
التخصص الذقيقالتخصص العامالشهادةاالسمت

طة ٔجرادح تٛطرٚحطة ٔجرادح تٛطرٚحتكانٕرٕٚشاٚاخ عاير يٓد1٘

طة ٔانجرادح انثٛطرٚحطة ٔانجرادح انثٛطرٚحتكانٕرٕٚشأيٛر عثد انذسٍٛ عثد انعثاش2

طة ٔجرادح تٛطرٚحطة ٔجرادح تٛطرٚحتكانٕرٕٚشدٕراء دسٍ ْاد3٘

جرادح تٛطرٚحطة تٛطر٘تكانٕرٕٚشدٕراء عهٙ عثٕد4٘

انطة انثٛطر٘تكانٕرٕٚشدٛدر دسٍٛ دًسج5
تكهٕرٕٚش طة ٔجرادح 

تٛطرٚح عايح

طة ٔجرادح تٛطرٚحطة تٛطر٘تكانٕرٕٚشزْراء ْاشى عثدزٚد6

طة ٔجرادح تٛطرٚحطة تٛطر٘تكانٕرٕٚشسجاد دسٍٛ عه7ٙ

انطة انثٛطر٘انطة انثٛطر٘تكانٕرٕٚشسرٖ دٛدر دس8ٍٛ

انطة ٔانجرادّ انثٛطرٚحكهٛح انطة انثٛطر٘تكانٕرٕٚشغفراٌ سعد يذًد9

طة تٛطر٘طة تٛطر٘تكانٕرٕٚشيُال كٕياَٙ دًٛد10

طة ٔجرادح تٛطرٚحطة تٛطر٘تكانٕرٕٚشَٕراٌ ًَٛر يذسٍ ْاد11٘

ُْدسح يٕاد طثٛحُْدسح يٕادتكانٕرٕٚشاٚاخ دٛدر سانى12

تإٚنٕجٙتإٚنٕجٙتكانٕرٕٚشذٔانفمار غانة عسٚس13

ادٛاء عاوعهٕو دٛاِتكانٕرٕٚشرٔاء عثد زٚد َاصر14

َظاراخ طثٛحتمُٙ تصرٚاختكانٕرٕٚشدسٍ عثد انٓاد٘ جاسى15

ُْدسح تمُٛاخ االجٓسج انطثٛحُْدسح تمُٛحتكانٕرٕٚشاتٕانفضم عهٙ َجى16

17
ادًد سعدٌٔ فضانّ صكر 

انذٛدر٘
تمُٛاخ اجٓسِ طثُّْٛدسّ تمُٛاخ االجٓسِ انطثّٛتكانٕرٕٚش

ُْدسح انطة انذٛاتُْٙدسح انطة انذٛاتٙتكانٕرٕٚشأيٛر غاَى يذًد عه18ٙ

انطة انذٛاتُْٙدسحتكانٕرٕٚشتتٕل فانخ ش19ُٕ

اجٓسج طثٛحُْدسح طة دٛاتٙتكانٕرٕٚشتمٗ يذًد راض20ٙ

تمُٛاخ االجٓسج انطثٛحُْدسحتكانٕرٕٚشدٛدر دسٍ عه21ٙ

اجٓسج طثٛحُْدسح طة دٛاتٙتكانٕرٕٚشدانٛا يذًد عٕاد22

ُْدسح انطة انذٛاتٙتكانٕرٕٚشزْراء عهٙ جٕاد23
/ ُْدسح انطة انذٛاتٙ 

جايعح انُٓرٍٚ

ُْدسح تمُٛاخ االجٓسج انطثٛحُْدسح االجٓسج انطثٛحتكانٕرٕٚشزٚد يذًد دسٍٛ ٕٚسف24

25
زٍٚ انعاتدٍٚ يذًد عثد االيٛر 

دسٍٛ
طة دٛاتٙتكانٕرٕٚش ُْدسحتكانٕرٕٚش

ُْدسح تمُٛاخ أالجٓسج انطثٛحُْدسحتكانٕرٕٚشعثاش عالء لاسى26



ُْدسّ انطة انذٛاتُْٙدسّ انطة انذٛاتٙتكانٕرٕٚشعثدهللا عثدانذسٍٛ تٕش27ٙ

ُْدسح طة دٛاتٙتكهٕرٕٚش ُْدسحتكانٕرٕٚشعال اٚاد عثد انعظٛى28

ُْدسح انطة انذٛاتٙانُٓدسحتكانٕرٕٚشعال رفٛك اتراْٛى29

(اندٚهسِ)جٓاز انغسم انديٕ٘ ُْدسح تمُٛاخ االجٓسِ انطثّٛتكانٕرٕٚشعهٙ دسٍ كاظى30

تكانٕرٕٚشعهٙ دسٍٛ دس31ٍ
ُْدسح طة دٛاتٙ 

biomedical

ُْدسح يٛكاَٛك ادٛائٙ 

biomechanics

اجٓسِ طثّٛكٓرتاءتكانٕرٕٚشعهٙ دسٍٛ عثد االيٛر32

كهٛح انُٓدسّتكانٕرٕٚشعهٙ دسٍٛ عه33ٙ
تكانٕرٕٚش ُْدسح تمُٛاخ 

االجٓسِ انطثّٛ

االجٓسِ انطثُّْٛدسّ االجٓسج انطثّٛتكانٕرٕٚشعهٙ رائد عثد انٓاد34٘

ُْدسح تمُٛاخ االجٓسج انطثٛحُْدسح تمُٛاخ االجٓسج انطثٛحتكانٕرٕٚشعًار يذًد عثٛد35

اجٓسج طثٛحُْدسحتكانٕرٕٚشفاطًح انسْراء نٛث عه36ٙ

ُْدسح انطة انذٛاتٙتكانٕرٕٚشفاطًح ثاير سعد37ٌٔ
فرع /ُْدسح انطة انذٛاتٙ 

االجٓسج انطثٛح انذٛاتٛح

تكانٕرٕٚشيذًد اتراْٛى عدَا38ٌ
ُْدسح االجٓسج انطثٛح 

ٔانكترَٔٛك انسٛطرج

ُْدسح االجٓسج انطثٛح 

ٔانكترَٔٛك انسٛطرج

ُْدسّ تمُٛاخ اجٓسِ طثُّْٛدسّ أجٓسِ طثّٛتكانٕرٕٚشيذًد ٔانٙ غان39ٙ

3/يادج االجٓسج انطثٛحُْدسح تمُٛاخ االجٓسج انطثٛحتكانٕرٕٚشيسهى عثدانسْرج كاظى40

ُْدسح تمُٛاخ االجٓسج طثٛحُْدسح طثٛحتكانٕرٕٚشيصطفٗ اتراْٛى رزاق41

اجٓسج طثٛحُْدسح اجٓسج طثٛحتكانٕرٕٚشَٕر يذًد صثاح42

ُْدسح انكترَٔٛك ٔاتصاالخُْدسحتكانٕرٕٚشاجاو نٛث سهٛى43

 شثكاخ اتصاالخُْدسح تمُٛاخ انذاسٕبتكانٕرٕٚشادًد صادة ْاشى44

لسى كٓرتاء/ كهٛح انُٓدسح كهٛح انُٓدسحتكانٕرٕٚشاالء غاَى عطشا45ٌ

انكترَٔٛك ٔاتصاالخانكترَٔٛك ٔاتصاالختكانٕرٕٚشايٍُٛ َاجٙ فاضم46

ُْدسح كٓرتاء ُْدسح كٓرتاءتكانٕرٕٚشأيٛر يذًٕد خهف47

االنكترَّٔٛ ٔاالتصاالختكانٕرٕٚش كهٛح انُٓدسحتكانٕرٕٚشتمٗ سعد يذًد اتراْٛى48

انكترَٔٛك ٔاتصاالخُْدسّتكانٕرٕٚشدسٍٛ كايم جاتر49

شثكاخ االتصاالخُْدسح داسثاختكانٕرٕٚشدسٍٛ كرٚى جدٔع50

كٓرتاءكٓرتاءتكانٕرٕٚشدٕراء نٛث فالح51

االنكترَٔٛك ٔاالتصاالخُْدسح االنكترَٔٛك ٔاالتصاالختكانٕرٕٚشرسم كاظى جاتر52



اإلنكترَٔٛح ٔاالتصاالخُْدسّتكانٕرٕٚشرَا تالر عثٕد53

تكانٕرٕٚشزْراء اكرو عثد انصادة54
جايعّ انكٕفح كهّٛ انُٓدسح لسى 

انكترَٔٛك ٔاتصاالخ
لسى االنكترَٔٛك ٔاالتصاالخ

انكترَٔٛك ٔاتصاالخُْدسح انكترَٔٛك ٔاتصاالختكانٕرٕٚشسكُٛح عثاش فاضم55

انكٓرتاءانُٓدسحتكانٕرٕٚشطاْر يسهى ٔدٛد56

ُْدسح االنكترَٔٛك ٔاالتصاالختكانٕرٕٚشعثدانًطهة دسٍٛ عثدانًطهة57
ُْدسح االنكترَٔٛك 

ٔاالتصاالخ

شثكاخ االتصاالخُْدسح اتصاالختكانٕرٕٚشغفراٌ اتراْٛى يذًد58

كٓرتاءُْدسح كٓرتاءتكانٕرٕٚشفاطًح انسْراء يُٛر عثد انكرٚى59

انًعهٕياخ ٔاالتصاالخُْدسح انًعهٕياخ ٔاالتصاالختكانٕرٕٚشيٓد٘ عثد عطٛح60

ُْدسح تمُٛاخ االتصاالخُْدسح تمُٛاخ االتصاالختكانٕرٕٚشيٛسى رٚاض ْاد61٘


