
  2020iCALL )تينرتنإلا ربع( ا5ادآو ةيبرعلا ةغلل عباسلا يملاعلا رمتؤملا

 جم+ربلا ليصافت
 

 )ءاعبرألاو ء2الثلا موي( 2020 ربمسيد 23-22 :مويلا /خيراتلا

 Jزيلام تيقوتب ءاسم 6 – احابص 8،45 :        تقولا

 (ZOOM) مووز :        ةصنملا
 

 رمتؤملا تايلاعف تقولا لوألا مويلا

  ء2الثلا موي
 2020ربمسيد 22

9-10،40 
 احابص

 

  حاتتفالا ةلفح
 نمحرلا دبع يريزخ لمكأ .د .م .أ :ةسلجلا سيئر -
 دمحأ رونأ دمحم .د :ءاعدلا ةءارق -
 هللا دبع ناوخإ دمحم .د :رمتؤملا ريدم ةملك -
 ةداحش مصاع .د .أ :مسقلا سيئر ةملك -
 ةيملاعلا تاقالعلاو ةيميداكألا نوؤشلل ةعماجلا ريدم بئt – ليعامسإ سراف دمحأ .د .أ :حاتتفالا ةملك -
 نيسح دمحأ ميهاربإ نيدلا رصن روتكدلا ذاتسألا :1 ةسيئرلا ةرضاحملا -
 Jزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ،ةيناسنإلا مولعلاو يحولا فراعم ةيلك ،ا}ادآو ةيبرعلا ةغللا مسق    
 يرعشلا صنلا ليلحتو دقن ءوض يف يناجرجلا رهاقلا دبع مامإلا ةيرظن :ةرضاحملا ناونع    

KIRKHS YouTube Channel 
https://www.youtube.com/channel/UCCYqjOUgVli_oRYA8KzYxRQ  
Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 



( نايح يبأ ةعاق ) 

 :نايح يبأ ةعاق ارهظ 11-1
  1 ةسلجلا
 ليعامسإ قيفوت .د :ةسلجلا سيئر

  :يعفاشلا ةعاق
  2 ةسلجلا
 Jركز باهولا دبع .د .م .أ :ةسلجلا سيئر

 ءادغلا لوانتو رهظلا ةالص ارهظ 1-2

2- 2،45 
 ارهظ

 يواروب لداع ذاتسألا :2 ةسيئرلا ةرضاحملا
 ةيملعلا يساركلاو جراخل� ةيبرعلا ةغللا زكارمل ماعلا ريدملا راشتسم
 ىرخأ تاغلب ةقطانلا لودلا يف اهرشنو ةيبرعلا ةغللا معد لاجم يف اهدوهجو ا�اهجوتو وكسيسيإلا ةيؤر :ةرضاحملا ناونع
  ريبز بيجن يردب .د .م .أ :ةسلجلا سيئر

Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332  
Passcode: 493856 

 )نايح يبأ ةعاق(

  :نايح يبأ ةعاق ءاسم 3-5
  3 ةسلجلا
 نام يفوص .د .م .أ :ةسلجلا سيئر

  :يعفاشلا ةعاق
  4 ةسلجلا
 دمحأ رونأ دمحم .د :ةسلجلا سيئر

 
 
 
 
 



 رمتؤملا تايلاعف تقولا يناثلا مويلا

 ءاعبرألا موي
 2020ربمسيد 23

8،45-
10،45 

 احابص 

  :نايح يبأ ةعاق
  5 ةسلجلا
 راتخم دهعم .د :ةسلجلا سيئر

  :يعفاشلا ةعاق
  6 ةسلجلا
 نسح انيلسح .د .م .أ :ةسلجلا سيئر

  :نايح يبأ ةعاق ارهظ 11-1
  7 ةسلجلا
 ركب وبأ ىوضر .د :ةسلجلا سيئر

  :يعفاشلا ةعاق
  8 ةسلجلا
 حلاص ميلحلا دبع .د :ةسلجلا سيئر

 ءادغلا لوانتو رهظلا ةالص ارهظ 1-2
2- 2،45 

 ارهظ
 ةاضقلا دمحأ دمحم .د .أ :3 ةسيئرلا ةرضاحملا

 ةيندرألا ةعماجلا ،بادآلا ةيلك ديمع                     
 يلع ةداحش مصاع .د .أ :ةسلجلا سيئر

Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 )نايح يبأ ةعاق(
  :نايح يبأ ةعاق ءاسم 3-5

  9 ةسلجلا
 ليعامسإ رسJ .د .م .أ :ةسلجلا سيئر

  :يعفاشلا ةعاق
  10 ةسلجلا
 يماهتلا نيسح ةيجن .د :ةسلجلا سيئر

  ماتتخالا ةلفح ءاسم 5-6
 نمحرلا دبع يريزخ لمكأ .د .م .أ :ةسلجلا سيئر -
 Jزيلام ةيملعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ،ةيناسنإلا مولعلاو يحولا فراعم ةيلك ديمع - نمحرلا دبع ناركش .د .أ :ماتتخالا ةملك -
 رمتؤملا ريدم - هللا دبع ناوخإ دمحم .د :رمتؤملا تايصوت ةءارق -



 ليعامسإ قيفوت .د :ءاعدلا ةءارق -
KIRKHS YouTube Channel 
https://www.youtube.com/channel/UCCYqjOUgVli_oRYA8KzYxRQ  
Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 )نايح يبأ ةعاق(
  



 ةيزاوتملا تاسلجلا
 1 ةسلجلا
 2020 ربمسيد 22 ءsالثلا موي

 yزيلام تيقوتب ارهظ 1 – 11
 نايح يبأ ةعاق
 ليعامسإ قيفوت .د :ةسلجلا سيئر

 
 
Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 
 ثحبلا ناونع  نوثحابلا مقرلا

 فسوي قنوقأ 1
 هللا دبع انيلزأ رون .د

 Vزيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا يف نييويالملا نم ةيبرعلا ةغللا يسراد ىدل ثنؤملاو ركذملا مادختسا يف ةعئاش ءاطخأ

2 Pan Shi Tong ةيغالب ةيليلحت ةسارد :فارعألا ةروس يف ريخأتلا هقح ام ميدقت قيرطب رصقلا بولسأ 
 نامزع نب نيمأ 3

 ميحرلا دبع نب يداهلاوذ يرخف دمحم
 دمحم نب ريهز دمحم

 اجذومنأ دواد يبأ ننس باتك يف "لعفتسا" ةغيصل ةيليلحت ةسارد :ةيبرعلا رداصملا يف ةديزملا ةيثالثلا لاعفألا

 ةيلالد ةيتوص ةيليلحت ةسارد :ةينيصلا يوه ةيموق ةغل يف ةضرتقملا ةيبرعلا ظافلألا Wang Tao  اوت غناو 4
 عناوملاو بابسألاو موهفملا :وحنلا روظنم نم ةلامإلا نامزع نب نيمأ 5
 نيسV ينب رمع دوجس 6

 يلع هتاحش مصاع .د .أ
 يعامتجالا يعمجلا يعولا ليكشت يف اهرثأو مالعإلا ةغل

 هب لوعفملا نم ٌلثم :ةيلضفألا ةيرظنو يّقبتملا ءوض يف ةدعاقلل فِلاخملا ّيبرعلا ّيوحنلا بيكرتلا غنيلسوم نب ناوزين دّمحم 7
 هللا دبع نب ناوخإ دمحم .د 8

 ريم ليكش ىنبل
 ةنراقم ةيليلحت ةسارد :ةيبرعلا نم ةضرتقملا ةيدرألاو ةيويالملا ظافلألا يف يلالدلا روطتلا

 
 
 



 2 ةسلجلا
 2020 ربمسيد 22 ءsالثلا موي

 ارهظ 1 – 11
 يعفاشلا ةعاق
 yركز باهولا دبع .د .م .أ :ةسلجلا سيئر

 
 
Link: 
https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09  
Meeting ID: 952 1532 5759 
Passcode: 095027 

 
 ثحبلا ناونع  نوثحابلا مقرلا

  يف� تم تنب ينيلام انيل .د 1
 هيت تم نب يركش لورمق .د .أ

 ةيملاعلا ةيمالسإلا ارتب ليعامسإ ناطلسلا ةيلك يف ةبلطلا ىدل ةيبرعلا ةغللا ملعت ةيجيتارتسإ مادختسا

 كيش نب نمحرلادبع .د .م .أ 2
 نيدلا رصن رفعج ةنازر

 ايسينودنإ ةعماجب سويرولاكبلا ةبلط ىدل ةيوحنلا دعاوقلا ملعت تايجيتارتسإ
 

  ظوفحم تنب ةدلاخ ناهيج 3
 حلاص نب ميلحلادبع .د

  ةضورلا لافطأ ىدل ءانِغلا ةطساوب ةيبرعلا ةغللا ميلعت تايجيتارتسإ
 

 حلاص نانح 4
 هوسوج تنب لانم

 ةيبنجأ ةغلك ةيبرعلا ةغللا ميلعت يف تاساكعناو ميهافم :ةبسوحمـلا ةيوغللا باعلألا

 دمحم نامثع 5
 دمحم ميلحلا دبع .د .م .أ

 ةيريجينلا ةيبرتلا تايلكب ةيبرعلا ةغللا سيردت يف ةيراوحلا ةقيرطلا قيبطت ىدم يف قيقحتلا

  يوشريدلا فوطع دمحم دمحأ 6
 Vركز باهولا دبع .د .م .أ

 اهريغب نيقطانلا ةبلطلل قطنلا يف ةبعصلا ةيبرعلا فورحلا

 Vرافوس تامأ نب ناوزأ سراف 7
 ركبوبأ تنب ىوضر .د

 ةثيدحلا تايجولونكتلا مادختس¬ هيلع بلغتلل قرطلاو ،مالكلا ةراهمو يوغللا قلقلا نيب ةقالعلا

 كيش نب نمحرلادبع .د .م .أ 8
 ميهاربإ ير

 نيثالثلا ءزجلا يف ةليلحت ةسارد :ةيويالملا ةغللا يف ةضرتقملا ميركلا نآرقلا ظافلأ

 



 3 ةسلجلا
 2020 ربمسيد 22 ءsالثلا موي

 ءاسم 5 – 3
 نايح يبأ ةعاق
 نام يفوص .د .م .أ :ةسلجلا سيئر 

 
 
Link: 
https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 
 ثحبلا ناونع  نوثحابلا مقرلا

  كرابملا دبع كاميإ 1
 ليعامسإ نب قيفوت .د
 ريرهش نب يربص دمحم .د .م .أ

 ةيفرعملا فادهألل لدعملا مولب فينصت قفو ايسينودن² ايلعلا ةيوناثلا ةلحرملا يف ةيبرعلا ةغللا ت�احتما ةلئسأ يف ةيفرعملا تVوتسملا

  يروسمس تنب ةنميم .د 2
 حلاص نب ميلحلادبع .د

  نيجذومنأ "ةراسو دوعس" َو "انهو رمع" :لافطألل ةكرحتملا موسرلا يف ةيقالخألا ميقلا تايلجت

 يلانك حلاص دمحم تنب قاوشأ .د 3
 هللادبع تنب لاون

 19-ديفوك لظ يف اهريغب نيقطانلل ةيبرعلا ةغلل يمقرلا ميلعتلا تVدحت
 

 اطع ينب دمحم ريذن 4
 ناميلس �ازوس .د

 نيملعملا رظن ةهجو نم �وروك ةحئاج لظ يف ةيوناثلا ةلحرملا ةبلطل ةيبرعلا ةغللا ملعت مييقت تVدحت

 نيز دمحم  ينامأ فافش يلِع 5
 ىفطصم نانح ئن .د .م .أ

 ةيبرعلا ةغالبلا ملعت يف ةيوغللا بعُّللا ىلإ تاجاحلا ليلحت
  

 رون دمحم ميكحلا نامقل دمحم 6
 بلاغ دمحم ماهف دمحم .د .م .أ

  فسوي دمحم ةشاكع دمحم
 زيزعلا دبع �احرف رون

 يف ةيساسألا تاساردلا زكرمب ززعملا عقاولا جم�رب مادختس¬ ةيبرعلا لاعفألا فيرصت تاراهم ملعت يف نيسرادلا تاجاح ليلحت
 Vزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 

 تيماد غوأ ينياس .د .م .أ 7
 كيج وبأ قازرلا دبع .د

 ةضرتقملا ةيويالملا تاملكلا ساسأ ىلع ةيبرعلا ةغلل ةيساسألا تابيردتلا جذومنأ ةطساوب ةيبرعلا ةغللا ملعت



 فسوي يدافر دمحم غبمب .د
 رصنيم رص� 8

 دمحم ميلحلا دبع .د .م .أ
 نسح فوؤرلا دبع .د .م .أ
 غنلوس ناو نب دمحم ناو .د

  نييوسوهلا نيملعتملا ىدل ةيبرعلا سوردلا مهف ةبوعص لحل ةيميلعتلا جماربلا يف ةضرتقملا ةيبرعلا ظافلألا فيظوت

 
  



 4 ةسلجلا
 2020 ربمسيد 22 ءsالثلا موي

 ءاسم 5 – 3
 يعفاشلا ةعاق
 دمحأ نب رونأ دمحم .د :ةسلجلا سيئر

 
 
Link: 
https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09  
Meeting ID: 952 1532 5759 
Passcode: 095027 

 
 ثحبلا ناونع  نوثحابلا مقرلا

 ىسوم دّمحم ارامك 1
 نيسح دمحأ ميهاربإ نيّدلا رصن .د .أ

  ةّيليلحت ةّيفصو ةسارد – يباج نيمألا دّمحم ّينيغلا رعاّشلا دنع ّينطولا رعّشلا داعبأ

2 Bai Hai يعفاشلا مامإلا ناويد نم ملعلا بلط يف هيبشتلا بولسأ 
 بلاطلا دبع نب قيفوت دمحم 3

  جنيمام جاح ةيباف .د
 يمالسإلا بدألا يف نيسح هللا دبع يزيلاملا ينطولا بيدألا تاماهسإ

4 Fuyuan Sun ةيليلحت ةيغالب ةسارد : ةرقبلا ةروس يف رمألل ةيغالبلا ضارغألا 
 نيسح دمحأ ميهاربإ نيدلا رصن .د .أ 5

 هط ديعس ىسوم
  هتافلؤمو هتايح :يناجرجلا رهاقلا دبع مامإلا

 كوبولؤت ةفيفع 6
 دمحأ نب رونأ دمحم .د

 يطولفنملل "تاربعلا" نم ةراتخم صصق يف يعامتجالا دعبلا

 يماس ميلحلا دبع .د 7
 يداهلا دبع تنب ةنيفس

 ناديز يجرجو ريثك¬ دمحأ يلع دنع ةيخيراتلا ةياورلا يف ةيمالسإلا ةيؤرلا

 ىسيع دمحم تنب مناه حرف 8
 دمحأ نب رونأ دمحم .د

 ةّيسفن ةّيليلحت ةسارد :يناليك لماكل "ةيساقلا ةريمألا" ةريصق ةّصق يف تاّيصخّشلا

  



 5 ةسلجلا
 2020 ربمسيد 23 ءاعبرألا موي

 احابص 10،45 – 8،45
 نايح يبأ ةعاق
 راتخم دهعم .د :ةسلجلا سيئر

 
 

Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 
 ثحبلا ناونع  نوثحابلا مقرلا

1 Dr . Mijichao موثلك نب ورمع ةقلعم يف ةيئزجلا ةروصلا 
 يزوف دمحم تنب �ازرف ازرم 2

 نايفس سيبول ةريفسرون .د
 ةيليلحت ةسارد :يسوعنسلا دوعسل "وبمابلا قاس" ةياور يف ةيعوضوملا Vاضقلا

  حلاص نب ميلحلا دبع .د 3
 اكمح ةفيذح نبا

 يشبحلا نيسح نب دمحم نب ّيلع بيبحلل "رردلا طمس" يف يوبنلا حيدملا

 يماهتلا دمحم نيسح ةيجن .د 4
 نيمأ دمحم ميركلا دبع وريه

 ةكئالملا كز� رعش يف مالظلاو رونلا

 مالسلا دبع قاحسإ 5
 دمحأ نب رونأ دمحم .د

 اجذومنأ ةيانكلاو هيبشتلا ةروص :ىج¬أ دمحأ راعشأ يف ةّينفلا ةروّصلا تالّكشت

 يبيهولا ينÚ نب بيده نب ديعس 6
 حلاص نب ميلحلا دبع .د

 ) عادبإلا - راهدزالا - ةأشنلا - ةيبيرجتلا تاصاهرإلا( خيراتلا ربع ينامعلا حرسملا طاشن ةكرح

 لامك راونأ دمحم تنب ناميإلا رون 7
 نايفس سيبول ةريفسرون .د

 كلام نب بعك دنع ةيوبنلا تاوزغلا راعشأ يف ةلوطبلا ةروص

 فيرش دمحم نب زيفح دمحم 8
 نيسح دمحأ ميهاربإ نيدلا رصن .د .أ 

  ةينطولا يقوش دئاصق يف اáالالدو راركتلا ةرهاظ

 
 

 
 
 



 6 ةسلجلا
 2020 ربمسيد 23 ءاعبرألا موي

 احابص 10،45 – 8،45
 يعفاشلا ةعاق
 نسح انيلسح .د .م .أ :ةسلجلا سيئر

 
 
Link: https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09  
Meeting ID: 952 1532 5759 
Passcode: 095027 

 
 ثحبلا ناونع  نوثحابلا مقرلا

 رون دمحم نب يئارزع فراع 1
 فسوي دمحم نب نهاذ دمحم
 هلود نب يفنح .د .أ

 هتاقيبطت تايلاعفو هتاروطت :نيثدحملاو ءامدقلا ىدل ينآرقلا وحنلا

 يسمح ناحرون دمحم 2
 ن�دع ناو ركاش دمحم ناو

 هتاقيبطتو يوحنلا داهشتسالا يف ماشه نبا ىدل "يوغللا ثيدحلا لصأ" ةيمهأ

 ةيرظن ةبراقم :ةيكاردإلا تايناسللا روظنم نم يبرعلا وحنلا ةيميلعت ةيومح يلع دمحم مهدأ .د 3

 ليعامسإ ةرص� 4
 ليعامسإ نب رسV .د .م .أ

 نيحلاصلا ضVر باتك يف هفذحو لعافلا ىلع هب لوعفملا ميدقت

 )اجذومنأ عوطتلاو ءاقستسالاو ةراهطلا باتك( دواد يبأ ننس باتك يف ةديزملا ةيثالثلا لاعفألا تالالد نامزع نب نيمأ 5
 ناميلس اجر تنب ةسينح رون اجر 6

 هللا دبع نب ناوخإ دمحم .د
 نيثدحملاو ىمادقلا نيب برعلا ةاحنلا دنع قايسلاو ،نئارقلاو ،ةهجلاو ،نمزلا رابتع¬ لاعفألا ةلالد

7 Matianping 
 يلع ةداحش مصاع .د .أ
 بوي ليمجلا سمش .د .أ

 اجذومنأ ةيعامتجالا ةايحلا :ةينيصل¬ نيقطانلل  ةيبرعلا  ميلعت يف هرÚآو يعامتجالا ةغللا  ملع

 يمورون تنب انيرفألارون 8
 جاحلا هلود يفنح .د .أ

 اجذومنأ ةراهطلا ب¬ :يذمرتلا عماج يف ةدراولا هماكحأو فّعضملا يثالثلا لعفلا يف ماغدإلا عاونأ يف ةسارد

  
 



 7 ةسلجلا
 2020 ربمسيد 23 ءاعبرألا موي

 ارهظ 1 – 11
 نايح يبأ ةعاق
 ركب وبأ ىوضر .د :ةسلجلا سيئر

 
 
Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 
 ثحبلا ناونع  نوثحابلا مقرلا

 ميحرإ دمحم سنوي لمأ 1
 نيسح ميهاربإ نيدلا رصن .د .أ

 راجنلا لولغز روتكدلل "ةيمالسإلا اهلولحو رصاعملا ميلعتلا ةمزأ" باتكل ةعجارم
  

 يلع ةداحش مصاع .د .أ 2
 ميهاربإ نمحرلا دبع دمحم .د
 ديشر تنب ءارهزلا ةمطافلا ةعيبر

 تاعماجلا ةبلط ىدل يجراخلاو يلخادلا عفادلاو نيرضاحملا نيب لصاوتلا طمن
 

 دمحم قيفوت ليعامسإ 3
 هلود يفنح .د .أ

 ةيميوقت ةيفصو ةسارد :قارعلا ةيناتسدروكلا ةيالول¬ ررقملا يدادعإلا يناثلا فصلل ةيبرعلا ةغللا باتك

 دمحم قيدصلا دمحأ قيدص 4
 بلاغ دمحم ماهف دمحم .د .م .أ
 ركب وبأ ىوضر .د

 ةبلط ىلع ةيبيرجت ةسارد :ةءارقلا يف يفرعملا ءارو ام ريكفتلا تاراهم ميلعت يف امهرودو ةيميهافملا ةطيرخلاو يلدابتلا سيردتلا اتيجيتارتسا
 Vزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا

 زيزعلا دبع ةناحرف رون 5
 بوقعي تنب ةدئاع رون

 جنانيب ةيملاعلا ةيجولونكتلا ةيمالسإلا ةيلكلا يرضاحم ىدل )TPACK( سيردتلا لوصأ ملع ىوتحمب ةفرعملا

 هللا دبع انيلزأرون .د 6
 هلود يفنح .د .أ

 اجذومنأ "ةيزيلاملا تاعماجلا يف نيسرادلل ةيلباقت ةيوغلو ةيمجعم تاسارد" باتك :ةيرصعلا ةيمجعملا رطألا وحن

 يرحبلا رهاز نب دمحم تنب ةيماس 7
 بلاغ دمحم ماهف دمحم .د .م .أ
 يلع ةداحش مصاع .د .أ

 اí نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا يف عامتسالا تاراهم ميلعتل ةيبوساح ةيسارد ةدحو ميمصتل حرتقم



 ةمألا نام يفوص .د .م .أ 8
 ليعامسإ �Vروس

 ةيزيلاملا ةيوناثلا ةيسردملا فقاوملا يف ةسوردملا ةلوادتملا بيكارتلا باسكإ

 

  



 

 8 ةسلجلا
 2020 ربمسيد 23 ءاعبرألا موي

 ارهظ 1 – 11
 يعفاشلا ةعاق 
 حلاص ميلحلا دبع .د :ةسلجلا سيئر 

 
Link: https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09  
Meeting ID: 952 1532 5759 
Passcode: 095027 

 
 ثحبلا ناونع  نوثحابلا مقرلا

 يزار دمحأ تنب ينانح ىوجن 1
 نايفس سيبول ةريفسرون .د

 Vزيلامب ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ةبلط ىدل هملعت تالكشمو ضورعلا ملع

 نيدلا ناهرب دمصلادبع انيلرون 2
 دمحأ نب رونأ دمحم .د

 ةيدقن ةيليلحت ةسارد :قيفوت دلاخ دمحأل ايبوتوي ةياور يف ةءارق

  فسوي دمحم تنب ءامسأ 3
 نيسح دمحأ ميهاربإ نيدلا رصن .د .أ

 يزاجح ريمس روتكدلل ةيبدألا تاحلطصملا سوماق قحلم عم رصاعملا يبدألا دقنلا جهانم ىلإ لخدم

 يدنس دمحم تنب يتايح اديأ 4
 نيسح دمحأ ميهاربإ نيدلا رصن .د .أ

  بطق ديسل "هجهانمو هلوصأ يبدألا دقنلا" باتك ةعجارم

 نيمأ دمحم ميركلا دبع وريه 5
  نيسح دمحأ ميهاربإ نيدلا رصن .د .أ 

 يمالسإلا روصتلا يف مالظلاو رونلا موهفم

 نيدلا ديحو تنب ىملس يتيس 6
 دمحأ ناو اروزأ ناو

 ةيجاجحلا ةينآرقلا تVآلا يف ينفلا ريوصتلا ةفيظو

 هللادبع ئن نب يزيزعلا فيس دمحم ئن .د 7
 ىسيع دمحم تنب ةرطاعلا ةعيبر

 ةيبرعلا ةغللا باعيتساو ةينآرقلا تVآلا مهفب اهتقالعو Vزيلام ةيعماجلا ةلحرملا يف ظافحلا ىدل ميركلا نآرقلا ظفح تيبثت تاسرامم

  



 9 ةسلجلا
 2020 ربمسيد 23 ءاعبرألا موي

 ءاسم 5 – 3
  نايح يبأ ةعاق
 ليعامـسإ نب رسy .د .م .أ :ةسلجلا سيئر

 
 
Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 
 ثحبلا ناونع  نوثحابلا مقرلا

 هللا همحر يجونقلا ناخ نسح قيدص خيشلل "نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف" باتك لالخ نم ريسفتلا يف اهرثأو ةيوغللا تالالدلا دومحم فصآ ديس.د 1
 )ةيجذامن ةيليلحت ةسارد(

 ربصلا موهفمل ةراتخم تVآ يف دنارجوب يد تربور دنع ةيفقوملاو ةيلوبقملاو ةيدصقلا ريياعم فيظوت ةيشيغدلا يلع نب ديعس تنب داعس .د 2
  ةمود بجر .د 3

 ةلود يفنح .د .أ
 سورعلا جô مجعمو هيوبيس باتك نيب ةنراقم ةسارد :درóا يثالثلا لعفلا ردصم نزو طبضب درóا يثالثلا لعافلا مسا نزو ةقالع

 حالص دمحأ ناجيت دمحأ 4
  ليعامـسإ نب رسV .د .م .أ

 ميركلا نآرقلا بولسأ يف ةسارد :ينآرقلا باطخلا يف لودعلا رهاظم

 ىسوم دمحأ دومحم 5
 هلود يفنح .د .أ

 اáاقيبطتو ةثيدحلا ةيلالدلا تVرظنلل ةعونتملا تاهاجتالا

 تاءارجإلاو ئدابملا تاّيلك:ةينÚ ةغلك ةيبرعلا مّلعت يف ةباتكلا ةراهم سيردت تايجيتارتسإ يضام ديسلا يداهلا دبع ورمع 6
 دقنلاو عادبإلا نيب ةيليوحتلا ةيديلوتلا ةسردملا ّيرمعملا مايه .د 7
 ينالهبلا ملسم يبأ رعش يف ينيدلا باطخلا مجعم يدشاربلا بيبح نب رص� نب دمحأ  8

 

  



 10 ةسلجلا
 2020 ربمسيد 23 ءاعبرألا موي

 ءاسم 5 – 3
 يعفاشلا ةعاق
 يماهتلا نيسح ةيجن .د :ةسلجلا سيئر

 
 
Link: 
https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09  
Meeting ID: 952 1532 5759 
Passcode: 095027 

 
 ثحبلا ناونع  نوثحابلا مقرلا

 اًجذومنأ "هللا ضرأ" ةياور : ةيئاورلا ةيصخشلا ليكشت يف ةيناكملا تامّسلا رثأ ميحرإ دمحم سنوي لمأ 1
 رماع يلع ةريمأل )لجر كانه( ةعومجم يف ةيوسن ةيدقن ةءارق يريطملا يزاغ نانح.د 2
  يمانغلا مليوس نب ةعمج نب ردب 3

 حلاص نب ميلحلادبع .د
 نيينامعلا رابجنز نيطالس تالحر يف رخآلا موهفم

 نامزع نب نيمأ 4
 حلاص نب ميلحلا دبع .د

 ميركلا نآرقلا ةمجرت زاجعإ يف Vاضق

 ميحرلا دبع يداهلا دبع 5
  بلاخ نب ربكألا ريخ
 يلظح رون دمحم تنب انلظح رون

 ىسيع تم نب ناحرف دمحم

 ةيفاشكتسا ةسارد :نيمرóا ضبق يف يئانجلا ةغللا ملع ةمهاسم

 ديمحلا دبع ناهرب دمحم 6
  نمحرلا دبع نب يريزخ لمكأ .د .م .أ

 اجذومن رحبلاو خيشلا ةمجرت :يمجرتلا أطخلا موهفم

 بوقعي جاح يلدع .د .م .أ 7
 يلضف ظفاح

 ؟ليوأتلا وه يقيطونيمرهلا له

 رصاعملا ينيطسلفلا رعِّشلا يف هتايلجتو هلاكشأو هموهفم :صانتلا قزرب ىيحي صلخم ميرم 8

 


