
 دليل  التليفىنات الداخلي 

 لمعهد الدراسات العليا والبحىث

  (30) 8820803 اييٍ انًعٓذ                                      ( 30)8867944يكزت انعًيذ 

(30) 8867688   & (30)8862337عٕرؼ انًعٓذ    

 انشقى االعى انشقى االعى انشقى االعى
يخزبس يٕعف  أ.د./ يعًم اداسي –انذٔس االسضي  5370  8يعًم انًٕاد ٔانجُبء  5322   

يعبيم -انذٔس االسضي 5588 يعًم االَضيًبد  ٌ انعبيخ    5357 انؾئٕ
 5356 يعًم و/يحًذ عبنى  5343 قبعخ انخضشاء  5580 يعًم االَضيًبد 

 5383 االضبثيش  5348 قبعخ د/ فالح يشعي  5588 يعًم انًٕاد انضجبجيخ 
ساصخ  ِ   قبعخ د/ يحًذ عجذ انكشيى  5589 يعًم إن  5385 رقطيش انًيب

جي ساصخ ٔانًيكشٔثيٕٕن يعبيم -انذٔس االٔل 5587 يعًم إن  5388 انًعًم انًشكضي  
جي  ساصخ ٔانًيكشٔثيٕٕن اداسي –انذٔس االٔل  5374 يؾزشيبد  5584 يعًم إن  

 5387 عًيذ انًعٓذ 5345 كبفيزشيب  5586 يعًم انطبقخ انحيٕيخ 
ٍ  5503 يعًم انٓشيَٕبد  ٌ عبيهي أ/عفبف عكشربسيخ انعًيذ 5347 ؽئٕ  5384 

يعبيم –انذٔس انخبيظ    5386 عالقبد عبيخ انعًيذ أ/ أكًم  5344 االعزحقبقبد  

 5303 عكشربسيخ انعًيذأ/عفبف  5346 انًخبصٌ  5504 يعًم د/ عًيش َقش 
ٍ  5368 االسؽيف  5585 يكزت د/ سفيق عجبط  انًعٓذايي  5305 

يعبيم -انذٔس انضبَي  5588 يكزت د/ عًيش َقش   5308 انحغبثبد انخبفخ  
 5300 يذيشح يكزت انعًيذ 5363 يعًم انقيبعبد انكٓشثبئيخ  5582 يعًم د/ عًيش َقش 

ٌ  5587 يكزت د/ يحًذ عٕك   5302 قبئذ انحشط  5368 د/ رٕفيق سيضب
انؾشثيُي يكزت د/  العالقات الثقافية  –البحىث واالحصاء  5360 يعًم انكيًيبء انضٕئيخ   5584   5309 

 ٌ  5307 قغى انزذسيت  5362 يعًم انطبقخ انؾًؾيخ  ة  5588 يكزت د/ يعزض عهيًب
اداسي –انذٔس انضبَي   5369 يعًم انطبقخ انؾًؾيخ  ة  يكزت د/ عبدل ٔنيى   

ـ   يكزت د/احًذ عجذ انفزبح  انًٕاديعًم رؾخي  5367  ٍ  5388 اداسح طهجخ انخشيجي
ٔجيخ  –يكزت د/ عجذ انغفبس  جيب انحيٕيخ  5364 ٔحذح انًعًم انًشكضي  5586   5380 قبعخ انزكُٕٕن

يعبيم –انذٔس انغبدط    5388 قبعخ انذساعبد انُجبريخ  5366 انجٕدح  
حذح انحغبثيخ  5533 انجٕدح د/ فالح حغَٕخ  5528 يعًم انغشطُخ انجضئيخ   5320 إن

 5323  انًطجعخ  5535 يعًم انطبقخ انؾًغيخ أ 5520 يعًم االيزقبؿ انزسي 
 5382 قغى انذساعبد  5538 د/ يحًذ االعكُذساَي  5528 يكزت د/ يحًذ انشاعي 

يعبيم –انذٔس انضبنش  5522 قغى دساعبد انجيئيخ   5328 انخضيُخ  

س انٕٓاء  جيب انحيٕيخ  5529 يعًم رٕه و انًٕاد 5539 يعًم انزكُٕٕن  5327 قبعخ عٕه
 5386 يكزت أ.د/ عقبو انشافعي  5537 يعًم انًُبعخ  5527 يعًم رشؽيذ انطبقخ 

س انٕٓاء  االجزًبعبد قبعخ ا 5536 يعًم كيًيبء انُجبد  5524 يعًم رٕه  5376 
جيب انحيٕيخ  5595 د/ركشي  اداسي –انضبنش انذٔس  5553 عكشربسيخ انزكُٕٕن  

يبد( ٍ ) يعٕه )أ(يكزت انًعيذي  5393 ٔكيم خذيخ انًجزًع  5555 يكزت سئيظ انقغى  5598 
ٍ ثعذ جيب انحيٕيخ 5598 يعًم االعزؾعبس ع  5395 انًكزجخ انًشكضيخ 5558 عكشربسيخ انزكُٕٕن

ٍ ثعذ يقطفي -يعًم االعزؾعبس ع خذيخ انًجزًععكشربسيخ   5550 يكزت د/ فبطًخ انذيشداػ  5599   5398 
يبد  ل   5597 عكشربسيخ قغى يعٕه ّ صغٕه  5398 قبعخ  5558 يعًم د/ ط

 5392 عكشربسيخ ٔكيم انًعٓذ 5552 يعًم كيًيبء انجيئخ  5596 د/ يًذٔح حطبة 
ل  5575 يعًم انكًجيٕرش  ّ صغٕه  5399 ٔكيم انًعٓذ نهذساعبد انعهيب  5559 يكزت د/ ط

 ( ٍ يبد()ة(يكزت انًعيذي يعٕه يعبيم –انجذسٔو  5557 يكزت د/ ْذي ثغذادي  5570   
 5397 يعًم االؽعبع  5554 يعًم عًيخ انجيئخ  5578 د. يبجذح 

5يعًم انًٕاد ٔانجُبء  5556 يعًم كيًيبء انجيئخ     5394 
   ٌ 5يعًم انًٕاد ٔانجُبء  5534 يكزت د/ يذحذ ْبسٔ  5396 

يعبيم –انشاثع  انذٔس   5526 صيُت انجُذي   5373 انًطجعخ  
ٍ  5305 يكزت د/ ْؾبو صكي  5590 يذاو / عبيذح   5375 يعًم انٓيذسٔجي

سؽخ  5308 يكزت  د/ ؽبكش حهًي     5375 إن

 


