
جبيعخ انمبْسح- يسكص انًعهٕيبد انُشسح انسظًيخ نجبيعخ انمبْسح 2017يبزض  -   

زئيط انجبيعخ  / د .لسازاد انعيد ا

شئٌٕ اعضبء ْيئخ انزدزيط: أٔال

رـبظـــــــــعب



جبيعخ انمبْسح- يسكص انًعهٕيبد انُشسح انسظًيخ نجبيعخ انمبْسح 2017يبزض  -   

انمسازانزبزيخزلى انمساز

رعييٍ

3092017/03/05     1                                                     

                                                            

        -                                             

     2                                                      

           

     3                                                     

     

    

3102017/03/05     1                                                    

                                                     

            -                                        

2017/2/23 

     2                                                          

      

     3                                                     

     

    

3922017/03/16     1                                                    

                                                       

       -                  2017/11/2                      

               

     2                                                          

      

     3                                                     

     

    

3932017/03/16                                                   39        

                                                        

                                                           

                                                        

                                                      

     -

طت اظُبٌ اطفبلَبديٍ حعبو انديٍ حعُٗ/ط  كهيخ طت انفى ٔاالظُبٌ

طت اظُبٌ اطفبلايًبٌ عبدل عجدانحًيد/ط



جبيعخ انمبْسح- يسكص انًعهٕيبد انُشسح انسظًيخ نجبيعخ انمبْسح 2017يبزض  -   

انمسازانزبزيخزلى انمساز

رعييٍ

رمٕيى االظُبٌدَيب ايًٍ احًد/ط  كهيخ طت انفى ٔاالظُبٌ

رمٕيى االظُبٌاحًد خبند يحًد/ط

عالج جرٔزيحًد عصبو عثًبٌ/ط

عالج جرٔزيبجٗ عصبو ظيد ظيد/ط

عالج جرٔزيحًد عٕاض عهٗ/ط

عالج جرٔزغبدح اثساْيى ثدز/ط

عالج جرٔزصفٕح عصبو يحًد/ط

عالج رحفيظيعًس ْشبو يحًٕد/ط

اظزعبضخ صُبعيخظبزح شكسيب يصطفٗ/ط

طت اظُبٌ اطفبلظًيّ عالء يحًد عطي/ط

جساحخ انفىاحًد يحًد يجدٖ/ط

اظزعبضخ ظُيخ يثجزّيبظًيٍ حعبو انديٍ ظعد/ط

اشعخ انفىايُبض يحًد احًد/ط

اظزعبضخ ظُيخ يثجزخداَيبل اشسف/ط

اظزعبضخ صُبعيخيٗ اثساْيى عجدانجديع/ط

اظزعبضخ ظُيخ يثجزخاحًد طبزق كًبل/ط

جساحخ انفىيحًد احًد شٕلٗ/ط

عالج رحفيظَٗدٖ حًبدح احًد/ط

اظزعبضخ صُبعيخفيسَٔيب شُٕدح/ط

طت انفىحعيٍ ْبَٗ حعيٍ/ط

طت انفىاظساء َشبد صبدق/ط

عالج انهثخزيًٌٕ ٔحيد جسجط/ط

عالج انهثخديُب اظبيّ عجدانْٕبة/ط

اشعخ انفىثعُذ يٕظف اثٕانعجبض/ط

جساحخ انفىعصبو اشسف/ ط

اظزعبضخ صُبعيخشيُت حعٍ عجدانظبْس/ط

جساحخ انفىيبظًيٍ يحعٍ كًبل/ط

عالج رحفيظٗيحًد يحًد عهٗ/ط

عالج رحفيظيدَيب يحًٕد عجدانًعطٗ/ط

اظزعبضخ صُبعيخايًبٌ زضب/ط



جبيعخ انمبْسح- يسكص انًعهٕيبد انُشسح انسظًيخ نجبيعخ انمبْسح 2017يبزض  -   

انمسازانزبزيخزلى انمساز

رعييٍ

عالج رحفيظيًْعّ اشسف عجدانًُعى/ط  كهيخ طت انفى ٔاالظُبٌ

طت اظُبٌ اطفبلظبَدزا يٕظٗ إَز/ط

اشعخ انفىزٔاٌ عجدانْٕبة/ ط

عالج انهثخيحًد طهعذ يحًد/ط

جساحخ انفىشبدٖ يدحذ ثبثذ/ط

طت اظُبٌ اطفبلآيّ عالء عجدانعصيص/ط

عالج جرٔزايبَٗ اثساْيى احًد/ط

3932017/03/16                                                     

                                                            

    

انمسازانزبزيخزلى انمساز

رعييٍ ثبنزكهيف

3632017/03/13     1                                                    

                                              2016/2015 

                                                       

             - 

 

يًزبش يع يسرجّ انشسفأحًد جًبل انديٍ/ط يعٓد انمٕيي نألٔزاو

يًزبش يع يسرجّ انشسفأظًبء انعيد خهيم/ط

يًزبش يع يسرجّ انشسفزايٗ فٕشٖ يحًٕد/ط

3632017/03/13     2                                                    

        

     3                                                     

                  

     4                                                     

     

    

3652017/03/13     1                                                 

                                    2016/2015 

                                                      

             - 



جبيعخ انمبْسح- يسكص انًعهٕيبد انُشسح انسظًيخ نجبيعخ انمبْسح 2017يبزض  -   

انمسازانزبزيخزلى انمساز

رعييٍ ثبنزكهيف

يًزبش يع يسرجخ انشسفايًٍ عجدانحًيد يحًد/ط يعٓد انمٕيي نألٔزاو

يًزبش يع يسرجخ انشسفانحعيٍ عبدل احًد يبشٌ/ط

يًزبش يع يسرجخ انشسفعًبد حهيى رٕفيك/ط

3662017/03/13     1                                                

                                               2016/2015 

                                                           

              - 

يًزبش يع يسرجخ انشسفظبنٗ اثساْيى حُيٍ جسجط/ط يعٓد انمٕيي نألٔزاو

يًزبش يع يسرجخ انشسفيسيى ْشبو يحًٕد عبيس/ ط

3662017/03/13     2                                                    

        

     3                                                     

                  

     4                                                     

     

    

3672017/03/13     1                                                  

                                                 2016/2015 

                                                          

              - 

يًزبش يع يسرجخ انشسفيحًد ظساج انديٍ يحًد/ط يعٓد انمٕيي نألٔزاو

يًزبش يع يسرجخ انشسفأحًد خبند يحًٕد/ط

3672017/03/13     2                                                

              

     3                                                 

                        

     4                                                     

     

    



جبيعخ انمبْسح- يسكص انًعهٕيبد انُشسح انسظًيخ نجبيعخ انمبْسح 2017يبزض  -   

انمسازانزبزيخزلى انمساز

ليبو ثبعًبل

3072017/03/02     1                                                   

                                                           - 

                                                          

2017/2/27 

     2                                                      

           

     3                                                     

     

    

3682017/03/13     1                                                     

                                                          

                                                       

                                            2017/2016 

     2                                                          

      

     3                                                     

     

    

3792017/03/15     1                                                       

                                         -               

                                   2017/3/8             

                   

     2                                                      

           

     3                                                     

     

    



جبيعخ انمبْسح- يسكص انًعهٕيبد انُشسح انسظًيخ نجبيعخ انمبْسح 2017يبزض  -   

انمسازانزبزيخزلى انمساز

رشكيم نجبٌ ٔ يجبنط

3082017/03/05     1                                                 

                                                                 

                   -

 

عضٕاصفبء يحًٕد يحًد َٕز/د كهيخ اآلداة

عضٕاظبزح اشسف ظهيًبٌ/د

عضٕاأييسح زيضبٌ يحسٔض/أ

عضٕاحعيٍ يحًد حعيٍ/د  كهيخ انحمٕق

عضٕاعجيس عجدِ عهٗ انديٍ/د

عضٕاعجدانًُعى شيصو/د.أ

عضٕاْجّ صالح انديٍ اثٕانععٕد/د  كهيخ انزجبزح

عضٕاكسيى يحيٗ/أ

عضٕاجبظًيٍ يحعٍ يحيٗ/د

عضٕازثبة يحًٕد أحًد/د كهيخ انعهـٕو

عضٕازٔيدا عجدانحكيى/د

عضٕاايبَٗ عجدانفزبح/د كهيخ طت لصس انعيُٗ

عضٕااظبيّ زفعذ اثساْيى/د.أ

عضٕاعًسٔ حعٍ حعٍ/د

عضٕأالء يحًد عجدانعصيص/د  كهيخ انعالج انطجيعٗ

عضٕازيٓبو عجدانًمصٕد/د.ا  كهيخ طت انفى ٔاالظُبٌ

عضٕاإيًبٌ يحًد احًد/د  كهيخ انصيدنخ

عضٕايُبل عجدانٕاحد عجدانفزبح/د.أ  كهيخ انُٓدظخ

عضٕانيهٗ صالح ثيٕيٗ./ د.أ

عضٕاشيًبء يحًٕد حيدز/د  كهيخ انصزاعخ

عضٕايبظًيٍ إيبو عجدانًجدئ/د

عضٕاشيسيٍ ظيد عجدانجيد/د.ا  كهيخ انطت انجيطسٖ

عضٕأفبء عجدانغُٗ عجدانغُٗ/د.ا

عضٕايُبل يصطفٗ ذكٗ/د.أ

عضٕايٗ حبيد يحًٕد/د

عضٕاأحًد احًد ظيد انشيًٗ/ أ  كهيخ داز انعهٕو

عضٕاظبنٗ احًد جبد/د كهيخ االعالو



جبيعخ انمبْسح- يسكص انًعهٕيبد انُشسح انسظًيخ نجبيعخ انمبْسح 2017يبزض  -   

انمسازانزبزيخزلى انمساز

رشكيم نجبٌ ٔ يجبنط

عضٕإَزا يحًٕد عجدانُبصس/د كهيخ اآلثبز

عضٕاإيًبٌ يحًٕد عسفّ/د

عضٕااظبيّ يحًد يصطفٗ/د

عضٕاأحد يصطفٗ َجيت/د  كهيخ انحبظجبد ٔانًعهٕيبد

عضٕازاَدا ظعد عهٗ/د يعٓد انمٕيٗ نعهٕو انهيصز

عضٕاعجيس يحًد صالح انديٍ/د

عضٕاايًبٌ عصد عصيص/د.ا كهيخ انزسثيخ انُٕعيخ

عضٕايحًد عجدانحًيد انعيد/د

عضٕاحُبٌ يحًد اظًبعيم/و.أ

3082017/03/05     2                                                    

            

    

انمسازانزبزيخزلى انمساز

 َدة

4352017/03/27     1                                             -      

                                                              

                                                    

     2                                                   

            

    


