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( بتبرٌخ 466كهٍت يعتًدة بقزار رقى )
46/8/4147 

انتعهٍى يٍ انهٍئت انقىيٍت نضًبٌ جىدة

  دواالعتًب
 

راجع  كتبت أيالِ
 اإليالء

راجع 
 تانكتبب

 عًٍد انكهٍت    وانطالة وكٍم انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى رئٍس انكُتزول

 أ.د/ َبظى عبد انزحًٍ شهبى يحًد عبد انًجٍد رسق أ.د/ خفبجً .د/ يحًىد عبد انًُعىأ    
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 بزَبيج انهُدست  انشراعٍت وانُظى انحٍىٌتَتٍجت طالة انًستىي انزابع 

 دور سبتًبز  - 4142/4148نهعبو انجبيعً 

 

 االسى و انًمشس
انذسخح  انذسخح

 111 01 11 11 انُٓائيح

 اَتمال انسشاسج

 50 50 41 0 11 انًتٕنٗ زايذ زاصو   .1

 35 35 15 11 11 خثاليّ يسًذ يسًذ ػًشٔ  .2

 64 05 65 11 11 سصق انسؼيذ يسًذ خانذ  .3

 64 64 44 11 11 اسًاػيم يسًذ ػضخ  .4

 46 46 34 2 11 انًسًذٖ يسًذ سفيك  .5

 64 05 65 11 11 انؼهيى ػثذ سًيش يسًذ ديُا  .6

 64 01 61 11 11 اهلل ػثذ انشزيى ػثذ يسًذ  .4

 55 55 35 11 11 ػثيذٔ ػضخ اششف يسًذ  .0

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ انفتاذ ػثذ يسًذ تسًح  .9

 64 46 50 11 0 يسًذ ػثذ انشزيى ػثذ اهلل  .1 ُْذسحانكتم انسيٕيح

اساسياخ ُْذسح تصُيغ 

 انًُتداخ

 64 44 61 0 9 انؼهيى ػثذ سًيش يسًذ ديُا  .1

 64 44 54 0 9 شيتّ انشزًٍ ػثذ انسيذ انسيذ ايّ  .2

اختثاس ٔتشغيم ٔاداسج 

 انًؼذاخ

 64 06 69 0 9 انًسًذٖ يسًذ سفيك  .1

 64 06 69 0 9 انشفاػٗ فاػٗانش يسًٕد  .2

 64 03 65 9 9 انسيذ ػادل سٔيذا  .3

 اساسياخ اَتاج يساصيم

 61 61 46 0 6 ازًذ انُٓذأٖ يسًذ انُٓذأٖ   .1

 63 63 52 4 4 يؼار ػثذ انشزًٍ ػثذ انستاس  .2

 51 49 41 3 6 يسًذ يسًٕد ػثذ انْٕاب  .3

 استصالذ آآلخ ُْذسّ

 األساظي

 64 64 40 6 11 يسًٕد انشفاػٗ انشفاػٗ   .1

 64 43 61 4.5 0.5 سٔيذا ػادل انسيذ  .2
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( بتبرٌخ 466كهٍت يعتًدة بقزار رقى )
46/8/4147 

انتعهٍى يٍ انهٍئت انقىيٍت نضًبٌ جىدة

  دواالعتًب
 

راجع  كتبت أيالِ
 اإليالء

راجع 
 تانكتبب

 عًٍد انكهٍت    وانطالة وكٍم انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى رئٍس انكُتزول
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بزَبيج انهُدست  انشراعٍت وانُظى انحٍىٌتتببع: َتٍجت طالة انًستىي انزابع   

 دور سبتًبز  - 4142/4148نهعبو انجبيعً   

 

  

 االسى و انًمشس
انذسخح  انذسخح

 111 01 11 11 انُٓائيح

 ٔخذيح صساػح آآلخ ُْذسّ

 انًسصٕل

 64 49 64 4 0 يك يسًذ انًسًذٖ ػهٕاٌسف   .1

 53 53 34 0 0 يسًذ يسًٕد ػثذ انْٕاب  .2

 64 42 53 11 9 ديُا يسًذ سًيش ػثذ انؼهيى  .1 ُْذسّ زفظ االغزيح

 تسهيم اخٓاداخ

 32 32 16 11 6 سٔيذا ػادل انسيذ يسًذ   .1

 50 50 39 11 9 أييشج إتشاْيى يصطفٗ انمضاص  .2

 54 54 35 11 9 أسًاء اتشاْيى ػًش  .3

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ إيًاٌ اتشاْيى يٕسف  .4

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ يسًذ زسٍ صاتش ػٕض .1 اندذيذج اساسياخ انطالح 

 انضساػح تصًيى ٔتشغيم اَظًح
 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ػٕض صاتش زسٍ يسًذ  .1

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ اهلل ػثذ يسًذ زسيٍ ياسًيٍ .2

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ َشييٍ ػثذ انًُؼى يسًذ .1 يثادئ االلتصاد

 2ذسٗ سسى ُْ
 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ َشييٍ ػثذ انًُؼى يسًذ .1

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ زايذ ازًذ زايذ اسًاػيم .2

 64 93 46 4 11 ػًشٔ اتشاْيى يسًذ زًذٖ .1 ٔانذساط انسصاد ُْذسّ آآلخ 

 64 65 56 5 4 يسًذ اششف ػضخ ػثيذٔ .1 اسشاد صساػٗ
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  دواالعتًب
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راجع 
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 جًُ وانسًكًبزَبيج اإلَتبج انحٍىاًَ وانداَتٍجت طالة انًستىي انزابع 

 دور سبتًبز - 4142/4148نهعبو انجبيعً   

 

 انًمشس
 و

 االسى
انذسخح  انذسخح

 111 01 11 11 انُٓائيح

ازتياخاخ غزائيح ٔتكٕيٍ ػالئك 

 زيٕاَيح

 غ غ ؽ ؽ ؽ يساس اتشاْيى ازًذ انسيذ ازًذ  .1

 86 87 44 0 11  انسهٕاَٗ ازًذ يصطفٗ ازًذ ايدذ  .2

 48 48 14 3 0  يُصٕس شيىانك ػثذ اتشاْيى ايّ  .3

 64 64 25 4 11  ساليّ انثش ػثذ يسًذ يدذٖ ايّ  .4

 غ غ ؽ ؽ ؽ  انثُا انسؼيذ يسًذ انسؼيذ ساسِ  .5

 76 76 34 9 11  يُصٕس انسيذ يسًذ انشزًٍ ػثذ  .6

 غ غ ؽ ؽ ؽ انًانكٗ ػضخ يسة يُيّ  .4

 71 64 29 11 11 اسايّ زسٍ سؼذ ػثذ انًُؼى انثسيَٕٗ  .1 كيًياء غيش ػعٕيح

 86 88 64 11 9 ايدذ ازًذ يصطفٗ ازًذ انسهٕاَٗ  .1 ٔانثيط انهسى اَتاج دخاج 

 تغزيح اسًان

 86 22 61 0 0 ايدذ ازًذ يصطفٗ ازًذ انسهٕاَٗ   .1

 86 27 61 4 0 ػثذ انشزًٍ ازًذ ػثذ انسًيذ انششتيُٗ  .2

 تغزيح زيٕاٌ

 74 74 41 4 4  كايم يُصٕس ػادل تاسى  .1

 86 88 54 6 6 خٕدِ انسكيى ػثذ انؼضيض ػثذ يسًٕد  .2

 86 88 41 11 0 ػثذ انشزًٍ ازًذ ػثذ انسًيذ انششتيُٗ  .1 االستضساع انثسشٖ
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( بتبرٌخ 466كهٍت يعتًدة بقزار رقى )
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انتعهٍى يٍ انهٍئت انقىيٍت نضًبٌ جىدة

  دواالعتًب
 

راجع  كتبت أيالِ
 اإليالء

راجع 
 تانكتبب
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 بزَبيج اإلَتبج انحٍىاًَ وانداجًُ وانسًكًَتٍجت طالة انًستىي انزابع تببع: 

 دور سبتًبز - 4142/4148نهعبو انجبيعً   

 
 

 

 

 انًمشس

 و

 االسى

انذسخح  انذسخح

 111 01 11 11 انُٓائيح

 تشتيح انسيٕاٌ

 72 72 43 6 0 انخطية انسيذ ػهٗ زسٍ يصطفٗ  .1

 86 84 55 6 0 سيا يسًذ زًضِ انسسيُٗ ْشاو  .2

 انؼًم انسش يٓاساخ انسياِ ٔثمافّ

 78 78 41 0 4  انسكيى ػثذ انؼضيض ػثذ يسًٕد  .1

 غ غ ؽ ؽ ؽ انًانكٗ ػضخ يسة يُيّ  .2

 72 72 45 4 0 ذ انسكيىيسًٕد ػثذ انؼضيض ػث  .1 اساسياخ اَتاج يساصيم

 86 88 60 11 11 فاسٔق يسًذ صانر صانر ػثذ انُثٗ  .1 انطيٕس ٔانسيٕاَاخ انذاخُّ

 غ غ ؽ ؽ ؽ يُيّ يسة ػضخ انًانكٗ  .1 يٓاساخ االتصال ٔانتيسيش

 78 78 41 9 9 يسًٕد ػثذ انؼضيض ػثذ انسكيى .1 نغح اَدهيضيح

 غ غ ؽ ؽ ؽ يُيّ يسة ػضخ انًانكٗ  .1 اساسياخ اَتاج تساتيٍ

 سياظّ ػاو

 غ ؽ ؽ ؽ ؽ يساس اتشاْيى ازًذ انسيذ ازًذ  .1

 86 60 52 0 0 انًغاصٖ ػهٗ ازًذ َٕسْاٌ  .2

 غ ؽ ؽ ؽ ؽ سيا يسًذ زًضِ انسسيُٗ ْشاو  .3
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 انُببتً بزَبيج اإلَتبج َتٍجت طالة انًستىي انزابع 

 دور سبتًبز - 4142/4148نهعبو انجبيعً 

 

 

 

 

 انًمشس
 و

 ىاالس
انذسخح  انذسخح

 111 01 11 11 انُٓائيح

 اَتاج يساصيم )أ(

 

 ؽ غ ؽ ؽ ؽ ازًذ ػيذ ػثذ انًمصٕد غاصٖ  .1

 غ غ ؽ ؽ ؽ انسؼيذ ركٗ ػهٗ يٕسف  .2

 76 76 30 4 9 فيثٗ يُيش خاتش زُا  .3

 غ غ ؽ ؽ ؽ يصطفٗ اتٕ انماسى يثشٔن يسًذ  .4

انفاكّٓ  انتمُياخ  انسذيثّ فٗ اَتاج

 يتسالطّ
 86 24 51 11 11 اسًاء طاسق ػثذ انتٕاب ػثذ انؼضيض  .1

 72 72 41 9 0 انسؼيذ ركٗ ػهٗ يٕسف  .1 َظى سٖ ٔتسًيذ انًساصيم

 استضساع االساظٗ اندذيذِ
 غ غ ؽ ؽ ؽ انسؼيذ ركٗ ػهٗ يٕسف  .1

 74 74 42 0 9 ياسًيٍ يسؼذ انذسٕلٗ يسًذ شؼثاٌ  .2

 86 82 51 0 0 ػثذ انؼال فتسٗ ػيذ سزًّ  .1 اَتاج يساصيم )ب(

 تكُٕنٕخيا يؼايهح انثًاس ياتؼذ

 انسصاد
 86 41 41 11 11 يسًذ ازًذ يسًذ ْالل انغُاو  .1
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 عهىو وتكُىنىجٍب االغذٌتَتٍجت طالة انًستىي انزابع بزَبيج 

 دور سبتًبز - 4142/4148نهعبو انجبيعً 

 

 

  

 انًمشس

 و

 االسى

انذسخح  انذسخح

 111 01 11 11 انُٓائيح

 غ غ ؽ ؽ ؽ فاطًّ ػثذِ انًتٕنٗ انًتٕنٗ . 1 انغزائٗكيًياء انتًثيم 

 46 87 49 0 0 ايم ػطيّ سيعاٌ ػثذ انُثٗ  .1 سياظح ػاو

 غ غ ؽ ؽ ؽ ساسج يُصٕس انسيذ  .1 اَتاج زيٕاَٗ  ٔدٔاخٍ

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ساسج يُصٕس انسيذ  .1 كيًياء ػعٕيح
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( بتبرٌخ 466كهٍت يعتًدة بقزار رقى )
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 نتقٍُّ انحٍىٌت انشراعٍتاَتٍجت طالة انًستىي انزابع بزَبيج 

 دور سبتًبز - 4142/4148نهعبو انجبيعً 

 

  

 انًمشس

 و

 االسى

انذسخح  انذسخح

 111 01 11 11 انُٓائيح

 86 21 55 0 4 شيًاء يًذٔذ ػثذ انسًيذ يسًذ  .1 كيًياء تسهيهيح كًيح

تكُٕنٕخيا انتخًشاخ 

 انًيكشٔتيح

 86 24 54 5 9 اياَٗ اششف ػُتش اتشاْيى    .1

 78 78 43 6 9 ايم خانذ ػهٗ فشزاخ    .2

 71 71 36 5 9 انشيًاء سؼذ سؼيذ ػثذ انذايى  .3

 75 53 34 4 9 ٕدِززيفّ يسسٍ يسًٕد خ  .1 َثاخ صساػٗ
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 نعهىو اإلقتصبدٌت واإلجتًبعٍتاَتٍجت طالة انًستىي انزابع بزَبيج 

 دور سبتًبز - 4142/4148نهعبو انجبيعً 

 

  

 انًمشس

 و

 االسى

انذسخح  انذسخح

 111 01 11 11 انُٓائيح

 التصاد خضئٗ

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ  َاصف تذٖٔ انسهيى ػثذ ايًاٌ  .1

 64 45 61 6 9  انفتٕذ اتٕ شؼثاٌ تسًّ  .2

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ زسٍ اتشاْيى انضْشاء فاطًّ  .3

 86 66 51 0 0 ايُاط ازًذ فشيذ انصؼيذٖ  .1 انثشايح االسشاديح

 التصاد كهٗ

 غ غ ؽ ؽ ؽ  انفتٕذ اتٕ شؼثاٌ تسًّ  .1

 85 85 49 6 0 ػالو شساتّ يسًذ يسًٕد زُاٌ  .2

 غ غ ؽ ؽ ؽ زسٍ اتشاْيى انضْشاء فاطًّ  .3

 86 24 53 0 11 زُاٌ يسًٕد يسًذ شساتّ ػالو  .1 اساسياخ ييكشٔتيٕنٕخيا

 86 44 44 9 9 خهٕد زايذ ػثذ انسًيذ يسًذ   .1 تسهيم انًشاكم االختًاػيح

 64 92 45 9 0   .1 تمييى انثشايح ٔاالَشطح

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ  .1 سياظّ ػاو

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ  .1 نغح اَدهيضيح
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 االراضى وانًٍبَِتٍجت طالة انًستىي انزابع بزَبيج 

 دور سبتًبز - 4142/4148نهعبو انجبيعً 

 

 االسى و انًمشس
انذسخح  انذسخح

 111 01 11 11 انُٓائيح

 ػاللح االسض تانًاء ٔانُثاخ

 52 52 41 5 6 يسًذ فشج يسًذ ازًذ  .1

 59 59 46 6 4 انُثالٖٔ انسيذ يسًذ اسًاء  .2

 62 62 51 5  4  انًشسٗ انًشسٗ ػادل سٓيهح  .3

 51 51 39 6 6 انشساخ سؼذ ششيف  .4

 64 64 53 6 0 انؼاال ػثذ انفتاذ ػثذ ياْش يشيى  .5

 62 62 51 5 6 انفتٕذ اتٕ ػًاد ْانح  .6

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ سؼذ سايٗ ياسًيٍ  .4

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ انشؤٔف ػثذ اتشاْيى يسًذ اسًاء  .0

 35 35 20 3 4 انضٌَٕ يسًذ يسًٕد يساسٍ  .9

 كيًياء االسًذج

 64 65 49 0 0 يسًذ فشج يسًذ ازًذ  .1

 51 51 34 6 4 سظا يسًذ ُةصي  .2

 53 53 41 5 4 انشساخ سؼذ ششيف  .3

 51 51 39 2 9 يسًذ انًديذ ػثذ َثيم ظسٗ  .4

 24 24 14 2 5 يتيشد ركٗ يسًذ يشيى  .5

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ انشؤٔف ػثذ اتشاْيى يسًذ اسًاء  .6

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ انُداس فؤاد فشيح ايم  .4

 32 32 22 6 4 انضٌَٕ يسًذ يسًٕد يساسٍ  .0
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انتعهٍى يٍ انهٍئت انقىيٍت نضًبٌ جىدة
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 اإليالء

راجع 
 تانكتبب

 عًٍد انكهٍت    وانطالة وكٍم انكهٍت نشئىٌ انتعهٍى رئٍس انكُتزول

 أ.د/ َبظى عبد انزحًٍ شهبى يحًد عبد انًجٍد رسق أ.د/ خفبجً .د/ يحًىد عبد انًُعىأ    

 

ح 
س

صف
1

1
 

 االراضى وانًٍبَِتٍجت طالة انًستىي انزابع بزَبيج  :تببع

 دور سبتًبز - 4142/4148نهعبو انجبيعً 

 

 

 االسى و انًمشس
انذسخح  انذسخح

 111 01 11 11 انُٓائيح

 15 15 4 4 4 اسٖٔ اسيى اتشاْيى يسًٕد  .1 خيٕنٕخيا

 64 60 55 4 6 انسًيذ ػثذ ازًذ اسشاء  .1 استصالذ االساظٗ

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ االيثاتٗ سيعاٌ انٓاو  .2

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ اسشاء ازًذ ػثذ انسًيذ  .1 نغح اَدهيضيح

 63 63 45 0 11 يسًذ انًديذ ػثذ َثيم ظسٗ  .1 اَتاج انُثاتاخ انطثيح ٔانؼطشيح

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ انشؤٔف ػثذ اتشاْيى يسًذ اسًاء  .2

 61 61 44 9 0 ششيف سؼذ انشساخ  .1 تصًيى ٔتُسيك

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ياسًيٍ سايٗ سؼذ  .1 خصٕتح انتشتح ٔتغزيح انُثاخ

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ايم فشيح فؤاد انُداس  .1 ٔانصشف تكُٕنٕخيا انشٖ

 سياظح ػاو
 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ انُداس فؤاد فشيح ايم  .1

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ ػهٗ انسيذ ػطيّ ديُا  .2

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ سخاء فتسٗ فتسٗ ػثذ انشزًٍ  .1 االساظٗ اساسياخ 

 ؽ ؽ ؽ ؽ ؽ انضٌَٕ يسًذ يسًٕد يساسٍ  .1 يٓاساخ االتصال ٔانتيسييش


