
 

 

يذيز انتزبصاث

رؤوف فتح اىّيه

انكاتب انعاو 

وىٍذ مبروك

اإلدارة انفزعّيت

ىيشؤون اىبٍذاغىجٍت 

يصهحت 

شؤون اىذراضت و  
االمتحاواث

عّيُت يٍ انًٓاو

متابعت حطه اىطٍر اىمادي ىيذروش  -

اىتىظٍم اىمادي ىالمتحاواث -

- ...

يصهحت 

اىتربصاث و اإلدماج 
اىمهىً 

عّيُت يٍ انًٓاو

اىتصرف فً اىحٍاة اىجامعٍت و  -
اىثقافٍت و اىرٌاضٍت ىيطيبت

متابعت اىترّبصاث واىّسٌاراث  -
اىمٍذاوٍّت

مرصذ المؤّضطت -

- ...

اإلدارة انفزعّيت  

ىيمصاىح اىمشترمت

فاطًت بٍ عبذ انّهّ

يصهحت  

اإلعالمٍّت واىبرمجٍّاث

عّيُت يٍ انًٓاو

اىتصرف فً اىتجهٍساث اإلعالمٍت -

اإلشراف عيى اىبرمجٍّاث اىمحيٍّت -

اىّطهر عيى ضالمت اىشبنت اىمحّيٍت -

-...

يصهحت  

شؤون اىمىارد اىبشرٌت 
و اىشؤون اىقاوىوٍت

األسعذ انجعّيى

عّيُت يٍ انًٓاو

اىتصرف اإلداري فً األعىان اىىاقع  -
تعٍٍىهم باىمؤضطت

اىتىظٍم اىمادي ىالوتخاباث اىخاصت  -
باىمذرضٍه و اىطيبت

- ...

يصهحت 

اىشؤون اىماىٍت و  
اىصٍاوت

عّيُت يٍ انًٓاو

اىشؤون اىماىٍت -

اىتصرف فً ممتيناث اىمؤضطت و اىطهر  -
عيى صٍاوتها

- ...

انًكتبت 

كزيًت انبحزي

عّيُت يٍ انًٓاو

اىطهر عيى حطه ضٍر اىعمو  -
باىمنتبت

اىبٍرووً -

- ...

رؤساء األلساو

انًذيز

زبٍر اىترمً

يذيز انّذراساث

صابر اىجّماىً

يكتب انّضبط
انًجهس انعهًي

  

 

   

كتابت انعاّيتكاتبـت ان  

سة اىّصّباغئفا  

 كاتبـت انًذيز

 مىثر فرجٍّت

 خانذ كعُيش : رئٍص قطم اىهىذضت اإلعالمٍّت اىصىاعٍّت منتب اىّضبط

 عادل بٕعالق : اىهىذضت اإلىنترووٍل اىصىاعًرئٍص قطم 

 فًٓي لًعٌٕ :رئٍص قطم اىهىذضت اىمٍناوٍنٍّت اىمتقذمت 

 ريى بٍ راشذ
 إيًاٌ عبذ انُّٕر

 كًال عًزاٌ

 ٔنيذ انّذالل

 سُاء عبيذ
ًّذ عهي يعتٕق  يح

 ياسيٍ يٓذبي

 

  عبذ اىّرؤوف بىغساىت         : انسّائك

 مرٌم قعيىه   :يّٕسع انٓاتف

 فرٌذ اىجمٍيً    :عٌٕ انّسحب

 عيً به حطه   :استمبالعٌٕ 

 قٍص اىّشّىاطً      

 غسٌسة اىخّماري        :انتُظيف

 

 فزج انٕسالتي
 فخزي بانزحٕيت

 يعش انُّيفز

 َٕفم بٍ عشيشة

 اسكُذر لذشت

انًزحهت انّتكٕيٍ في 
 انثّانثت ٔ انذكتٕراِ
 اىهاشمً به داىً

 يزصذ انًذرست
 وىٍذ معىٍش

يصهحت انًزحهت 

ٔ انذكتٕراِانثّانثت   

 إيًاٌ ياشهي
 ّبابيإَٔر انطّّ

 عّيُت يٍ انًٓاو

متابعت حطه اىطٍر اىمادي ىيذروش  -  
اىتىظٍم اىمادي ىالمتحاواث  -  
- ...   
 

 سفياٌ انمذري
 عّياشي ْذني

 يٓزاٌ انّجالصي

 انًخابز

 :يخابز اإلعالييت
 عهذي ىٍيً

 رٌاض شٍخاوي
 

 : يخابز اإلنكتزَٔيك
 محّمذ أمٍر اىمٍيً

 رفٍق بى معٍسة
 

 :يخابز انًيكاَيك
 ضعٍذة اىجالىً

 به جّذورضاء 
 

 يصهحت األرشيف
 هاجر اىذجّبً

 


