
 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  ١ 

  روق ا 

  د
ا ا  

  ----  ---  -----  أذ

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  ٢ 

 د أا  ا 

ىا 
وااض اأ 

  ----  ---  -----  أذ

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  

  ----  ---  -----  أذ

أذ 

  
-----  ---  ----  

٣ 
  ا  

 
ء اا 

  ----  ---  -----  أذ

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
    ما ٤  ----  ---  -----

 ا

ت واوا 

  ----  ---  -----  أذ

  ١٩٩٣   إاد ا ا  رس

أذ 

  
     دو ٥      

أاض اك 

ور  

        أذ

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  ٦  ا    

 ا 

موا  

  ----  ---  -----  أذ



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٢( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا اد اإ   ١٩٩٣  
  رس

 إ   ٧/٩/١٩٩٤  ٢٤/٧/١٩٩٤  

أذ 

  
-----  ---  ----  

 وا ٢٤/١١/٢٠٠٤  ٢٣/١١/٢٠٠٤ ا  

  ١٤/١٢/٢٠٠٤  ١١/١٢/٢٠٠٤  اض ال

  ل ا  اد ٧
 وا اا

وا  

  أذ

ت ا٣٠/١٢/٢٠٠٤  ٢٨/١٢/٢٠٠٤  أ  

  ----  ---  -----  رس

اداررات ا  ١٩/١٢/٢٠٠٤  ١٥/١٢/٢٠٠٤  

وا ٢٨/١١/٢٠٠٤  ٢٧/١١/٢٠٠٤  ا  

  ٢٢/١١/٢٠٠٤  ٢٠/١١/٢٠٠٤  اض ال

٨ 
  د دىا  

 ااد
ا  

  أذ

را  ت ا٣/١١/٢٠٠٤  ١/١١/٢٠٠٤  ا  

ا اد اإ   ١٩٩٣  
  رس

إ   ١/٨/١٩٩٣  ١٩/٦/١٩٩٣  

أذ 

  
-----  ---  ----  

  ٦/٤/٢٠٠٥  ٣/٤/٢٠٠٥  اض ال

   د ا س ٩
 ا 

موا  

  أذ
را  ت ا١٩/٤/٢٠٠٥  ١٦/٤/٢٠٠٥  ا  

ا اد اإ   ١٩٩٣  
  رس

  ١٠/١/١٩٩٤  ٢٧/١١/١٩٩٤    إ

أذ 

  
-----  ---  ----  

 مما ام٧/٧/٢٠٠٥  ٥/٧/٢٠٠٥  ا  

 ت ا٢٥/٥/٢٠٠٥  ٢٣/٥/٢٠٠٥  أ  

  ٦/٤/٢٠٠٥  ٣/٤/٢٠٠٥  اض ال

١٠  م م   انا ط  

  أذ

را  ت ا١٩/٤/٢٠٠٥  ١٦/٤/٢٠٠٥  ا  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٣( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

TOEFL   ١٩٩٢  
  رس

ا اد اإ   ١٩٩٣  

أذ 

  
-----  ---  ----  

را  ت ا٢٩/٦/٢٠٠٥  ٢٦/٦/٢٠٠٥  ا  

  ٢٠/٦/٢٠٠٥  ١٦/٦/٢٠٠٥  إذ اار و ات

ما اما٧/٧/٢٠٠٥  ٥/٧/٢٠٠٥  م  

ت ا٤/١١/٢٠٠٤  ٣/١١/٢٠٠٤  أ  

١١  ة رز   
أاض اك 

ور  

  أذ

وا ٢٨/١١/٢٠٠٤  ٢٨/١١/٢٠٠٤  ا  

ا اد ا٢٥/٩/١٩٨٩  ٢/٩/١٩٨٩  إ  
  رس

 إ   ٧/٩/١٩٩٤  ٢٤/٧/١٩٩٤  

  أذ 

  
-----  ---  ----  

  ٢/٣/٢٠٠٦  ١/٣/٢٠٠٦   ادة واد

 ا ٢٠/٢/٢٠٠٦  ١٨/٢/٢٠٠٦  ) ١(إدارة ا  

  ٤/١/٢٠٠٦  ١/١/٢٠٠٦  ا  

را  ت ا٢٩/٦/٢٠٠٥  ٢٦/٦/٢٠٠٥  ا  

ارات وذ اتا٢٦/٤/٢٠٠٥  ٢٣/٤/٢٠٠٥   ا  

١٢ 
  ا  ا 

 ا  

 وا ا

ا  

  أذ

ت ا٢٥/٥/٢٠٠٥  ٢٣/٥/٢٠٠٥  أ  

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  

  ٢٦/٤/٢٠٠٥  ٢٣/٤/٢٠٠٥  اذ اارات و ات

ت ا٢٥/٥/٢٠٠٥  ٢٣/٥/٢٠٠٥  أ  

داررات ا٢٥/٧/٢٠٠٥  ٢٠/٧/٢٠٠٥  ا  

ا و ١٤/٨/٢٠٠٥  ١٠/٨/٢٠٠٥  إدارة ا  

  ١٣/١٠/٢٠٠٥  ١١/١٠/٢٠٠٥  اام امم ت 

  ٩/٣/٢٠٠٦  ٨/٣/٢٠٠٦   ادة واد

 ط اان ى م  ادر اى ١٣

  أذ

را  ت ا٣/٤/٢٠٠٦  ١/٤/٢٠٠٦  ا  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٤( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا اد اإ   ١٩٩٤  
  رس

 إ    ١٩٩٥  

أذ 

  
-----  ---  ----  

 ا ١٧/٤/٢٠٠٦  ١٥/٤/٢٠٠٦  ) ٢(إدارة ا  

  ١٩/٢/٢٠٠٦  ١٨/٢/٢٠٠٦   ادة واد

 و إدارة ا١٩/٧/٢٠٠٥  ١٦/٧/٢٠٠٥  ا  

  ٧/٧/٢٠٠٥-٥  ٥/٧/٢٠٠٥  اام امم ت 

وا ٣٠/١٢/٢٠٠٤  ٢٨/١٢/٢٠٠٤  ا  

داررات ا١٩/١٢/٢٠٠٤  ١٥/١٢/٢٠٠٤  ا  

١٤ م     ا  

  أذ

  ٢٤/٥/٢٠٠٥  ٢١/٥/٢٠٠٥  اذ اارات و ات

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  

  ٢٢/١١/٢٠٠٤  ٢٠/١١/٢٠٠٤  اض ال

  ٧/٧/٢٠٠٥  ٥/٧/٢٠٠٥  اام امم ت 

 دل  اح  ران ١٥

ا وا 

 وا

ا  

  أذ

را  ت ا٣/١١/٢٠٠٤  ١/١١/٢٠٠٤  ا  

ا اد اإ   ١٩٩٢  
  رس

إ    ١٩٩٢أ  

أذ 

  
-----  ---  ----  

وا ٢٨/١١/٢٠٠٤  ٢٧/١١/٢٠٠٤  ا  

ت ا٤/١١/٢٠٠٤  ٣/١١/٢٠٠٤  أ  

را  ت ا١٤/٦/٢٠٠٥  ١١/٦/٢٠٠٥  ا  

ا   ١٣/١٠/٢٠٠٥  ١٠/١٠/٢٠٠٥  

 ا ٦/٢/٢٠٠٦  ٤/٢/٢٠٠٦  )٢(إدارة ا  

را   ٣٠/٣/٢٠٠٦  ٢٨/٣/٢٠٠٦  

  ار  ةأ ا ا اا ز ١٦

  أذ

  ٩/٤/٢٠٠٦  ٨/٤/٢٠٠٦   ادة واد



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٥( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  

ت ا٤/١١/٢٠٠٤  ٣/١١/٢٠٠٤  أ  

وا ٢٨/١١/٢٠٠٤  ٢٧/١١/٢٠٠٤  ا  

ا و ٢٩/٦/٢٠٠٥  ٢٦/٦/٢٠٠٥  إدارة ا  

  ٢٢/١٢/٢٠٠٥  ٢٠/١٢/٢٠٠٥  اام امم ت

را  ت ا٣/٤/٢٠٠٦  ١/٤/٢٠٠٦  ا  

  ٢١/٥/٢٠٠٦  ٢٠/٥/٢٠٠٦   ادة واد

١٧ ذا   ل ا را  

  أذ

را   ٢١/٩/٢٠٠٦  ١٩/٩/٢٠٠٦  

ا اد اإ   ١٩٩٣  
  رس

إ   ١٤/٨/١٩٩٣  

أذ 

  
-----  ---  ----  

أت ا  ٢٥/٥/٢٠٠٥  ٢٣/٥/٢٠٠٥  

را   ١٧/٥/٢٠٠٧  ١٥/٥/٢٠٠٧  

  ١٨/٥/٢٠٠٦  ١٧/٥/٢٠٠٦   ار

١٨ ا   ء  
 ا

ت واوا  

  أذ

  ٢٧/٤/٢٠٠٥  ٢٣/٤/٢٠٠٥  اذ اارات و ات

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  

داررات ا١٩/١٢/٢٠٠٤  ١٥/١٢/٢٠٠٤  ا  

وا ٣٠/١٢/٢٠٠٤  ٢٨/١٢/٢٠٠٤  ا  

  ١٢/١١/٢٠٠٦  ٩/١١/٢٠٠٦   ار

 وع اد١٥/١١/٢٠٠٦  ١٣/١١/٢٠٠٦  إ  

را  ا ا٥/٧/٢٠٠٧  ٣/٧/٢٠٠٧  ا  

 ا ا  ا  د ١٩

ذأ  

  ١٢/٧/٢٠٠٧  ١٠/٧/٢٠٠٧  ات اة



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٦( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  

ت وآداب ا٤/١١/٢٠٠٤  ٣/١١/٢٠٠٤  أ  

وا ٢٨/١١/٢٠٠٤  ٢٧/١١/٢٠٠٤  ا  

  ٢٤/٥/٢٠٠٥  ٢١/٥/٢٠٠٥  اذ اار و ات

  ٧/٧/٢٠٠٥  ٥/٧/٢٠٠٥  اام اوم ت

ا و ١٩/٧/٢٠٠٥  ١٦/٧/٢٠٠٥  إدارة ا  

را   ٢١/٩/٢٠٠٦  ١٩/٩/٢٠٠٦  

٢٠ ا   حا    
 ا 

موا  

  أذ

 وع اد١٥/١١/٢٠٠٦  ١٣/١١/٢٠٠٦  إ  

ا اد ا١٧/١/١٩٩٣   ٢٨/١٢/١٩٩٢  إ  
  رس

إ   ١٥/٧/١٩٩٢  ٨/٩/١٩٩٢  

أذ 

  
-----  ---  ----  

  ٩/١٢/٢٠٠٤  ٦/١٢/٢٠٠٤ اض ال

  ٢٧/١٢/٢٠٠٤  ٢٥/١٢/٢٠٠٤   ر اب

ا  ١٣/١٠/٢٠٠٥  ١٠/١٠/٢٠٠٥  

  ٤/١٠/٢٠٠٥  ١/١٠/٢٠٠٥  اذ اارات و ات

  ٧/٧/٢٠٠٥  ٥/٧/٢٠٠٥  اام امم ت

را   ٢١/٩/٢٠٠٦  ١٩/٩/٢٠٠٦  

 وع اد١٥/١١/٢٠٠٦  ١٣/١١/٢٠٠٦  ا  

را  ا ا٧/١٢/٢٠٠٦  ٥/١٢/٢٠٠٦  ا  

٢١ 
 ا   ازقا 

د  
  ات

  أذ

TOT   ا٢٠٠٨  

ا اد اإ   ١٩٩٣  
  رس

إ   ١٤/١٠/١٩٩٣  ٤/٩/١٩٩٣  

أذ 

  
-----  ---  ----  

را  ت ا٧/٥/٢٠٠٥  ٣/٥/٢٠٠٥  ا  

  ١٧/٥/٢٠٠٥  ١٤/٥/٢٠٠٥  اذ اارات و ات

   ١٦/٨/٢٠٠٥  ١٣/٨/٢٠٠٥  

 ٦/٩/٢٠٠٥  ٣/٩/٢٠٠٥  ا  

  ١٤/٩/٢٠٠٥  ١٢/٩/٢٠٠٥  اام امم ت

ا و ٢٦/١٢/٢٠٠٥  ٢٤/١٢/٢٠٠٥  إدارة ا  

را   ١٦/٣/٢٠٠٦  ١٤/٣/٢٠٠٦  

  ٩/٤/٢٠٠٦  ٨/٤/٢٠٠٦   ادة واد

إدارة ا٣/٧/٢٠٠٦  ١/٧/٢٠٠٦   ا  

  ء اا  ة ر أ اوى ٢٢

  أذ

آ  ١٠/١/٢٠٠٨  دورة  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٧( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

  ١٩٩٣   إاد ا ا  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  

  ٢٥/١١/٢٠٠٤  ٢٣/١١/٢٠٠٤  ار ا ال

  ١٤/١٢/٢٠٠٤  ١١/١٢/٢٠٠٤  اض ال

ت ا٣٠/١٢/٢٠٠٤  ٢٨/١٢/٢٠٠٤  أ  

را  ت ا٧/٥/٢٠٠٥  ٣/٥/٢٠٠٥  ا  

  ١٧/٥/٢٠٠٥  ١٤/٥/٢٠٠٥  اذ اارات و ات

ا و ٢٩/٦/٢٠٠٥  ٢٦/٦/٢٠٠٥  إدارة ا  

 ا ٦/٢/٢٠٠٦  ٤/٢/٢٠٠٦  )٢(إدارة ا  

را   ٢٣/٣/٢٠٠٦  ٢١/٣/٢٠٠٦  

٢٣ 
  ا  اب  

اما 

 وا ا

ا 

  أذ

  ٢٠/٤/٢٠٠٦  ١٨/٤/٢٠٠٦  اام امم ت

ا اد ا١٤/٦/١٩٩٠  ٢٦/٥/١٩٩٠  إ  
  رس

إ   ١/٨/١٩٩٣  ١٩/٦/١٩٩٣  

أذ 

  
-----  ---  ----  

ت ا٢٤/١١/٢٠٠٤  ٢٣/١١/٢٠٠٤  أ  

٨/١١/٢٠٠٤  ٦/١١/٢٠٠٤  ا  

را  ت ا٥/٧/٢٠٠٥  ٢/٧/٢٠٠٥  ا  

  ١٤/٧/٢٠٠٥  ١١/٧/٢٠٠٥  إدارة اس

  ١٩/٧/٢٠٠٥  ١٦/٧/٢٠٠٥  اذ اارات و ات

داررات ا٢٥/٧/٢٠٠٥  ٢٠/٧/٢٠٠٥  ا  

ا ٤/٨/٢٠٠٥  ١/٨/٢٠٠٥  ا  

ا   ٩/٨/٢٠٠٥  ٦/٨/٢٠٠٥  

ا و ١٤/٨/٢٠٠٥  ١٠/٨/٢٠٠٥  إدارة ا  

  ٢٠/٤/٢٠٠٦  ١٨/٤/٢٠٠٦  اام امم ت

  ١٢/٦/٢٠٠٦  ١٠/٦/٢٠٠٦   ادة واد

٢٤    د وا ا 

  أذ

  ٢٦/٦/٢٠٠٦  ٢٤/٦/٢٠٠٦  م ات اة



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٨( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

  ١٩٩٦أ   )١( آ ى 

  ١٩٩٦م   )٢( آ ى 

إ   ١/٣/١٩٩٩  
  رس

ا اد اإ   ١٩٩٩  

أذ   ٤/١/٢٠٠٥  ١/١/٢٠٠٥  اض ال

  ت اارا    ٥/٧/٢٠٠٥  ٢/٧/٢٠٠٥  

  ١٩/٧/٢٠٠٥  ١٦/٧/٢٠٠٥  اذ اارات و ات

داررات ا٢٥/٧/٢٠٠٥  ٢٠/٧/٢٠٠٥  ا  

ا   ٩/٨/٢٠٠٥  ٦/٨/٢٠٠٥  

ا ١٦/٨/٢٠٠٥  ١٣/٨/٢٠٠٥  ا  

  ١٣/١٠/٢٠٠٥  ١١/١٠/٢٠٠٥  اام امم ت

  ٩/٣/٢٠٠٦  ٨/٣/٢٠٠٦   ادة واد

ا و ٤/٥/٢٠٠٦  ٢/٥/٢٠٠٦  إدارة ا  

 وع اد١٥/١١/٢٠٠٦  ١٣/١١/٢٠٠٦  إ  

را  ا ا٧/١٢/٢٠٠٦  ٥/١٢/٢٠٠٦  ا  

اام ا وامم  ال 

ا  
٢٧/٨/٢٠٠٧  ٢٥/٨/٢٠٠٧  

ا ١٠/٩/٢٠٠٧  ٨/٩/٢٠٠٧  ا  

را ا  دةا   ١٨/٨/٢٠٠٨  ١٦/٨/٢٠٠٨  

  ٥/١٠/٢٠٠٩  ٣/١٠/٢٠٠٩  م ات اة

  ١٦/١٢/٢٠٠٩  ١٢/١٢/٢٠٠٩  إدارة ازت واارث

ا ١٤/١/٢٠١٠  ١٢/١/٢٠١٠  إدارة ا  

٢٥  ن ا  انا ط 

  أذ

ات اا   ٢٢/٢/٢٠١٠  ٢٠/٢/٢٠١٠  

ا اد ارس   إ١٩٩٨  
  رس

إ   ١٤/١٢/١٩٩٩  

٨/١١/٢٠٠٤  ٦/١١/٢٠٠٤  ا  

ت وآداب ا٢٤/١١/٢٠٠٤  ٢٣/١١/٢٠٠٤  أ  
أذ 

  
      

  ٩/٣/٢٠٠٦  ٨/٣/٢٠٠٦   ادة واد

ا و ١٣/٣/٢٠٠٦  ١١/٣/٢٠٠٦  إدارة ا  

 ا ١٧/٤/٢٠٠٦  ١٥/٤/٢٠٠٦  )٢(إدارة ا  

  ١٨/٥/٢٠٠٦  ١٧/٥/٢٠٠٦  م ات اة

  ١٢/٦/٢٠٠٦  ١٠/٦/٢٠٠٦  اام امم ت

   ط ب ٢٦
 ا 

موا 

  أذ

  ٧/١٢/٢٠٠٦  ٥/١٢/٢٠٠٦  ا ا  ارا



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٩( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

  ----  ---  -----  رس

ا ذ   ٩/١٢/٢٠٠٤  ٦/١٢/٢٠٠٤  اأ

  لض ا١٩/١٢/٢٠٠٤  ١٥/١٢/٢٠٠٤  ا  

 وع اد١٥/١١/٢٠٠٦  ١٣/١١/٢٠٠٦  ا  
را ا  دة١٨/٨/٢٠٠٨  ١٦/٨/٢٠٠٨   ا  

اا ١٣/٩/٢٠٠٩  ١٠/٩/٢٠٠٩  ا  
ات اا   ٢٢/٢/٢٠١٠  ٢٠/٢/٢٠١٠  
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٢٧    درم  ا ا  

  أذ

را ا  دةا  ٩/٢/٢٠٠٩  ٧/٢/٢٠٠٩  

  ١٩٩٣  إاد ا ا  رس

  ٤/١/٢٠٠٥  ١/١/٢٠٠٥ اض ال
رة ا  ١٧/٥/٢٠٠٥  ١٤/٥/٢٠٠٥  

را  ت ا٥/٦/٢٠٠٥  ١/٦/٢٠٠٥ ا  
  ٢٥/٦/٢٠٠٥  ٢١/٦/٢٠٠٥ ال ال

ا ١٤/٧/٢٠٠٥  ١١/٧/٢٠٠٥ إدارة ا  

أذ 

  

ت وآداب ا٢١/٧/٢٠٠٥  ١٩/٧/٢٠٠٥ أ  

  ٨/٩/٤/٢٠٠٦  ٨/٤/٢٠٠٦   ادة واد
ا و ٣/٥/٦/٢٠٠٦  ٣/٦/٢٠٠٦  إدارة ا  

  ١٤/٦/٦/٢٠٠٦  ١٣/٦/٢٠٠٦   ار

  ٢٦/٦/٢٠٠٦  ٢٤/٦/٢٠٠٦  م ات اة
  ٢٩/٦/٢٠٠٦  ٢٧/٦/٢٠٠٦  اذ اارات و ات

ا ا ر١٣/٧/٢٠٠٦  ١١/٧/٢٠٠٦  ا  
را   ١٧/٧/٢٠٠٦  ١٥/٧/٢٠٠٦  

ا ا ا٢٥/٧/٢٠٠٦  ٢٢/٧/٢٠٠٦  ا  

د دة١٨/١٠/٢٠٠٦  ١٦/١٠/٢٠٠٦  ا  

٢٨  وى درا  م  

 وا ا
 وا

ا 
  

  أذ
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ا اد اإ   ا١٩٩٩  
  رس

إ   ١٤/١٢/١٩٩٩  

أذ   ٥/١٢/٢٠٠٤  ١/١٢/٢٠٠٤  اض ال

  ١٤/١٢/٢٠٠٤  ١١/١٢/٢٠٠٤  ا  

را ا  دةا   ١٨/٨/٢٠٠٨  ١٦/٨/٢٠٠٨  
  ٥/١٠/٢٠٠٩  ٣/١٠/٢٠٠٩  م ات اة

اا ١٣/٩/٢٠٠٩  ١٠/٩/٢٠٠٩  ا  
ات اا   ٢٢/٢/٢٠١٠  ٢٠/٢/٢٠١٠  
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٢٩ د   ة ا ا 

  أذ

ا ١٤/١٠/٢٠١٠  ١٢/١٠/٢٠١٠  إدارة ا  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١٠( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا اد اإ   ٢٠٠٠أ  
  رس

TOEFL ٢٠/٧/٢٠٠٠  

ت اارا    ٩/٦/٢٠٠٥  ٦/٦/٢٠٠٥  

  ٢٥/٦/٢٠٠٥  ٢١/٦/٢٠٠٥  ال ال

ا   ٩/٨/٢٠٠٥  ٦/٨/٢٠٠٥  

ت وآداب ا١٠/١٠/٢٠٠٥  ٨/١٠/٢٠٠٥  أ  

أذ 

  

 ا ١٧/١/٢٠٠٦  ١٥/١/٢٠٠٦  )١(ادارة ا  

ا ١٤/١/٢٠١٠  ١٢/١/٢٠١٠  إدارة ا  

ات اا   ٢٢/٢/٢٠١٠  ٢٠/٢/٢٠١٠  

را  ا ا١١/٧/٢٠١١  ٩/٧/٢٠١١  ا  

  ٢٨/٧/٢٠١١  ٢٦/٧/٢٠١١  اذ اارات و ات

٣٠  ض ا ا 
 ا

ت واوا  

  أذ

  ١١/٨/٢٠١١  ٩/٨/٢٠١١  م امت و اب

ا اد اإ   ١٩٩٩إ  
  رس

إ   ٢/٣/٢٠٠٠  

ا ١٦/٨/٢٠٠٥  ١٣/٨/٢٠٠٥  إدارة ا  

  ٥/١٢/٢٠٠٤  ١/١٢/٢٠٠٤  اض ال

١٤/١٢/٢٠٠٤  ١١/١٢/٢٠٠٤  ا  

را  ت ا٩/٦/٢٠٠٥  ٦/٦/٢٠٠٥  ا  

ل الا  ٢٥/٦/٢٠٠٥  ٢١/٦/٢٠٠٥  

أذ 

  

ا   ٩/٨/٢٠٠٥  ٦/٨/٢٠٠٥  

 وم ث اا  ادإ

دو  
١٨/٩/٢٠٠٦  ١٦/٩/٢٠٠٦  

را ا  دةا   ٢١/٧/٢٠٠٨  ١٩/٧/٢٠٠٨  

را  ا ا١٥/١١/٢٠٠٧  ١٣/١١/٢٠٠٧  ا  

ااا   ١٤/٩/٢٠٠٩  ١٢/٩/٢٠٠٩  

  ٢٨/٧/٢٠١١  ٢٦/٧/٢٠١١  م ات اة

٣١ م  د ة ا ا 

  أذ

ICDL ١٥/٣/٢٠١١  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١١( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا اد اإ   ١٩٩٩إ  
  رس

إ   ٢٦/٥/١٩٩٩  

أذ 

  
-----  ---  ----  

ا ٩/١٢/٢٠٠٤  ٦/١٢/٢٠٠٤  ا  

  ١٩/١٢/٢٠٠٤  ١٥/١٢/٢٠٠٤  اض ال

رات ا   ٢٢/٦/٢٠٠٥  ١٩/٦/٢٠٠٥  

را  ت ا٢٩/٦/٢٠٠٥  ٢٦/٦/٢٠٠٥  ا  

ا   ٩/٨/٢٠٠٥  ٦/٨/٢٠٠٥  

ت وأداب ا١٠/١٠/٢٠٠٥  ٨/١٠/٢٠٠٥  أ  

  ٦/٤/٢٠٠٦  ٤/٤/٢٠٠٦  رات ال ال

  ٢١/٥/٢٠٠٦  ٢٠/٥/٢٠٠٦  ات اة

را   ٨/٦/٢٠٠٦  ٦/٦/٢٠٠٦  

  ١٢/٦/٢٠٠٦  ١٠/٦/٢٠٠٦  اام امم ت

ا ا ا٢٢/٦/٢٠٠٦  ٢٠/٦/٢٠٠٦  إ  

دة واا ٢٦/٦/٢٠٠٦  ٢٤/٦/٢٠٠٦  د  

ا ٣/٧/٢٠٠٦  ١/٧/٢٠٠٦  إدارة ا  

ا ا ر١٣/٧/٢٠٠٦  ١١/٧/٢٠٠٦  ا  

ت اا ٢٨/٧/٢٠١١  ٢٦/٧/٢٠١١  م  

٣٢    د رقط 
 وا ا

ا 

ذأ  

ا ت ا  ٢٥/١٢/٢٠٠٢  ١٤/١٢/٢٠٠٢  

ا اد اإ   ١٩٩٣  ---  
رس  

إ    ١٩٩٥  ---  

أذ 

  
  ٤/١/٢٠٠٥  ١/١/٢٠٠٥  اض ال
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ا اا ١٩/٨/٢٠١٠  ١٥/٨/٢٠١٠  ا  

ا ا٢٩/٤/٢٠١١  ٢٧/٤/٢٠١١  ا  

ا ت ا٢/٢/٢٠١٢  ١/٢/٢٠١٢  أ  

را ا  دةا   ١/٣/٢٠١٢  ٢٩/٢/٢٠١٢  

ا ت ا٢/٢/٢٠١٢  ١/٢/٢٠١٢  أ  

٣٣  ا  ن اإ ا  

  أذ

ا اا ١٩/٨/٢٠١٠  ١٥/٨/٢٠١٠  ا  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١٢( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

  ----  ---  -----  رس

أذ 

  
-----  ---  ----  

اا ١٤/٩/٢٠٠٩  ١٢/٩/٢٠٠٩  ا  

  ٢٥/٢/٢٠٠٨  ٢٣/٢/٢٠٠٨  ات اة

را ا  دةا   ٢٥/٨/٢٠٠٨  ٢٣/٨/٢٠٠٨  

  ٢٢/٢/٢٠١٠  ٢٠/٢/٢٠١٠   اات

٣٤ دظ م  م  
اك أاض 

ور 

  أذ
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  ---  ١٩٩٣ا   إاد ا ا  رس

 رة وااد ا را

ا  
١١/٥/٢٠٠٦  ٩/٥/٢٠٠٦  

ال٢٥/٦/٢٠٠٥  ٢١/٦/٢٠٠٥  ل ا  

را  ت ا٩/٦/٢٠٠٥  ٦/٦/٢٠٠٥  ا  

  ٢١/٥/٢٠٠٦  ٢٠/٥/٢٠٠٦  ات اة

را   ١٥/٥/٢٠٠٦  ١٣/٥/٢٠٠٦  

 وم ث اا  ادإ

دو  
١٨/٩/٢٠٠٦  ١٦/٩/٢٠٠٦  

أذ 

  

را  ا ا٧/١٢/٢٠٠٦  ٥/١٢/٢٠٠٦  ا  

Database – front page – 

macromedia flash  
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ا ا  دةن ا  ١٩/٨/٢٠١٠  ١٥/٨/٢٠١٠  

  ٩/٨/٢٠١٠  ٧/٨/٢٠١٠  ات اة

اا ١١/٨/٢٠١١  ٩/٨/٢٠١١  ا  

٣٥   دإ اإ وااض اأ 

  أذ

ا ٢٨/٧/٢٠١١  ٢٦/٧/٢٠١١  إدارة ا  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١٣( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا ا  ١٩٩٨  ---  

TOEFL ١٢/٥/٢٠٠١  ---  

ا ا  ٢٠٠١  ---  
  رس

ا اد ا٧/٣/٢٠٠١  ١٧/٢/٢٠٠١  إ  

  ٤/١/٢٠٠٥  ١/١/٢٠٠٥  اض ال

رة ا   ١٧/٥/٢٠٠٥  ١٤/٥/٢٠٠٥  

را  ت ا٥/٦/٢٠٠٥  ١/٦/٢٠٠٥  ا  

  ٢٥/٦/٢٠٠٥  ٢١/٦/٢٠٠٥  ال ال

ا ١٤/٧/٢٠٠٥  ١١/٧/٢٠٠٥  إدارة ا  

أذ 

  

 وم ث اا  ادإ

دور  
١٧/٩/٢٠٠٦  ١٦/٩/٢٠٠٦  

 ت ا ا اا ا

ا  
٢٢/٧/٢٠١٠  ١٨/٧/٢٠١٠  

اا ٢٩/٤/٢٠١٠  ٢٧/٤/٢٠١٠  ا  

ات اا   ٢٢/٢/٢٠١٠  ٢٠/٢/٢٠١٠  

ا ١٤/١/٢٠١٠  ١٢/١/٢٠١٠  إدارة ا  

 ا ة(مت اا ٢٨/٧/٢٠١١  ٢٦/٧/٢٠١١  )م  

٣٦ ا اإ إ إ  

 وا ا

 وا

ا  

  أذ

 وا رات ااICDL ٢٩/١/٢٠١٢  ---  

  ---  ١٩٩٣   إاد ا ا  رس

ا   ١٨/١٠/٢٠٠٥  ١٥/١٠/٢٠٠٥  

ت وأداب ا١٠/١٠/٢٠٠٥  ٨/١٠/٢٠٠٥  أ  

  ٢٢/٦/٢٠٠٥  ١٩/٦/٢٠٠٥  ت ارا

أذ 

  

      

  ١٨/٤/٢٠١٣  ١٦/٤/٢٠١٣  م امت و اب

  ٢٢/٢/٢٠١٠  ٢٠/٢/٢٠١٠   اات

  ٢٨/٢/٢٠١٣  ٢٦/٢/٢٠١٣  ات اة

ا ١٤/١/٢٠١٠  ١/١/٢٠١٠  إدارة ا  

  ٧/١٢/٢٠٠٦  ٥/١٢/٢٠٠٦  اا ا  ار

 ء  ر زى ٣٧
 ا ا

وا 

  أذ

    ٢٠٠٧  م و ات



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١٤( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا اد اإ   ١٩٩٦إ  ---  
  رس

إ   ٢٥/٣/٢٠٠٢  ---  

رات ا  ١٧/٥/٢٠٠٥  ١٤/٥/٢٠٠٥  

ا ا ر  ١١/١٢/٢٠٠٥  ---  

 وع اد١٥/١١/٢٠٠٦  ١٣/١١/٢٠٠٦  إ  

ا   ٩/٨/٢٠٠٥  ٦/٨/٢٠٠٥  

ا ١٦/٨/٢٠٠٥  ١٣/٨/٢٠٠٥  ا  

ت وأداب ا١٦/٣/٢٠٠٦  ١٤/٣/٢٠٠٦  أ  

 وم ث اا  ادإ

دو  
١٧/٧/٢٠٠٦  ١٥/٧/٢٠٠٦  

  ٢٥/٧/٢٠٠٥  ٢٠/٧/٢٠٠٥  ات ال الر

أذ 

  

ا ا ر٩/٣/٢٠٠٦  ٦/٣/٢٠٠٦  ا  

اا ٢٦/٦/٢٠١٤  ٢٥/٦/٢٠١٤  ا  

ث ات او  ٢١/٧/٢٠١٤  ٢٠/٧/٢٠١٤  

 ١٤/٨/٢٠١٤  ١٢/٨/٢٠١٤  وورد  

  ١٠/٧/٢٠١٤  ٨/٧/٢٠١٤  م ات اة

  ٤/٨/٢٠١٤  ٣/٨/٢٠١٤  إدارة ا وات

دارة ا١١/٨/٢٠١٤  ١٠/٨/٢٠١٤  ا  

٣٨ ذا  أ  ء اا 

  أذ

  ٦/٧/٢٠١٤  ٣٠/٦/٢٠١٤  ب

  ---  ١٩٩٨د   إاد ا ا  رس

اا ر  ٤/٨/٢٠٠٥  ١/٨/٢٠٠٥  

ا   ٩/٨/٢٠٠٥  ٦/٨/٢٠٠٥  

ا ١٦/٨/٢٠٠٥  ١٣/٨/٢٠٠٥  ا  

  ٤/١٠/٢٠٠٥  ١/١٠/٢٠٠٥  رات اض ال

ت وأداب ا١٠/١٠/٢٠٠٥  ٨/١٠/٢٠٠٥  أ  

أذ 

  

رات ا  ٢٧/٣/٢٠٠٦  ٢٣/٣/٢٠٠٦  

  ٢٧/٧/٢٠١٤  ٢٦/٧/٢٠١٤   اث اوت

 إ SPSS ١١/٤/٢٠١٣  ٧/٤/٢٠١٣  

ات اا   ١٠/٤/٢٠١٣  ٨/٤/٢٠١٣  

را  ا ا٢٤/٤/٢٠١٣  ٢٢/٤/٢٠١٣  ا  

  ٢٨/٣/٢٠١٣  ٢٥/٣/٢٠١٣   اا ارا واول

  ا اد زوق ٣٩
 وا اا

وا 

  أذ

ا ةمت ا  ٢٨/٢/٢٠١٣  ٢٦/٢/٢٠١٣  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١٥( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا اد اإ   ١٩٩٩إ  ---  
  رس

آ    ١٩٩٩إ  ---  

  ١٩/١٢/٢٠٠٤  ١٥/١٢/٢٠٠٤  اض ال

ت ا١٣/٦/٢٠٠٥  ١١/٦/٢٠٠٥  أ  

  ٢٥/٦/٢٠٠٥  ٢١/٦/٢٠٠٥  رات ادارا

رات ا  ١٠/٧/٢٠٠٥  ٦/٧/٢٠٠٥  

ا ٢١/٧/٢٠٠٥  ١٨/٧/٢٠٠٥  إدارة ا  

ا ر٤/٨/٢٠٠٥  ١/٨/٢٠٠٥  ا  

وا ا ١٠/٩/٢٠٠٧  ٨/٩/٢٠٠٧  ا  

أذ 

  

را ا  دةا   ٢٢/١/٢٠٠٩  ٢٠/١/٢٠٠٩  

ا ١٦/١٠/٢٠١٢  ١٤/١٠/٢٠١٢  إدارة ا  

را  ا ا٢٤/٤/٢٠١٣  ٢٢/٤/٢٠١٣  ا  

ات اا   ١٠/٤/٢٠١٣  ٨/٤/٢٠١٣  

ا ت ا اا ١٩/٨/٢٠١٠  ١٠/٨/٢٠١٠  ا  

  ٢٧/٦/٢٠١٣  ٢٥/٦/٢٠١٣  م ات اة

    رن ٤٠

 وا ا

 وا

ا 

  أذ

دارة ا٢٠/٦/٢٠١٣  ١٨/٦/٢٠١٣  ا  

  ---  ١٩٩٩   إاد ا ا  رس

IT – Spreadsheet - 

Maintenance 
٢٩/٨/٢٠١٠  ٢١/٨/٢٠١٠  

ا أ  لرات ا 

ا  
٢٥/١٢/٢٠٠٨  ٢٣/١٢/٢٠٠٨  

وا ا ٢٩/١٢/٢٠٠٨  ٢٧/١٢/٢٠٠٨  ا  

ا ٢٨/١٢/٢٠٠٩  ٢٦/١٢/٢٠٠٩  إدارة ا  

  ٤/٢/٢٠١٠  ٢/٢/٢٠١٠  م امت و اب

أذ 

  

ت او١٤/٦/٢٠١٠  ١٢/٦/٢٠١٠  ا  

ENDNOTE ١١/٥/٢٠١٤  ٤/٥/٢٠١٤  

تأ ا  دةا  إدارة 

را  
١٥/٤/٢٠١٤  ١٤/٤/٢٠١٤  

اا ٢٧/٣/٢٠١٤  ٢٥/٣/٢٠١٤  ا  

ات اا   ٣٠/٤/٢٠١٤  ٢٩/٤/٢٠١٤  

رات ا  ١٤/٥/٢٠١٤  ١٣/٥/٢٠١٤  

٤١  ا  فا  
 ا

ت واوا 

  أذ

  ور  ١١/٥/٢٠١٤  ٧/٥/٢٠١٤  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١٦( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

  ١٩٩٧أ   إاد ا ا  رس

IT – Spreadsheet - 

Maintenance  
٢٩/٨/٢٠١٠  ٢١/٨/٢٠١٠  

ا ا ١٦/٨/٢٠١٠  ١٤/٨/٢٠١٠ أ  

  ٥/١/٢٠٠٩  ٢/١/٢٠٠٩  إدارة ا وات

ث ات او ا 

وا  
٢٩/١٠/٢٠٠٧  ٢٧/١٠/٢٠٠٧  

را ا  دةا   ١٨/٨/٢٠٠٨  ١٦/٨/٢٠٠٨  

ث ا ا ١٢/٨/٢٠١٠  ١٠/٨/٢٠١٠  ا  

أذ 

  

  ٥/٨/٢٠١٠  ٣/٨/٢٠١٠  م امت  اب

ENDNOTE  ٩/٨/٢٠١٥  ٢/٨/٢٠١٥  

ب  ٢/٨/٢٠١٥  ٢٦/٧/٢٠١٥  

دارة ا٢٠١٥  ا  ---  

ات اا   ٩/٧/٢٠١٥  ٧/٧/٢٠١٥  

  ١٣/٧/٢٠١٥  ١١/٧/٢٠١٥ اام ا وامم  ات

  ٢٥/٧/٢٠١٥  ٢١/٧/٢٠١٥  اض ال

  ا  ن إا اىز ٤٢

  أذ

  ٢٧/٧/٢٠١٥  ٢٨/٧/٢٠١٥  م امت و اب

  ---  ٢٤/٧/١٩٩٤  إاد ا ا  رس

  ٤/١/٢٠٠٥  ١/١/٢٠٠٥  اض ال

ره ا   ١٧/٥/٢٠٠٥  ١٤/٥/٢٠٠٥  

ا ت وادا٢١/٧/٢٠٠٥  ١٩/٧/٢٠٠٥  ا  

 ا ٢٠/٤/٢٠٠٦  ١٨/٤/٢٠٠٦  ١ادارة ا  

  ١٠/٧/٢٠٠٦  ٨/٧/٢٠٠٦   ار 

 را   ١١/١٠/٢٠٠٦  ٩/١٠/٢٠٠٦  

٤٣       

 را

دووا  

  
أذ 

  

  وع اد١١/١٢/٢٠٠٦  ٩/١٢/٢٠٠٦  ا  

  ---  ١٥/٨/١٩٩٦  إاد ا ا  رس

 ت اارا   ٢٨/٧/٢٠٠٥  ٢٥/٧/٢٠٠٥  

  ١٣/٣/٢٠٠٦  ١١/٣/٢٠٠٦  رات اض ال 

 را   ٣/٧/٢٠٠٦  ١/٧/٢٠٠٦  

 ا ٣٠/١/٢٠٠٦  ٢٨/١/٢٠٠٦  ١ادارة ا  

ت واداب ا٢٤/١١/٢٠٠٤  ٢٣/١١/٢٠٠٤  ا  

٤٤ 

  

  

 ض  ط  

  وا ذ   اأ

  

٨/١١/٢٠٠٤  ٦/١١/٢٠٠٤  ا  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١٧( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا اد ا١٧/٣/٢٠٠٢  ١٦/٢/٢٠٠٢  إ  

ا ١٢/١٩٩٧  دورة ا  ---  

مم٢٢/٥/٢٠٠٢  ١٨/٥/٢٠٠٢  دورة ا  
  رس

English ١٤/٥/٢٠٠٣  ١٥/٣/٢٠٠٣  

را ا  دةا   ٢٢/١/٢٠٠٩  ٢٠/١/٢٠٠٩  

 را   ١١/١٠/٢٠٠٦  ٩/١٠/٢٠٠٦  

  ١٢/١١/٢٠٠٦  ٩/١١/٢٠٠٦   ار 

ا ٢١/٧/٢٠٠٥  ١٨/٧/٢٠٠٥  ادارة ا  

را  ت ا١٠/٧/٢٠٠٥  ٦/٧/٢٠٠٥  ا  

درارات ا٢٥/٦/٢٠٠٥  ٢١/٦/٢٠٠٥  ا  

ت ا١٣/٦/٢٠٠٥  ١١/٦/٢٠٠٥  ا  

  ٤/١/٢٠٠٥  ١/١/٢٠٠٥  اض ال 

٤٥  د دةاإ   
 ا

ا  

أذ 

  

ره ا   ١٧/٥/٢٠٠٦  ١٤/٥/٢٠٠٥  

ا اد ا٦/٩/٢٠٠٩  ١٦/٨/٢٠٠٣  إ  
  رس

Toefl ٢١/٥/٢٠٠٣  ---  

را   ١١/١٠/٢٠٠٦  ٩/١٠/٢٠٠٦  

  ١٢/١١/٢٠٠٦  ٩/١١/٢٠٠٦   ار

 وع اد١٥/١١/٢٠٠٦  ١٣/١١/٢٠٠٦  ا  

را  ا ا٧/١٢/٢٠٠٦  ٥/١٢/٢٠٠٦  ا  

  ٢٢/١/٢٠٠٩  ٢٠/١/٢٠٠٩   اده

  ٤/١/٢٠٠٥  ١/١/٢٠٠٥  اض ال

رة ا   ١٧/٥/٢٠٠٥  ١٤/٥/٢٠٠٥  

 ا ٢٠/٤/٢٠٠٦  ١٨/٤/٢٠٠٦  ١اداره ا  

٤٦  دىا  رق اط  
 ا

ذ   اأ

  

ت ا١٣/٦/٢٠٠٥  ١١/٦/٢٠٠٥  ا  

  ---  ١٢/٧/١٩٩٣  إاد ا ا  رس

ا ا  دها   ٢٥/٨/٢٠٠٨  ٢٣/٨/٢٠٠٨  

  ٣٠/١/٢٠٠٦  ٢٨/١/٢٠٠٦  ١ره ا ا ادا

را  ت ا٩/٦/٢٠٠٥  ٦/٦/٢٠٠٥  ا  

أذ 

  

رة ا   ١٧/٥/٢٠٠٥  ١٤/٥/٢٠٠٥  

٤٨  ا  س ة  وااض اا  

  ١/١/٢٠٠٥  ١/١/٢٠٠٥  اض ال  أذ



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١٨( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

    ١٥/٥/١٩٩٩   ا اإاد  رس

ا ١٠/٨/٢٠١٠  ٩/٨/٢٠١٠  ادارة ا  

ا ١٢/٨/٢٠١٠  ١٠/٨/٢٠١٠  ا  

ث ات او  ١٩/٨/٢٠١٠  ١٧/٨/٢٠١٠  

  ٢٥/٨/٢٠١٠  ٢٣/٨/٢٠١٠  م ات و اب

  ١٢/٨/٢٠١٠  ١٠/٨/٢٠١٠  ا ا ث

  م  ا إا ر  ٤٩
 وا ا

 وا
ا  

أذ 

  

ث ات او  ١٩/٨/٢٠١٠  ١٧/٨/٢٠١٠  

ا اد ا٦/٩/٢٠٠٣  ١٦/٨/٢٠٠٣  إ  

 ا ا  لرات ا
ا  

٢٤/٩/٢٠٠٧  ٢٢/٩/٢٠٠٧  

موا ا امل اا  م
ا  

٢٥/١٠/٢٠٠٧  ٢٣/١٠/٢٠٠٧  

  رس

وا ا ٣/١/٢٠٠٨  ١/١/٢٠٠٨  ا  

ICDL ١٤/١٠/٢٠٠٤  ---  

مموا ا ام٢٥/١٠/٢٠٠٧  ٢٣/١٠/٢٠٠٧  ا  

ث ات او  ٢٩/١٠/٢٠٠٧  ٢٧/١٠/٢٠٠٧  

وا ا ٣/١/٢٠٠٨  ١/١/٢٠٠٨  ا  

  ١٤/١/٢٠٠٨  ١٢/١/٢٠٠٨   اات

ا ٣/٧/٢٠١٣  ١/٧/٢٠١٣  ادارة ا  

  ٨/٤/٢٠١٠  ٦/٤/٢٠١٠  م ات و اب

٥٠  ا  أ     ا  

أذ 

  

      

  ----  ---  -----  رس

ا ٣/٧/٢٠١٣  ١/٧/٢٠١٣  ادارة ا  

ث ات او  ١٦/٧/٢٠١٣  ١٤/٧/٢٠١٣  

PowerPoint ١٨/٧/٢٠١٣  ١٠/٧/٢٠١٣  

EndNote ٩/٧/٢٠١٣  ٣/٧/٢٠١٣  

مموا ا ام٧/٤/٢٠٠٩  ٥/٤/٢٠٠٩  ا  

ت ا  ١٤/٤/٢٠٠٩  ١٢/٤/٢٠٠٩  

  ١٨/٤/٢٠٠٩  ١٥/٤/٢٠٠٩  رات اض ال

وا ا ٢٥/٦/٢٠١٣  ٢٣/٦/٢٠١٣  ا  

Advanced PowerPoint ١٨/٧/٢٠١٣  ١٥/٧/٢٠١٣  

أذ   او     ة  ٥١

  

را  ده اا   ٣٠/٤/٢٠٠٩  ٢٨/٤/٢٠٠٩  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )١٩( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

  ----  ---  -----  رس

ا اا  ١٠/٦/٢٠١٤  ٩/٦/٢٠١٤  

  ٢٦/٨/٢٠١٤  ٢٥/٨/٢٠١٤  م ات اه

  ٩/٩/٢٠١٤  ٨/٩/٢٠١٤  ادارة ا وات 

ا  دها   

ا   
١٩/٨/٢٠١٤  ١٨/٨/٢٠١٤  

ا ١٢/٨/٢٠١٤  ١١/٨/٢٠١٤  ادارة ا  

٥٢  
 ا   ةأ

ا  
رذ   اأ

  

دارة ا٢٤/٦/٢٠١٤  ٢٣/٦/٢٠١٣  ا  

ICDL ١٥/١/٢٠٠٤  ---  

ت ا  ١١/١/٢٠١٠  ٩/١/٢٠١٠  

  ٢١/١٠/٢٠١٠  ١٩/١/٢٠١٠  رات اض ال

  ٤/٣/٢٠١٠  ٢/٣/٢٠١٠  اذ اارات و ات

ا ا ١٥/٤/٢٠١٠  ١٣/٤/٢٠١٠  ا  

  رس

ا ا ١٥/٤/٢٠١٠  ٢/٣/٢٠١٠  ا  

ا ا  دها   ٨/٢/٢٠١٠  ٦/٢/٢٠١٠  

وا ا ٨/٢/٢٠١٠  ١٨/٥/٢٠١٠  ا  

  ٢٥/١٠/٢٠١٠  ٢٣/١٠/٢٠١٠  م ات و اب

ث ات او  ١٩/٨/٢٠١٠  ١٧/٨/٢٠١٠  

٥٣  ا  اإ ا ت  را  

أذ 

  

  ١١/٤/٢٠١٣  ١/٤/٢٠١٣  م و ات

  ----  ---  -----  رس

  ٢/٧/٢٠١٥  ٣٠/٦/٢٠١٥  ادارة ا وات

Adobe Photoshop ١٦/٨/٢٠١٥ ٩/٨/٢٠١٥  

و تما   ١٩/٣/٢٠١٣  ١١/٣/٢٠١٣  

 ا ا اSPSS ٢٦/٣/٢٠١٣  ١٩/٣/٢٠١٣  

وا ا ١٨/٦/٢٠١٥  ١٦/٦/٢٠١٥  ا  

دارة ا١٥/٦/٢٠١٥  ١٤/٦/٢٠١٥  ا  

  د ود زي ا ان  ٥٤
 ا

ذ   اأ

  

  ٢/٧/٢٠١٥  ٣٠/٦/٢٠١٥  ادارة ا وات



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٢٠( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

اد ا٢٤/١٠/٢٠٠٤  ٢/١٠/٢٠٠٤  ا  

  ١٥/٦/٢٠٠٦  ١٣/٦/٢٠٠٦   ار

ت واداب ا١٨/٥/٢٠٠٦  ١٦/٥/٢٠٠٦  ا  

ت ا  ٨/١١/٢٠١٠  ٦/١١/٢٠١٠  

  رس

رات ا   ٣١/٥/٢٠٠٥  ٢٨/٥/٢٠٠٥  

ا ا ١٩/١٢/٢٠١/٠  ١٧/١٢/٢٠١٠  ا  

ا ١٣/٨/٢٠١٢  ١١/٨/٢٠١٢  ادارة ا  

دارة ا٢/١٠/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٤  ا  

  ٣٠/٥/٢٠١٣  ٢٨/٥/٢٠١٣  م ات و اب

  ١٠/٩/٢٠١٣  ٤/٩/٢٠١٣  ال اول

EndNote ٩/٧/٢٠١٣  ٣٠/٧/٢٠١٣  

٥٥   ا    وا  

أذ 

  

 ا اا  SPSS ١١/٤/٢٠١٣  ٧/٤/٢٠١٣  

 اد١٥/٢/٢٠١٠  ٢٠/٢/٢٠١٠  إ  

را ا  دها   ٢٢/١٢/٢٠٠٩  ٢٤/١٢/٢٠٠٩  

ا ا ٢٦/١٢/٢٠٠٩  أ  ٢٨/١٢/٢٠٠٩  

ت ا  ٩/١/٢٠١٠  ١١/١/٢٠١٠  

١٩/١/٢٠١٠  رات اض ال  ٢١/١/٢٠١٠  

رات ا  ٥/١/٢٠١٠  ٧/١/٢٠١٠ 

  رس

ا ٢٠/٥/٢٠١٠  ١٨/٥/٢٠١٠  ا  

٤/٨/٢٠١٤  ٣/٨/٢٠١٤  ادارة ا  

ا ١٠/٦/٢٠١٣  ٨/٦/٢٠١٣  ادارة ا  

PowerPoint advanced  ١٨/٧/٢٠١٣  ١٥/٧/٢٠١٣  

٥٦  ا ا رزق ا ا   وا ا  

أذ 

  

PowerPoint ١٨/٧/٢٠١٣  ١٠/٧/٢٠١٣  

 اد١٩/٤/٢٠٠٣ ٢٩/٣/٢٠٠٣  إ 

رات ا  ٨/١١/٢٠٠٤ ٦/١١/٢٠٠٤ 

ا ا   ٢٩/١١/٢٠٠٤ ٢٧/١١/٢٠٠٤ 

 ٩/٦/٢٠٠٥ ٠٦/٦/٢٠٠٥  ال ال

ت وآداب ا٢١/٦/٢٠٠٥ ١٩/٦/٢٠٠٥  أ 

 ٢٢/١٠/٢٠٠٩ ٢٠/١٠/٢٠٠٩  رات اض ال

وا ا ٢٠/٥/٢٠١٠ ١٨/٥/٢٠١٠  ا 

  رس

 ٤/٢/٢٠١٠ ٢/٢/٢٠١٠  م امت و اب

اا ٢٦/٧/٢٠١٤  ٢٢/٧/٢٠١٤  ا  

  ٢١/٧/٢٠١٤  ٢٠/٧/٢٠١٤  ادارة ا وات

ث ات او  ١٩/٨/٢٠١٠  ١٧/٨/٢٠١٠  

وا ا ٢٠/٥/٢٠١٠  ١٨/٥/٢٠١٠  ا  

دارة ا١٧/٧/٢٠١٤  ١٥/٧/٢٠١٤  ا  

٥٧   ا  د  
 را

دووا  

أذ 

  

  ٤/٢/٢٠١٠  ٢/٢/٢٠١٠  م ات و اب



 

   اطب اطرى

را  ن   
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را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا اد ا٢٥/٧/٢٠٠٤ ٣/٧/٢٠٠٤  ا 

 ١٢/٥/٢٠٠٥ ٩/٥/٢٠٠٥  ال ال

رة ا   ٣١/٥/٢٠٠٥ ٢٨/٥/٢٠٠٥ 

 ١٤/٧/٢٠٠٥ ١١/٧/٢٠٠٥  رات اض ال

ت وآداب ا٢٠٠٥-٧-٢٨ ٢٦/٧/٢٠٠٥  أ 

  رس

اا   ٠٩/٨/٢٠٠٥ ٠٦/٨/٢٠٠٥ 

ات اا   ١٩/٥/٢٠١٥  ١٨/٥/٢٠١٥  

ث ات او  ٢٧/٧/٢٠١٤  ٢٦/٧/٢٠١٤  

Endnote ٩/٧/٢٠١٣ ٣/٧/٢٠١٣  

  ١٩/٣/٢٠١٣  ١١/٣/٢٠١٣   اا ارا واول

  ٣٠/٥/٢٠١٣  ٢٨/٥/٢٠١٣  بم ات و ا

٥٨   أ  ا  
 وا اا

وا  

أذ 

  

 ا ا اSPSS ٢٦/٣/٢٠١٣ ١٩/٣/٢٠١٣  

ت وآداب ا٣/٨/٢٠٠٥ ١/٨/٢٠٠٥  أ 

ا رس ٩/٨/٢٠٠٥ ٦/٨/٢٠٠٥  ا  

 ١٢/٥/٢٠٠٥ ٠٩/٥/٢٠٠٥  ال ال

ث ات او  ١/٢/٢٠١٦  ٣١/١/٢٠١٦  

وا ا ١٠/٩/٢٠١٥  ٨/٩/٢٠١٥  ا  

  ٣١/٨/٢٠١٥  ٢٠/٨/٢٠١٥  ادارة ا وات

 ا SPSS  ١١/٤/٢٠١٣  ٧/٤/٢٠١٣  

  ٢٨/٣/٢٠١٣  ٢٥/٣/٢٠١٣   اا ارا واول

٥٩     ء  
 وا اا

وا  
أذ 

  

  ٢٨/٢/٢٠١٣  ٢٦/٢/٢٠١٣  م ا ات اه

ا اد ا٧/٣/٢٠٠٦ ١١/٢/٢٠٠٦  ا 

 ٢٥/٦/٢٠٠٥ ٢١/٦/٢٠٠٥  ال ال

ت وآداب ا٣/٨/٢٠٠٥ ١/٨/٢٠٠٥  أ 
  رس

ا ر١١/٨/٢٠٠٥ ٦/٨/٢٠٠٥  لا 

وا ا ١٣/١/٢٠١٦  ١٢/١/٢٠١٦  ا  

Endnote ٩/٧/٢٠١٣  ٣/٧/٢٠١٣  

 ا SPSS  ٢٦/٣/٢٠١٣  ١٩/٣/٢٠١٣  

  ٢٩/١٢/٢٠١٥  ٢٧/١٢/٢٠١٥  م ا ات اه

اا ١٨/٢/٢٠١٦  ١٧/٢/٢٠١٦  ا  

     اد زى  ٦٠
 ط

  اان

أذ 

  

ث ات او  ٢١/٧/٢٠١٤  ٢٠/٧/٢٠١٤  



 

   اطب اطرى

را  ن   
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را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

 اد٧/٣/٢٠٠٦ ١١/٢/٢٠٠٦  إ 

رات ا  ٦/٤/٢٠٠٥ ٣/٤/٢٠٠٥ 

 ٣١/٥/٢٠٠٥ ٢٨/٥/٢٠٠٥  ال ال

را ا  دها   ٥/٧/٢٠١٠ ٣/٧/٢٠١٠ 

ا ا ١٦/٨/٢٠١٠ ١٤/٨/٢٠١٠  أ 

ت ا  ٢٦/٧/٢٠١٠ ٢٤/٧/٢٠١٠ 

  رس

ا ١٧/٨/٢٠١١ ١٥/٨/٢٠١١  ا 

ا ت ا اا ٧/٦/٢٠١٦  ٥/٦/٢٠١٥  ا  

دارة ا٣٠/٣/٢٠١٦  ٢٩/٣/٢٠١٦  ا  

بما ت و٢٢/٥/٢٠١٣  ٢٠/٥/٢٠١٣   ا  

  ١٩/٥/٢٠١٣  ١٨/٥/٢٠١٥   اات

  ٤/٦/٢٠١٥  ٣/٦/٢٠١٥  م ات اة

٦١  ا ا   ط  
 وا ا

ا  

أذ 

  

 ا SPSS  ١١/٤/٢٠١٣  ٧/٤/٢٠١٣  

ا اد اا  ١/١٠/٢٠٠٥ ١٠/٩/٢٠٠٥ 

 ٩/٦/٢٠٠٥ ٦/٦/٢٠٠٥  ال ال

ا ١٤/٦/٢٠٠٥ ١١/٦/٢٠٠٥  ا 
  رس

ت وآداب ا٢١/٦/٢٠٠٥ ١٩/٦/٢٠٠٥  أ 

Endnote ٤/٢/٢٠١٤  ٢/٢/٢٠١٤  

 ا SPSS  ٢٦/٣/٢٠١٣  ١٩/٣/٢٠١٣  

ا ١٢/٨/٢٠١٢  ١١/٨/٢٠١٢  ادارة ا  

  ١٩/٣/٢٠١٣  ١١/٣/٢٠١٣   اا ارا واول

  ٣٠/١/٢٠١٤  ٢٨/١/٢٠١٤  ادارة ا وات

٦٢   را  ا  ء  
 ط

  اان

أذ 

  

مموا ا ام٦/٢/٢٠١٤  ٤/٢/٢٠١٤  ا  

دة ا وا ا١١/٩/٢٠٠٦  ٢/٣/٢٠٠٦   ا  

ا ا ٩/٦/٢٠٠٥ ٦/٦/٢٠٠٥  أ 

 ٢٥/٦/٢٠٠٥ ٢١/٦/٢٠٠٥  رات ال ال

ت وآداب ا١١/٧/٢٠٠٥ ٩/٧/٢٠٠٥  أ 

 ١١/٨/٢٠٠٥ ٦/٨/٢٠٠٥  ار ال

  رس

ا اد ا٢٧/٦/٢٠١١ ١٢/٦/٢٠١١  ا 

دارة ا١٥/٦/٢٠١٥  ١٤/٦/٢٠١٥  ا  

  ١١/٤/٢٠١٣  ٧/٤/٢٠١٣  م و ات

وا ا ٢٥/٥/٢٠١٦  ٢٤/٥/٢٠١٦  ا  

  ٢٨/٣/٢٠١٣  ٢٥/٣/٢٠١٣  ارل

ث ات او  ٢١/٧/٢٠١٣  ٢٠/٧/٢٠١٣  

٦٣  ا ا  د  
 وا ا

ا  

 أذ

  

  ٤/٦/٢٢٠١٥  ٣/٦/٢٠١٥  م ات اه



 

   اطب اطرى

را  ن   
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را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا ٢٠٠٥-٤-١٩ ٢٠٠٥-٤-١٦  ا 

ت وآداب ا٢٠٠٥-٧-٢٨ ٢٠٠٥-٧-٢٦  أ 

 ٢٠٠٥-٥-٠٧ ٢٠٠٥-٥-٠٣  ال ال

را  ا ا٢٠٠٧-٤-٠٥ ٢٠٠٧-٤-٠٣  ا 

لض ارات ا  ٢٠٠٧-٥-١٤ ٢٠٠٧-٥-١٢ 

را ا  دها   ٢٠٠٩-٤-٣٠ ٢٠٠٩-٤-٢٨ 

ا اد ا٢٠٠٩-٧-٢٠ ٢٠٠٩-٧-٠٥  ا 

  رس

رة ا   ٢٠١١-١-٠٦ ٢٠١١-١-٠٤ 

ا ١٤/٧/٢٠١١  ١٢/٧/٢٠١١  ادارة ا  

 اوا ١٧/٨/٢٠١١  ١٥/٨/٢٠١١  ا  

PowerPoint ١١/٥/٢٠١٤ ٧/٥/٢٠١٤  

Endnote ١١/٥/٢٠١٤  ٤/٥/٢٠١٤  

Photoshop ٣/٩/٢٠١٤  ٣١/٨/٢٠١٤  

٦٤  
 اإ اإ ر م

  اي

 وا ا

ا  

أذ 

  

ات اا   ٣٠/٤/٢٠١٤  ٢٩/٤/٢٠١٤  

ت وآداب اأ  ٢٨/٧/٢٠٠٥ ٢٦/٧/٢٠٠٥ 

ا اد ا١/١٠/٢٠٠٥ ١٠/٩/٢٠٠٥  ا 

ICDL  ٢/١/٢٠٠٦ ٢٠/١١/٢٠٠٥ 
  رس

ا ا ٩/٣/٢٠٠٦ ٦/٣/٢٠٠٦  أ 

  ٣/٦/٢٠١٥  ٢/٦/٢٠١٥  ات اه

مموا ا ام٦/٢/٢٠١٤  ٤/٢/٢٠١٤  ا  

ا ات ا  ١٩/٥/٢٠١٥  ١٨/٥/٢٠١٥  

را ا  دها   ١٥/٩/٢٠١١  ١٣/٩/٢٠١١  

 ا SPSS  ٢٦/٣/٢٠١٦  ١٩/٣/٢٠١٣  

  ١٩/٣/٢٠١٣  ١١/٣/٢٠١٣   اا ارا واول

  ٢٢/١٢/٢٠١٠  ١٨/١٢/٢٠١٠   امم-ووز 

٦٥  ا  د ان  ا  

أذ 

  

Endnote ٤/٢/٢٠١٤  ٢/٢/٢٠١٤  



 

   اطب اطرى

را  ن   
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را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا ا ٩/١٠/٢٠٠٦ ٤/١٠/٢٠٠٦  أ 

 ١٠/٥/٢٠٠٧ ٧/٥/٢٠٠٧  ار ال

 ١٤/٥/٢٠٠٧ ١٢/٥/٢٠٠٧  رات اض ال

ا اد ا١٩/١٢/٢٠١٠ ٥/١٢/٢٠١٠  ا 

رات ا  ٦/١/٢٠١١ ٤/١/٢٠١١ 

  رس

را ا  دها   ٢٨/٢/٢٠١١ ٢٦/٢/٢٠١١ 

  ٢٨/٣/٢٠١٣  ٢٥/٣/٢٠١٣   اا ارا واول

 ا SPSS  ١١/٤/٢٠١٣  ٧/٤/٢٠١٣  

  ٣/٨/٢٠١٦  ٢/٨/٢٠١٦  م ات و اب

رات الض ا  ٨/٨/٢٠١٦  ٧/٨/٢٠١٦  

ث ات او  ١٠/٨/٢٠١٦  ٩/٨/٢٠١٦  

٦٥  ا   و  
 وا ا

ا  

أذ 

  

اا ١٥/٨/٢٠١٦  ١٤/٨/٢٠١٦  ا  

را  ا ا١٩/٣/٢٠٠٩ ١٧/٣/٢٠٠٩  ا 

رات ا  ٣٠/٣/٢٠٠٩ ٢٨/٣/٢٠٠٩ 

ت ا  ١٤/٤/٢٠٠٩ ١٢/٤/٢٠٠٩ 

ا ت ا١٨/٤/٢٠٠٩ ١٥/٤/٢٠٠٩  ا 

را ا  دها   ٣٠/٤/٢٠٠٩ ٢٨/٤/٢٠٠٩ 

  رس

 ٤/٢/٢٠١٠ ٢/٢/٢٠١٠  م امت و اب

اا ١٥/٨/٢٠١٦  ١٤/٨/٢٠١٦  ا  

  ٤/٨/٢٠١٤  ٣/٨/٢٠١٤  ادارة ا وات

ث ات او  ٢١/٧/٢٠١٤  ٢٠/٧/٢٠١٤  

اا ١٩/٨/٢٠١٠  ١٥/٨/٢٠١٠  ا  

وا ا ٢٠/٥/٢٠١٠  ١٨/٥/٢٠١٠  ا  

٦٦  ماد اا   ا  
 وا ا

ا  

أذ 

  

  ٤/٢/٢٠١٠  ٢/٢/٢٠١٠  م ات و اب



 

   اطب اطرى

را  ن   
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را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا اد ا٦/٩/٢٠٠٣  ١٦/٨/٢٠٠٣  ا  

English ١٠/٧/٢٠٠٣  ١٧/٥/٢٠٠٣  

ا ا ٢٩/١٠/٢٠٠٩  ٢٨/١٠/٢٠٠٩  ا  

  ٢٢/١٠/٢٠٠٩  ٢٠/١٠/٢٠٠٩  رات اض ال

ICDL ١٤/١٠/٢٠٠٤  ٢/٩/٢٠٠٤  

ا  ٥/٢٠٠٢  ---  

ات اا   ٥/١١/٢٠٠٩  ٣/١١/٢٠٠٩  

  رس
  

ت ا  ١٦/١١/٢٠٠٩  ١٤/١١/٢٠٠٩  

را  ا ا٤/٢/٢٠١٦  ٣/٢/٢٠١٦  ا  

مموا ا ام٢٠/١٠/٢٠١٦  ١٩/١٠/٢٠١٦  ا  

مث ات او  ٢١/١١/٢٠١٣  ١٩/١١/٢٠١٣  

 ا SPSS  ٢٦/٣/٢٠٣  ٢٠/٣/٢٠١٣  

مموا ا ام١٩/٣/٢٠١٣  ١١/٣/٢٠١٣ ا  

٦٧  اد  ا ج رس  وااض اا  

أذ 

  

اا ٢٨/١١/٢٠١٣  ٢٦/١١/٢٠١٣  ا  

ICDL ١٥/٥/٢٠٠٦  ---  

ا اد ا٢٤/١٠/٢٠٠٤  ٢/١٠/٢٠٠٤  ا  

  ١٥/٦/٢٠٠٦  ١٣/٦/٢٠٠٦   ار

ت واداب ا١٨/٥/٢٠٠٦  ١٦/٥/٢٠٠٦  ا  

  ٢٢/١٢/٢٠٠٥  ٢٠/١٢/٢٠٠٥  رات ال ال

رات ا   ٣١/٥/٢٠٠٦  ٢٨/٥/٢٠٠٥  

  رس
  

ت ا  ٨/١١/٢٠١٠  ٦/١١/٢٠١٠  

ا اا   ١٩/١٢/٢٠١٠  ١٧/١٢/٢٠١٠  

ا ١٣/٨/٢٠١٢  ١١/٨/٢٠١٢  ادارة ا  

داره ا٢/١٠/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠١٤  ا  

  ٣٠/٥/٢٠١٣  ٢٨/٥/٢٠١٣  م ات و اب

 ا SPSS  ١١/٤/٢٠١٣  ٧/٤/٢٠١٣  

٦٨   ا    وا  

أذ 

  

  ١٠/٩/٢٠١٣  ٤/٩/٢٠١٣  ال اول

ا اد ا٢٥/٧/٢٠٠٤  ٣/٧/٢٠٠٤  ا  

ICDL  ٢٠/٣/٢٠٠٦  ----  

٦/٤/٢٠٠٥  ٣/٤/٢٠٠٥  ا  

ا ١٩/٤/٢٠٠٥  ١٦/٤/٢٠٠٥  ا  

  ٧/٥/٢٠٠٥  ٣/٥/٢٠٠٥  ال ال

ت واداب ا١١/٧/٢٠٠٥  ٩/٧/٢٠٥٥  ا  

  ٢٥/٧/٢٠٠٥  ٢٠/٧/٢٠٠٥  رات اض ال

را ا  دها   ١٧/٥/٢٠١٠  ١٥/٥/٢٠١٠  

ا اد ا٢٥/٧/٢٠٠٤  ٣/٧/٢٠٠٤  ا  

٦٩  
وك ر ح اغ          

  
 وا ا 

  
  رس

  

ICDL  ٢٠/٣/٢٠٠٦  ----  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٢٦( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

د ا ااا  ١٩/١/٢٠٠٣ ٢٨/١٢/٢٠٠٢ 

ت وآداب ا٤/١١/٢٠٠٤ ٣/١١/٢٠٠٤ أ 

رة ا  ٢٢/١١/٢٠٠٤ ٢٠/١١/٢٠٠٤ 

 ٩/٦/٢٠٠٤ ٦/٦/٢٠٠٥ ل ال

ا ١٤/٦/٢٠٠٤ ١١/٦/٢٠٠٥ ا 

 ١١/٨/٢٠٠٥ ٦/٨/٢٠٠٥ ار ال

 ١٥/٥/٢٠٠٦ ١٣/٥/٢٠٠٦  ا و اإدارة

 ١٢/٦/٢٠٠٦ ١٠/٦/٢٠٠٦ اام امم ت

 ١٠/٧/٢٠٠٦ ٨/٧/٢٠٠٦ رات اض ال

٧٠     نا  
أاض اك 

ور  
  رس

  

ا ا ر٢٠/٧/٢٠٠٦ ١٨/٧/٢٠٠٦ ا 

اد اا   ١/١٠/٢٠٠٥ ١٠/٩/٢٠٠٥ 

را  ت ا ١٤/٩/٢٠٠٦ ١٢/٩/٢٠٠٦ 

ا ا  ٩/١٠/٢٠٠٦ ٤/١٠/٢٠٠٦ 

 ١٢/٤/٢٠٠٧ ١٠/٤/٢٠٠٧ رات ال ال

 ١٤/٥/٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٥-١٢ رات اض ال

 ٢٨/٥/٢٠٠٧ ٢٦/٥/٢٠٠٧ اام امم ت

٧١   ريا  ءد  
 ا
ا  

  رس

  

را  ا ا ٢٨/٦/٢٠٠٧ ٢٦/٦/٢٠٠٧ 

ا اد ا٢٠/٤/٢٠٠٤ ٢٨/٣/٢٠٠٤ ا 

ا دة ا وا ١١/٣/٢٠٠٤ ١٥/١/٢٠٠٤ ا 

را ا  دها  ٢٥/٨/٢٠١١ ٢٣/٨/٢٠١١ 

 ١٢/٩/٢٠١١ ١٠/٩/٢٠١١ رات اض ال

 ٢٢/٩/٢٠١١ ٢٠/٩/٢٠١١ م امت و اب

ت ا ٩/١٠/٢٠١١ ٤/١٠/٢٠١١ 

٧٢  م  ا م  ء اا  
  رس

  

ا ت ا٢٧/١٠/٢٠١١ ٢٥/١٠/٢٠١١ ا 

ا اد ا٢٠/٧/٢٠٠٩ ٥/٧/٢٠٠٩ ا 

ا ا ٢٩/٦/٢٠٠٩ ٢٧/٦/٢٠٠٩ أ 

ا ١٤/٧/٢٠١١ ١٢/٧/٢٠١١ إدارة ا 
٧٣    طا دة  ا ا  

  سر

  

  
ا ٢٠١١-٨-١٧ ٢٠١١-٨-١٥ ا 

 ٢٥/٧/٢٠٠٥ ٢٠/٧/٢٠٠٥ رات ال ال

ت وآداب ا٢٨/٧/٢٠٠٥ ٢٦/٧/٢٠٠٥ أ 

ا اد ا٦/٦/٢٠٠٦ ١٣/٥/٢٠٠٦ ا 
  ط اان  أ  ادي طن  ٧٤

  رس

  

ت ا ٢٤/١١/٢٠١١ ٢٢/١١/٢٠١١ 



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٢٧( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ICDL ٢٣/٢/٢٠٠٨  ---  

ا اد ا١٦/٨/٢٠٠٦  ٢٢/٧/٢٠٠٦ ا  

اا  ت ا  ١٤/٩/٢٠٠٦  ١٢/٩/٢٠٠٦  

  ١٢/٤/٢٠٠٧  ١٠/٤/٢٠٠٧  رات ال ال

مموا ا ام٣٠/٤/٢٠٠٧  ٢٨/٤/٢٠٠٧  ا  

  ات    إا ن  ٧٥
  رس

  

ت ا  ٢٤/١١/٢٠١١  ٢٢/١١/٢٠١١  

 ١١/٥/٢٠٠٥ ٩/٥/٢٠٠٥ ت ال الرا

رات ا ١١/٩/٢٠٠٦ ٩/٩/٢٠٠٦ 

را ا  دها  ١٥/٩/٢٠١١ ١٣/٩/٢٠١١ 

ت ا ٢٤/١١/٢٠١١ ٢٢/١١/٢٠١١ 

٧٦  أ ا زي ء ا  
 وا اا

وا  

  رس

  

ا اد ا١٣/٢/٢٠١٢ ٥/٢/٢٠١٢ ا 

ا اد ا١٦/٨/٢٠٠٦  ٢٢/٧/٢٠٠٦ ا  

ICDL ٢٤/٨/٢٠٠٨  ---  

ا ت ا٢٧/١٠/٢٠١١  ٢٥/١٠/٢٠١١  ا  

ت ا  ٢٤/١١/٢٠١١  ٢٢/١١/٢٠١١  

رات ا  ٢٤/١/٢٠١٢  ٢٢/١/٢٠١٢  

  ٦/٢/٢٠١٢  ٢/٢/٢٠١٢   امم-ووز 

  ا  و   ة  ٧٧
  رس

  

رات اا  ل  ١٥/٣/٢٠١٢  ١٣/٣/٢٠١٢  

ا ا ٩/٩/٢٠٠٦  ٤/٩/٢٠٠٦  ا  

را  ا ا١٢/٢/٢٠٠٧  ١٠/٣/٢٠٠٧  ا  

  ١٢/٤/٢٠٠٧  ١٠/٤/٢٠٠٧  رات ال ال

  ٣٠/٤/٢٠٠٧  ٢٨/٤/٢٠٠٧  ام ا وامما

را   ١٧/٥/٢٠٠٧  ١٥/٥/٢٠٠٧  

ت ا٨/٦/٢٠٠٥  ٦/٦/٢٠٠٥  ا  

ا ٢٩/١١/٢٠٠٤  ٢٧/١١/٢٠٠٤  ا  

٨/١١/٢٠٠٤  ٦/١١/٢٠٠٤  ا  

٧٨  ا  ا   

 وا ا

 وا

ا  

  رس

  

ا اد ا١٦/٨/٢٠٠٦  ٢٢/٧/٢٠٠٦  ا  



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٢٨( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

 ٣٠/٤/٢٠٠٧ ٢٨/٤/٢٠٠٧ اام امم ت

 ١٢/٤/٢٠٠٧ ١٠/٤/٢٠٠٧ رات ال ال

 ١٠/٥/٢٠٠٧ ٧/٥/٢٠٠٧ ار ال

 ٨/١١/٢٠٠٦ ٦/١١/٢٠٠٦ اض ال

ا اد ا١٦/٨/٢٠٠٦  ٢٢/٧/٢٠٠٦  ا  

  ٨/١١/٢٠٠٦  ٦/١١/٢٠٠٦  رات اض ال

  ٦/٩/٢٠٠٧  ٤/٩/٢٠٠٧  م ات و اب

را ا  دها   ٢٢/١/٢٠٠٩  ٢٠/١/٢٠٠٩  

     ى  ٧٩
 ا  

  )وظ اء( 

  رس

  

ICDL ١٨/٩/٢٠٠٨  ---  

 ٣/١٠/٢٠٠٦ ١/١٠/٢٠٠٦ رات اض ال

 ١٠/٥/٢٠٠٧ ٧/٥/٢٠٠٧ ار ال

رات ا ١٦/٣/٢٠٠٦ ١٤/٣/٢٠٠٦ 

ا اد ا١٦/٨/٢٠٠٦ ٢٢/٧/٢٠٠٦ ا 

 ٢٣/٢/٢٠١٢ ٢٠/٢/٢٠١٢ م و ات

ICDL ١٨/٩/٢٠٠٨ ١/٩/٢٠٠٨ 

 ا اأ  ٢٨/٢/٢٠١٢ ٢٦/٢/٢٠١٢ 

اام ا وامم  ال 
ا 

١/١/٢٠٠٩ ٣٠/١٢/٢٠٠٨ 

را  دةا  ١٢/٢/٢٠٠٩ ١٠/٢/٢٠٠٩ 

٨٠  ر  ا ا اا
 ا

ت واوا  
  رس

  

ا ١٣/٨/٢٠١٢ ١١/٨/٢٠١٢ إدارة ا 

رس ااد ا١٠/١/٢٠٠٧ ٩/١٢/٢٠٠٦ ا 

ت اآداب وا  ١٣/٣/٢٠٠٦ ١١/٣/٢٠٠٦ دورة 

رات ا ١٦/٣/٢٠٠٦ ١٤/٣/٢٠٠٦ 

ا ا ١٢/٤/٢٠٠٦ ٨/٤/٢٠٠٦ أ 

 ٢٨/٦/٢٠٠٦ ٢٧/٦/٢٠٠٦ رات ال ال

ا  ارات   ١٤/٩/٢٠٠٦ ١٢/٩/٢٠٠٦ 

 ٥/١٢/٢٠٠٦ ٢/١٢/٢٠٠٦ ا ال

٨١  رو   ب  
  ا

ت واوا  
  رس

  

رس ااد ا١٠/١/٢٠٠٧ ٩/١٢/٢٠٠٦ ا 



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٢٩( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

رات ا ٨/١١/٢٠٠٤ ٦/١١/٢٠٠٤ 

ا ٢٩/١١/٢٠٠٤ ٢٧/١١/٢٠٠٤ ا 

ات ال الر  ١٢/٤/٢٠٠٧ ١٠/٤/٢٠٠٧ 

 ١٤/٥/٢٠٠٧ ١٢/٥/٢٠٠٧ رات اض ال
ور   ل اب 

  ا وم٢٠٨(ا s) 
٢١/٤/٢٠٠٤ ١٦/٤/٢٠٠٤ 

رس ااد ا٦/٦/٢٠٠٦ ١٣/٥/٢٠٠٦ ا 

ICDL ١٨/١٠/٢٠٠٨ ١٨/٩/٢٠٠٨ 

اارا  ٥/٧/٢٠٠٧ ٣/٧/٢٠٠٧  ا 

را ا  دها  ٢٢/١/٢٠٠٩ ٢٠/١/٢٠٠٩ 

٨٢  
    اد ا  اج

  
وا ا  

  رس

  

ت ا ١٢/٧/٢٠١٢ ١٠/٧/٢٠١٢ 

ا اد ا ١٠/١/٢٠٠٧ ٩/١٢/٢٠٠٦ 

ICDL ٢٤/١/٢٠٠٩ ٢٤/١٢/٢٠٠٨ 

ا ا ٩/١٠/٢٠٠٦ ٤/١٠/٢٠٠٦ أ 

 ٥/١١/٢٠٠٦ ٢/١١/٢٠٠٦ ار ال

 ٣/١٠/٢٠٠٦ ١/١٠/٢٠٠٦ رات اض ال

 ٩/٧/٢٠١٢ ٧/٧/٢٠١٢ ادارة ا وات

٨٣   ا ا  ح  
ا

  
  رس

  

رات ا ١١/٩/٢٠٠٦ ٩/٩/٢٠٠٦ 

ا ا ٥/١١/٢٠٠٦ ١/١١/٢٠٠٦ أ 

 ١٠/٥/٢٠٠٧ ٧/٥/٢٠٠٧ ار ال

 ١٤/٥/٢٠٠٧ ١٢/٥/٢٠٠٧ اض ال

را  ا ا٤/٦/٢٠٠٧ ٢/٦/٢٠٠٧ ا 

ا اد ا١٦/٨/٢٠٠٦ ٢٢/٧/٢٠٠٦ ا 

ICDL ٢١/٩/٢٠٠٨ ٢١/٨/٢٠٠٨ 

 ١٠/١/٢٠٠٨ ١٠/١٢/٢٠٠٧ ار  م و ات

ا ١٦/١٠/٢٠١٢ ١٤/١٠/٢٠١٢ ادارة ا 

ت ا ١٢/٧/٢٠١٢ ١٠/٧/٢٠١٢ 

٨٤  اد ا ل رقطز ا   ء اا  
  رس

  

را ا  دها  ٤/١٠/٢٠١٢ ٢/١٠/٢٠١٢ 

رس ااد ا٢٨/٥/٢٠٠٢ ٤/٥/٢٠٠٢ ا 

رات ا ٣١/٥/٢٠٠٥ ٢٨/٥/٢٠٠٥ 

را  ت ا١٤/٩/٢٠٠٦ ١٢/٩/٢٠٠٦ ا 

ا ا ٩/١٠/٢٠٠٦ ٤/١٠/٢٠٠٦ أ 

ت ا ٨/٦/٢٠٠٥ ٦/٦/٢٠٠٥ 

ICDL ٢١/١٠/٢٠٠٦ ٢١/٩/٢٠٠٦ 

  ات  ء   رزق  ٨٥
  رس

  

 ٢٣/٧/٢٠٠٩ ٢١/٧/٢٠٠٩ اض ال



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٣٠( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

را  ا ا٥/٧/٢٠٠٧ ٣/٧/٢٠٠٧ ا 

 ٩/٧/٢٠٠٧ ٧/٧/٢٠٠٧ رات اض ال

را ا  دها  ١٢/١٢/٢٠٠٨ ١٠/١٢/٢٠٠٨ 

وا ا ٢٩/١٢/٢٠٠٨ ٢٧/١٢/٢٠٠٨ ا 

 ١٩/٢/٢٠٠٩ ١٧/٢/٢٠٠٩ ال ال

ا ت ا٨/٣/٢٠٠٩ ٧/٣/٢٠٠٩ ا 

ا اد ا٨/٨/٢٠١٠ ٢٦/٧/٢٠١٠ ا 

ICDL ١١/١٢/٢٠١١ ١١/١١/٢٠١١ 

ا ١١/١٠/٢٠١٢ ٠٩/١٠/٢٠١٢ ا 

ا ا ٢٨/٢/٢٠١٢ ٢٦/٢/٢٠١٢ أ 

ت ا ٢٤/١١/٢٠١١ ٢٢/١١/٢٠١١ 

٨٦  م  ا ا  
 وا ا

ا  

  رس

  

اام ا وامم  ال 

ا 
١٩/٨/٢٠١٠ ١٧/٨/٢٠١٠ 

 ٨/١١/٢٠٠٦ ٦/١١/٢٠٠٦ رات اض ال

 ١٩/٢/٢٠٠٧ ١٧/٢/٢٠٠٧ ال ال

را  ا ا٤/٦/٢٠٠٧ ٢/٦/٢٠٠٧ ا 

را ا  دها  ١٨/١٢/٢٠٠٨ ١٦/١٢/٢٠٠٨ 

ت ا ١٩/٢/٢٠٠٩ ١٨/٢/٢٠٠٩ 

ا ت ا٨/٣/٢٠٠٩ ٧/٣/٢٠٠٩ ا 

ا ا ١٩/٤/٢٠١٠ ١٧/٤/٢٠١٠ أ 

٨٧   اإ   ط  
 ط

  اان

  رس

  

ا اد ا٨/٨/٢٠١٠ ٢٦/٧/٢٠١٠ ا 

ا اد ا٦/٦/٢٠٠٦ ١٣/٥/٢٠٠٦ ا 

رات ا  ٣١/٥/٢٠٠٥ ٢٨/٥/٢٠٠٥ 

 ١٤/٧/٢٠٠٥ ١١/٧/٢٠٠٥ رات اض ال

ت وآداب ا٢٨/٧/٢٠٠٥ ٢٧/٧/٢٠٠٥ أ 

ا ٩/٦/٢٠٠٥ ٦/٦/٢٠٠٥ ا 

 ٢٥/٦/٢٠٠٥ ٢١/٦/٢٠٠٥ ال ال

 ٢٧/٧/٢٠٠٦ ٢٤/٧/٢٠٠٦ ار ال

  أاض اوا     اوي  ٨٩
  رس

  

را  ت ا١٤/٩/٢٠٠٦ ١٢/٩/٢٠٠٦ ا 



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٣١( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

رات ا  ٣١/٥/٢٠٠٥ ٢٨/٥/٢٠٠٥ 

ا ٩/٦/٢٠٠٥ ٦/٦/٢٠٠٥ ا 

 ١٤/٥/٢٠١٤ ١١/٧/٢٠٠٥ رات اض ال

ت ا٢٨/٧/٢٠٠٥ ٢٦/٧/٢٠٠٥ ا 

 م و ات
(Windows-Internet ) 

١٩/٣/٢٠١٣ ١١/٣/٢٠١٣ 

 ٣٠/١/٢٠١٤ ٢٨/١/٢٠١٤ ادارة ا وات

٩٠  ا ازى ا ءزا   ورس  ا  
  

ا اد ا١٣/٢/٢٠١٢ ٥/٢/٢٠١٢ ا 

را  ٢٢/٥/٢٠٠٦ ٢٠/٥/٢٠٠٦ 

ا ا ٢٩/٦/٢٠٠٦ ٢٦/٦/٢٠٠٦ أ 

ل ارات ال  ٧/٦/٢٠٠٧ ٥/٧/٢٠٠٧ 

را ا  دها  ٦/١٢/٢٠٠٧ ٤/١٢/٢٠٠٧ 

وا ا ١٠/١٢/٢٠٠٧ ٨/١٢/٢٠٠٧ ا 

 ١٨/٢/٢٠٠٨ ١٦/٢/٢٠٠٨ م ات اه

اام ا وامم  ال 
٦/٢/٢٠١٤ ٤/٢/٢٠١٤ ا 

ICDL ٥/١١/٢٠٠٨ ٥/١٠/٢٠٠٨ 

 ٣٠/١/٢٠١٤ ٢٨/١/٢٠١٤ ادارة ا وات

ت ا ٢٣/١/٢٠١٤ ٢١/١/٢٠١٤ 

 و اتم   ٢٩/١/٢٠١٤ ٢٦/١/٢٠١٤ 

 ٢٠/٨/٢٠٠٧ ٢٠/٧/٢٠٠٧ 

٩١  ا   ا    انا رس  ط  
  

رس ااد ا١٦/٨/٢٠٠٦ ٢٢/٧/٢٠٠٦ ا 

را  ا ا٤/٦/٢٠٠٦ ٢/٦/٢٠٠٦ ا 

 ٧/٦/٢٠٠٦ ٥/٦/٢٠٠٦ رات ال ال

اام ا وامم  ال 
٧/٤/٢٠٠٨ ٥/٤/٢٠٠٨ ا 

 ٥/٥/٢٠٠٨ ٣/٥/٢٠٠٨ م ات اه

 ٨/٥/٢٠٠٨ ٦/٥/٢٠٠٨  ات

را ا  دها  ٢٢/١/٢٠٠٩ ٢٠/١/٢٠٠٩ 

ا اد ا٥/٣/٢٠٠٨ ١٠/٢/٢٠٠٨ ا 

ا ت ا١٢/٨/٢٠١٠ ١٠/٨/٢٠١٠ ا 

ا ا ٢٩/٦/٢٠٠٩ ٢٧/٦/٢٠٠٩ أ 

رات ا ٢٤/١/٢٠١٢ ٢٢/١/٢٠١٢ 

 ١١/٥/٢٠١٤ ٤/٥/٢٠١٤ م و ات

ICDL ٢٤/١٢/٢٠٠٩ ٢٤/١١/٢٠٠٩ 

 ١١/٥/٢٠١٤ ٤/٥/٢٠١٤  م و ات

٩٢    د  د  وا رس  ا  
  

 ٢٠/٨/٢٠٠٧ ١/٨/٢٠٠٧ 



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٣٢( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

رات ا ٦/٧/٢٠٠٦ ٤/٧/٢٠٠٦ 

 
ا رة وااد ا ر١٣/٧/٢٠٠٦ ١١/٧/٢٠٠٦ ا 

 ٨/١١/٢٠٠٦ ٦/١١/٢٠٠٦ رات اض ال

 ٥/١٢/٢٠٠٦ ٢/١٢/٢٠٠٦ ار ال

 ١٨/٢/٢٠٠٨ ١٦/٢/٢٠٠٨ م ات اه

اام ا وامم  ال 
ا 

٧/٤/٢٠٠٨ ٥/٤/٢٠٠٨ 

را ا  دها  ٢٤/١٢/٢٠٠٩ ٢٢/١٢/٢٠٠٩ 

ت ا ٢٢/٢/٢٠١٠ ٢٠/٢/٢٠١٠ 

ا ا ١٦/٨/٢٠١٠ ١٤/٨/٢٠١٠ أ 

و  ث ات او ٢١/٥/٢٠١٤ ٢٠/٥/٢٠١٤ 

ICDL ٨/٢/٢٠١٠ ٨/١/٢٠١٠ 

ا اد ا٢٠/٧/٢٠٠٩ ٥/٧/٢٠٠٩ ا 

٩٣   اويا    
 ا ا

وا  
  رس

  

 ٢٠٠٧-٨-٢٠ ٢٠٠٧-٨-١٥ 

دارة ا١١/٨/٢٠١٤ ١٠/٨/٢٠١٤ ا 

را ا  دها  ١٥/٩/٢٠١١ ١٣/٩/٢٠١١ 

 ١١/٩/٢٠١١ ١٠/٩/٢٠٠١ رات اض ال

ا ا ١٦/٨/٢٠١٠ ٢٠١٠-٨-١٤ أ 

رات ا ٢٤/١/٢٠١٢ ٢٢/١/٢٠١٢ 

ICDL ١٢/٧/٢٠١٠ ١٢/٦/٢٠١٠ 

٩٤     ي  تا  
  رس

  

ا اد ا١٢/٢/٢٠١٢ ٥/٢/٢٠١٢ ا 
ت وآداب ا٢٠٠٥-٧-٢٨ ٢٠٠٥-٧-٢٦ أ 

ا و ١٥/٩/٢٠٠٥ ١٢/٩/٢٠٠٥ إدارة ا 

رات ا ٦/٧/٢٠٠٦ ٤/٧/٢٠٠٦ 

 ٩/٧/٢٠٠٧ ٧/٧/٢٠٠٧ رات اض ال

را ا  دها  ٦/١٢/٢٠٠٧ ٤/١٢/٢٠٠٧ 

٩٥   ز ء ا ةأ  
إاض اك 

ور  
  رس

  

وا ا ٣/١/٢٠٠٨ ١/١/٢٠٠٨ ا 

ا اد ا١٦/١٢/٢٠١٣ ا  ٢٤/١٢/٢٠١٣  

مث ات او ٢٠/٥/٢٠١٤  ٢١/٥/٢٠١٤  

ا ١/٧/٢٠١٤ ا  ٨/٧/٢٠١٤  

Spreadsheet ٥/١٢/٢٠١٣  ١٥/١٢/٢٠١٣  

ا و ٣/٥/٢٠٠٥ ادارة ا  ٧/٥/٢٠٠٥  

ت واداب ا١١/٣/٢٠٠٦ ا  ١٣/٣/٢٠٠٦  

٩٦   نويا إ م  
 وا ا

ا  
  رس

  

ICDL ١٣/٩/٢٠٠٧  --- 



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٣٣( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

 ا ا  لرات ا

ا 
١٩/٢/٢٠٠٧ ١٧/٢/٢٠٠٧ 

را  ت ا٥/٣/٢٠٠٧ ٣/٣/٢٠٠٧ ا 

ا ا  ارا  ٤/٦/٢٠٠٧ ٢/٦/٢٠٠٧ 

 ٢٣/٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٧-٨-٢١ رات اض ال

اام ا وامم  ال 

ا 
١٥/٥/٢٠٠٨ ١٣/٥/٢٠٠٨ 

را ا  دها  ٢٥/٨/٢٠٠٨ ٢٣/٨/٢٠٠٨ 

٩٧  
 ا   رام

ا  
وا  

  رس

  

ا ت ا٢٨/١٢/٢٠٠٩ ٢٦/١٢/٢٠٠٩ ا 

 - Typing) م و ات

WordProcessing) 
٢٢/٩/٢٠١١ ١٨/٩/٢٠١١ 

ا ت ا٣/٨/٢٠٠٩ ١/٨/٢٠٠٩ ا 

اام ا وامم  ال 

ا 
١٨/٢/٢٠١٠ ١٦/٢/٢٠١٠ 

رات ا ٦/١/٢٠١١ ٤/١/٢٠١١ 

 ا ا  لرات ا

ا 
١٥/٣/٢٠١٢ ١٣/٣/٢٠١٢ 

وا ا ١٨/٥/٢٠١٦  ١٧/٥/٢٠١٦  ا  

ICDL ١١/١٢/٢٠١١  ---  

ث ات او  ٢٥/٢/٢٠١٦  ٢٤/٢/٢٠١٦  

ا ا٢٧/٨/٢٠١٣  ٢٥/٨/٢٠١٣   ا  

Endnote ٩/٧/٢٠١٣  ٣/٧/٢٠١٣  

٩٨  
     

  اص

 اوة 

اما  

  رس

  

ا اد ا٢٠/٧/٢٠٠٩  ٥/٧/٢٠٠٩  ا  

 ١٩/٢/٢٠٠٧ ١٧/٢/٢٠٠٧ ال ال

را  ا ا٥/٧/٢٠٠٧ ٣/٧/٢٠٠٧ ا 

 ٢٣/٨/٢٠٠٧ ٢١/٨/٢٠٠٧ رات اض ال

را ا  دها  ١٨/١٢/٢٠٠٨ ١٦/١٢/٢٠٠٨ 

ت ا ١٩/٢/٢٠٠٩ ١٨/٢/٢٠٠٩ 

ا ت ا٨/٣/٢٠٠٩ ٧/٣/٢٠٠٩ ا 

٩٩   ا   ز  
 را

دووا  

 رس

  

  

ا اد ا٢٠٠٩-٧-٢٠ ٥/٧/٢٠٠٩ ا 



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٣٤( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

را  ت ا٥/٣/٢٠٠٧ ٣/٣/٢٠٠٧ ا 

 ٢٣/٨/٢٠٠٧ ٢١/٨/٢٠٠٧ رات اض ال

اام ا وامم  ال 
ا 

١٥/٥/٢٠٠٨ ١٣/٥/٢٠٠٨ 

وا ا ٢٨/١٢/٢٠٠٨ ٢٧/١٢/٢٠٠٨ ا 

را ا  دها  ٣٠/٤/٢٠٠٩ ٢٨/٤/٢٠٠٩ 

ا ت ا٣/٨/٢٠٠٩ ١/٨/٢٠٠٩ ا 

 ٤/١١/٢٠١٠ ٢/١١/٢٠١٠ رات ال ال

١٠٠  
  بر م طا 

ا  
 ا
ا  

 رس

  

  

ت ا ٨/١١/٢٠١٠ ٦/١١/٢٠١٠ 

 ٢٥/٧/٢٠٠٥ ٢٠/٧/٢٠٠٥ رات ال ال

ت وآداب ا٢٨/٧/٢٠٠٥ ٢٦/٧/٢٠٠٥ أ 

ا و ١٥/٩/٢٠٠٥ ١٢/٩/٢٠٠٥ إدارة ا 

ا اد ا٦/٦/٢٠٠٦ ١٣/٥/٢٠٠٦ ا 

ا ت ا١٢/٨/٢٠١٠ ١٠/٨/٢٠١٠ ا 

امل اا  مموا ا 
ا 

١٩/٨/٢٠١٠ ١٧/٨/٢٠١٠ 

١٠١  
 اا  اا  

  اوي
وااض اأ  

 رس

  

  

 ٢٦/٢/٢٠١١ ٢٢/٢/٢٠١١ / م و ات

 ١١/٣/٢٠١٤ ٠٢/٣/٢٠١٤ م و ات

 ٢٧/١٢/٢٠١٢ ٢٥/١٢/٢٠١٢ رات اض ال

ا ا ٢٧/٨/٢٠١٣ ٢٥/٨/٢٠١٣ أ 

را  ا ا٢٠١٢-٤-١٢ ١٠/٤/٢٠١٢ ا 

 ٠٩/٧/٢٠١٣ ٠٣/٧/٢٠١٣ م و ا ت

١٠٢  ا اإ  ر  ا ا  
 رس

  

  

ICDL ١٥/٦/٢٠١٣ ١١/٥/٢٠١٣ 

 ات وم  (Typing – 

Word Processing) 
٢٢/٩/٢٠١١ ١٨/٩/٢٠١١ 

و  ث ات او ٢٩/٧/٢٠١٠ ٢٧/٧/٢٠١٠ 

را ا  دها  ٨/٧/٢٠١٠ ٠٦/٧/٢٠١٠ 

را  ا ا١٥/٧/٢٠١٠ ١٣/٧/٢٠١٠ ا 

 امل اا  مموا ا
ا 

٢٢/٧/٢٠١٠ ٢٠/٧/٢٠١٠ 

  ء ا  ة  ١٠٣
 اوة 

اما  

 رس

  

  

ا ا ا  لرات ا ٢٣/١١/٢٠١٠ ٢١/١١/٢٠١٠ 



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٣٥( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

 ٢٢/٩/٢٠١١ ١٨/٩/٢٠١١ م و ات

 ا اار١٢/٤/٢٠١٢ ١٠/٤/٢٠١٢  ا 

ICDL ١٢/٦/٢٠١٣ ١٠/٥/٢٠١٣ 

 – Typing) م و ات

Word Processing) 
٩/٧/٢٠١٣ ٠٣/٧/٢٠١٣ 

ا ا ٢٧/٨/٢٠١٣ ٢٥/٨/٢٠١٣ أ 

١٠٤  ا   ا ر  ا  
 رس

  
  

 ٢٧/١٢/٢٠١٢ ٢٥/١٢/٢٠١٢ رات اض ال

Endnote ٩/٧/٢٠١٣  ٣/٧/٢٠١٣  

  ٩/٧/٢٠١٢  ٧/٧/٢٠١٢  ادارة ا وات

  ٢٧/١٢/٢٠١٢  ٢٥/١٢/٢٠١٢  رات اض ال

  ٢٧/٨/٢٠١٣  ٢٥/٢٠١٣  ا اض ال

  ١٤/١٢/٢٠١٤  ١/١٢/٢٠١٤  م و ات

١٠٥    زي   
 وةا 

اما  

 رس

  

  

Control affairs ١١/٣/٢٠١٤  ٤/٣/٢٠١٤  

icdl ١٥/١/٢٠١٣  ----  

  ١١/٣/٢٠١٤  ١/٣/٢٠١٤  م و ات

  ٢٧/١٢/٢٠١٢  ٢٥/١٢/٢٠١٢  رات اض ال

ت ا  ٢٠/١٢/٢٠١٢  ١٩/١٢/٢٠١٢  

  ٢٧/٨/٢٠١٣  ٢٥/٨/٢٠١٣   ا اا

١٠٦   ا ا ءد  ء اا  
 رس

  

  

  ٩/٧/٢٠١٢  ٧/٧/٢٠١٢  ادارة ا وات

Icdl ٨/٧/٢٠١٢  ---  

ت ا  ٢٠/١٢/٢٠١٢  ١٨/١٢/٢٠١٢  

ا ا ٢٨/٨/٢٠١٣  ٢٥/٨/٢٠١٣  ا  

اا   ١٤/١١/٢٠١٢  ١٢/١١/٢٠١٢  

٩/٧/٢٠١٢  ٧/٧/٢٠١٢  ادارة ا  

١٠٧  طا   ءأ  ا  
 رس

  

  

Endnote ٩/٧/٢٠١٣  ٣/٧/٢٠١٣  

  ١٢/٤/٢٠١٦  ٥/٤/٢٠١٦  م و ات

ا ٢٥/٦/٢٠١٥  ٢٣/٦/٢٠١٥  ا  

دارة اا  ١٥/٦/٢٠١٥  ١٤/٦/٢٠١٥  

Photoshop ٢/٨/٢٠١٥  ٢٦/٧/٢٠١٥  

  ٣/٦/٢٠١٥  ٢/٦/٢٠١٥  ات اه

   ي  ار  ١٠٨
 اوة 

اما  

 رس

  

  

  ١٤/١٢/٢٠١٤  ١/١٢/٢٠١٤ SPSSم و ات 



 

   اطب اطرى

را  ن   
  

 

  

  
 )٣٦( 

 

را  ءدة أ تورات ا ن 

  الفرتة
  اســــــــم الــــدورة  الدرجة  القســـــم  االســـــــــــــــــم  م

  إىل  من

ا ا ٢٧/٨/٢٠١٣  ٢٥/٨/٢٠١٣  ا  

ا ا  لرات ا  ١٧/٩/٢٠١٣  ١٥/٩/٢٠١٣  

وا ا ١/١٠/٢٠١٥  ٢٩/٩/٢٠١٥  ا  

  ١٨/٣/٢٠١٤  ١١/٣/٢٠١٤ MISم و ات 

  ٢/٨/٢٠١٥  ٢٦/٧/٢٠١٥  SPSSم و ات 

  ا  أء ي م اي  ١٠٩
 رس
  

  

ات اا   ١٩/٥/٢٠١٥  ١٨/٥/٢٠١٥  

ا وا   زان ا  ن  ١١٠
ا  

  -----  ---  ----  

١١١   ا  ر   ا ا    -----  ---  ----  

١١٢  
 ا  ه ا

ا  

 وا ا
ا    -----  ---  ----  

  ----  ---  -----     اا  ط ل ا زوق  ١١٣

١١٤  دم  ا ا   ط اضأ    -----  ---  ----  

  

  

را  ءن أ  

  
  

  ،،   
ا   

  

  )شوقي عبد اهلادي حممود/ د.أ(
  

  

  


