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 انُتُجح انقُاج انتخصص انشهادج انًششخ نها انقغى انًاجغتُش اعى انطانة انشتاػٍ خ

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح َغشي ػهٍ َىسٌ دًُذ 0

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح اثُش وادٌ سشُذ كشَى 6

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ادًذ رَاب خهُم خًُظ 3

 ساعة انخاصح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ادًذ ػثذ هللا دًذ دسوَش 4

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح اسَج كايم يذًىد ػثاس 5

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح اػتصاو ػثذ انىهاب ػثذ انذًُذ تقٍ 6

 ساعة انخاصح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح اًَاٌ جًال اتشاهُى جاعى 2

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح اًَاٌ خانذ اتشاهُى دغٍ 8

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح جُهاٌ ادغاٌ ػهٍ دًادٌ 9

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح دغٍُ يذًذسػذ ػهٍ  01

 َاجذح خاصح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح عًُىٌ َاعٍُ كايم جاعى 00

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ػثذ انىهاب شزي ػثذ انىهاب ػثذ انغتاس 06

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح سفُذج هشاو دغٍُ دغٍ 03

 َاجذح انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح صَُح يثًُ ادًذ خهف 04

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح عاسج سَاض ػثذ يذًذ 05

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح عاسج يذًذ اتشاهُى دًُذ 06

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ػفشاء ادًذ ػثذ َاعٍُ 02

 َاجخ انخاصح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ػادل كاظى يطهك دغٍ 08

 ساعة انخاصح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ػذٌ ػهٍ دغٍ جاعى 09

 ساعة انخاصح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح يذًذ شكش يذًىد دغٍ 61
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 ساعة انخاصح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ونهاٌ خانذ جاعى دًُذٌ 60

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ػًش دًُذ يذًىد ػهٍ 66

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح فؤاد كشَى تشكٍ صفش 63

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح يجُذيصطفً صَاد طاسق  64

 َاجذح انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح َىاسط ػثذ انًُؼى ػثذ هللا 65

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح َىسا جًال اعذ يصطفً 66

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح َىسط ػثذ انشدًٍ دغٍ ػهٍ 62

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح يظهىس داَخ ػهٍ هذي 68

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح هًاو يذًىد تشكاٌ عاهٍ 69

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح هىاصٌ ػهٍ شكش دًىد 31

 ساعة تؼىَط يتضشسٍَ انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح سغذج شًشاٌ اياَح ػثذ 30

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح عاسٌ ػثذ هللا ادًذ دغىٌ 36

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح شهاب ادًذ دغٍ ػهىاٌ 33

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ػهٍ تاعى يذًذ صَذاٌ 34

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح َىس ادًذ عهُم َجى 35

ذوي االعاقة  انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح صانخعىعٍ ػثذ انشصاق رَاب  36
 واالحتياجات الخاصة

 َاجذح

 ساعة خاصةلا انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح اسكاٌ يطشش كاظى كاظى ػثاط 32

 ساعة الخاصة انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح يُؼاد جالل جىايُش ػضَض 38

 ساعة العامة انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح شًُاء عؼذ جًؼح ستُغ 39

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح يصطفً سدًاٌ قذطاٌ ػهىاٌ 41

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ػثذ انجثاس ادًذ دًىدٌ سػًا 40

 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح ػثاط ػىدج يذًىد دغٍُ 46
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 ساعة انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح اقثال فهذ عثغ خًُظ 43

 َاجذح انؼايح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح اَُاط دغٍُ خضُش دغٍ 44

 ساعة انخاصح انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح صَُة ػثاط خطاب ػًش 45

 َاجذح تؼىَط يتضشسٍَ انجغشافُح ياجغتُش انجغشافُح عهىي غاَى شجاع يذًذ 46

 انشتاػٍاعى انطانة  خ

 انذكتىساِ

انشهادج انًششخ  انقغى

 نها

 انُتُجح انقُاج انتخصص

 ساعة انؼايح انجغشافُح دكتىساِ انجغشافُح عاسج ػثذ هللا دغىٌ يذًذ 0

 َاجخ انؼايح انجغشافُح دكتىساِ انجغشافُح دغٍُ ػثذ انًجُذ دًُذ عثغ 6

 ساعة انؼايح انجغشافُح دكتىساِ انجغشافُح ساغة يذًىد دغٍ جاعى 3

 َاجخ انؼايح انجغشافُح دكتىساِ انجغشافُح صَذ ػثذ يذًىد َذاوٌ 4

 ساعة انؼايح انجغشافُح دكتىساِ انجغشافُح طالل يُُهم كشَى ػزَة 5

 ساعة انؼايح انجغشافُح دكتىساِ انجغشافُح هذي قاعى يذًذ دًىد 6

 ساعة تؼىَط يتضشسٍَ انجغشافُح دكتىساِ انجغشافُح َضاس سصوقٍ وهُة ػًش 2

 ساعة العامة انجغشافُح دكتىساِ انجغشافُح َجاح صانخ هادٌ صانخ 8

 َاجذح تؼىَط يتضشسٍَ انجغشافُح دكتىساِ انجغشافُح دىساء ػثذ انذغٍ َاصش دغٍُ 9

 ساعة انؼايح انجغشافُح دكتىساِ انجغشافُح يذًذتغايش يهذٌ جغاو  01


