُذ يبسرٍ ْبٚذسكش

2007
2007
2007
2007
2007
2007

د 0عجذ انمبدس
يٕعٗ
د 0فضٛهخ عجبط
دَ 0جٛم سشبد

2007
2007

د 0فبرُخ خًٛم

2007

