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ط بيي ةوت لوم طبيكيوةا طب  وم لطب وود طبكي وم ل،  وا طب  ي وًلا ليوي كمة لكوة م لوم  لكليةة رؤية ا أن تكونن ليةوا طب وا عة كوا لشيطبموةز  يلوتم

 ط رتقةء بةبخ  ةت طبصوةا  ويةمة لإقية ةمة.

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

ةوا تييتم ليةوا طب وا عة كوا لشوي طبموةز ب كو طر لونطرر م ةوا  ي ةوتأل  ي وا بةة وا طبكي ةوا لطب كيلةوا لطب  وةرطت طبيقاةوا للقموة بي كوة ةي طبقن   ةرسالة الكلي

رأل كيو  تموخةو لكواأل طة ويطم طب خييشوا لإعويطء طةبووةي طبكي ةوا طبي  ةقةواا لتقو  ا طب مونرأل طبكي ةوا طةلةر  ةا طب يعكةا بق ةع طبكيونم طب  ةواا لقوةر

 لطب  ةا طبيم تس ا لم تا ةا طب ةئا ل،  ا طب  ي ًل طب ويم.
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 طبسة  طة يةذ /    ي كةم طبيكيةا بةب ة كا

 توةا مة ا لبك  ااا
 2022/ 2021نيميف بأن ننطل   ةةرتكا بأك طر طب اب طب قة  ن ب يحيا طب كةبنر نس بةبكيةا بيكةم طب ة ك   

 نيميف ب لةرأل  ةةرتكا بةب ةةن طبيةب :

 طإلع ةب  مةب ه مةبا حةبا طبقة  طبشيقا م

 904 433 471 سي    طب سينى طةلل 1

 29 8 21 بةٍق بإلكةرأل

 933 441 492 إع ةب  طب سينى طةلل

2  

 طب سينى طبثةن 

 913 444 469  سي  

 27 5 22 بةٍق بإلكةرأل

 940 494 491 إع ةب  طب سينى طبثةن  

 1 --- 1 1 ن طبخةرأل  طبشيقا طبثةنةا)نظةم ق  ا( 3

 1 --- 1 )نظةم ق  ا(إع ةب  طبشيقا طبثةنةا

4  

 طب سينى طبثةبد

 881 374 507  سي  

 881 374 507 إع ةبم طب سينى طبثةبد

 3 1 2 بةٍق بإلكةرأل طبشيقا طبثةبثا)نظةم ق  ا( 5

 3 1 2 )نظةم ق  ا(إع ةب  طبشيقا طبثةبثا

 498 201 297  سي   طب سينى طبيطبًل  6

 498 201 297 ًلإع ةبم طب سينى طبيطب  

7 
 طبشيقا طبيطبكا)نظةم ق  ا(

 24 4 20  سي  

 3 --- 3 بةٍق بإلكةرأل

 27 4 23 )نظةم ق  ا(إع ةب  طبشيقا طبيطبكا

 417 187 230  سي   طبخة ســـــــا 8

 3 --- 3 بةٍق بإلكةرأل

 1 --- 1 3 ن طبخةرأل 

 421 187 234 إع ةب  طبشيقا طبخة سا

 365 179 186  سي   ـاطبســةر ــ 9

 365 179 186 إع ةب  طبشيقا طبسةر ا 

 4069 1863 2233 إع ةب  طب اب بةبكيةا

  ي ل بسةةرتكا بييشضل بةبكيا لطإلحةما 

 لتشضينط  ةةرتكا بق نل لةئق طبيق  ي لطإلحييطم

 طب خيو                                                 رئةا طبقسا                                  أ ةن طبكيةا

 )أ. و   لةرلق طبنطبك ة ا(                                                                                                    


