
المؤهل الُمعادلالمجالاإلسم رباعيت

انذكتـــــــــــــوراِتًويم ويصبرفاترا١ُ٘ أدّذ دمحم تاب هللا1

انذكتـــــــــــــوراِإدارة األعًبل اترا١ُ٘ دمحم ِطعٛد الذ٠ر2

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلاتٛتىر عٍٟ عثذاٌطالَ اٌىػر3

انبكبنــوريـــــــوسانًحبسبتادّذ اٌعارف اٌّثرٚن اٌى١ال4ٟٔ

انًبجستيــــــــــزاالدارةادّذ ِفتاح تػ١ر جٍغ5ُ

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلاضّاء ِصطفٟ عثذ اٌردّٓ اٌطٛض6ٍٟ

انذكتـــــــــــــوراِانًحبسبتاضّاع١ً اٌطا٘ر ِفتاح االدّر7

انًبجستيــــــــــزإدارة األعًبل اضّاع١ً عثذهللا ادّذ لراط8ُ

انذكتـــــــــــــوراِانعهوو االقتصبديت اضّاع١ً دمحم ضاٌُ دّٛدج9

انًبجستيــــــــــزاقتصبد األعًبلاورَ خ١رٞ اٌّثرٚن زر٠ك10

انذكتـــــــــــــوراِانعهوو االقتصبديت اورَ خ١رٞ اٌّثرٚن زر٠ك11

انبكبنــوريـــــــوسانًحبسبتاورَ عّراْ دمحم راغذ12

انًبجستيــــــــــزطب انقهب واالوعيت انذيويتاٌثػ١ر ِفتاح ض١ٍُ وٕذ13ٞ

انذكتـــــــــــــوراِاالدارةاٌرغ١ذ عثذهللا اٌسرٚق اٌرغ١ذ14

انبكبنــوريـــــــوسانًحبسبتاٌطاعذٞ عٍٟ غاِخ غاِخ15

انذكتـــــــــــــوراِانتًزيطإِٟ عّر ضٛ دط16ٓ١

انًبجستيــــــــــز(عُبيت فبئقت)انتًزيط إِٟ عّر ضٛ دط17ٓ١

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلا٠ّٓ ٔصر اٌذ٠ٓ دمحم اٌذ٠ٚث18ٟ

انبكبنــوريـــــــوسادارة االعًبلا٠ٛب دمحم صاٌخ اٌػر٠ف19

انذكتـــــــــــــوراِانًصبرف اإلسالييت إترا١ُ٘ ضعذ عثذاٌطالَ تػارج20

انذكتـــــــــــــوراِإدارة األعًبل إترا١ُ٘ ضع١ذ عٍٟ ز٠ذا21ْ

انذكتـــــــــــــوراِانتًويمأتٛتىر اٌف١تٛرٞ اٌعج١ٍٟ دذٚد22

انًبجستيز انتقُيادارة االعًبلأدّذ اتٛتىر دمحم اٌرل١ع23ٟ

انًبجستيــــــــــزطب االطفبلأضّاء ٔاجٟ عثذاٌردّٓ عثذاٌرد24ّٓ

انًبجستيــــــــــزطب اسُبٌ انًجتًعأًِ اٌذّ٘أٟ تػ١ر اٌغا25ٌٟ

انذكتـــــــــــــوراِطب االطفبلإِٔح ٚداد أدّذ دمحم ٔصٛف26

انبكبنــوريـــــــوسإدارة نوجستيبث انتجبرة و انُقم انذوني أ٠ٛب اتٛعج١ٍح عاِر فرج27

انًبجستيــــــــــزانًحبسبتآِاي ضاٌُ اٌطا٘ر دذٚد28

انًبجستيــــــــــزانًحبسبتتاغا أور٠ُ عثذإٌثٟ أور29ُ٠

انذكتـــــــــــــوراِانعهوو انحيويت انطبيت ثائرج دطٓ عٍٟ فرٚوح30

انذكتـــــــــــــوراِانًحبسبتجثر٠ً عّر أتٛتىر اٌطائخ31

انًبجستيــــــــــز(خواص انًواد)طب األسُبٌ ج١ٍّح ٠ٛٔجٟ عثذهللا عمٛب32

انذكتـــــــــــــوراِادارة االعًبلدطٓ عٍٟ ِعتٛق ادمحم33

انذكتـــــــــــــوراِتقُيت انًختبزاث انطبيتد١ٍّح دمحم اتٛاٌماضُ دمحم34

انًبجستيــــــــــزانعالج انطبيعيدٛاء ضعذ صاٌخ اترا35ُ١٘

انذكتـــــــــــــوراِانعهوو االقتصبديت خاٌذ ادمحم عٍٟ إٌجار36

انًبجستيــــــــــزجزاجت األوعيت انذيويتخاٌذ دط١ٓ ِطعٛد غٕة37

انبكبنــوريـــــــوسإدارة نوجستيبث انتجبرةخاٌذ رافع اتٛض١ف 38ٌٍَّٛ

انذكتـــــــــــــوراِانذراسبث انبيئيترت١ع عٍٛاْ ِفتاح ٠ذ39ٟ

انبكبنــوريـــــــوساالدارةرضٛاْ عثذاٌطالَ عثذهللا دمحم40

انذكتـــــــــــــوراِتغذيت االطفبلز٠ٕة عثذهللا دمحم اٌفسا41ٟٔ

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلضاجذ ضاٌُ عثذهللا اٌفالح42

انًبجستيــــــــــز(عالج انجذور )طب االسُبٌ ضارج اٌثرأٟ عثذهللا اغىاي43
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انبكبنــوريـــــــوسادارة نوجستيبث انُقمضراج عّر عثذهللا اٌىث١ر44

انًبجستيــــــــــزطب انفى وايزاض انهثت وانتشخيض واشعت انفىضراج دمحم ضاٌُ وع١ث45ٗ

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلضعاد عٍٟ عّراْ تراق46

انًبجستيــــــــــزادارة انسيبحتض١ٍّاْ تٍع١ذ دمحم اٌخٕجار47ٞ

انًبجستيــــــــــزطب انفىضٕاء اٌٙادٞ دمحم اض48ٛ١ّ

انًبجستيــــــــــزانًحبسبتض١ف االضالَ  خ١ٍفح ادّذ اتٛتىر49

انذكتـــــــــــــوراِاالقتصبدغعثاْ عٍٝ ادّذ صٕا50َ

انًبجستيــــــــــز(يختبزاث طبيت)انتقُيت انحيويت صاٌذح خ١ّص دمحم عٍٟ خ١ّص51

انًبجستيــــــــــز(إدارة يشبريع )إدارة األعًبل طارق خ١ٍفح اٌطا٠خ ضٍطا52ْ

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلطارق عّار أتٛاٌماضُ اٌّاٌى53ٟ

انًبجستيز انتقُيإدارة األعًبل طارق ِصطفٝ عثذهللا جذٚي54

انًبجستيــــــــــزانجزاحتطٗ دمحم ِصثاح عثذاٌرد55ّٓ

انذكتـــــــــــــوراِادارة انجودة انشبيهتظافر صاٌخ عّر خ56ً١ٍ

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلعادي رجة رِضاْ لٕثاغح57

انذكتـــــــــــــوراِإدارة األعًبل عادي عٍٟ ١ِالد اٌر٠ػ58ٟ

انًبجستيــــــــــزاالشعت انتشخيصيتعائػح دتْٕٛ عثذإٌثٟ عثذاٌمادر59

انذكتـــــــــــــوراِانًحبسبتعثذاٌثاضظ أتٛاٌع١ذ إترا١ُ٘ اٌى١ٍع60

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلعثذاٌذى١ُ عثذاٌطالَ دطٓ ا61ًٌٍّٙٙ

انًبجستيــــــــــزتًويم ويصبرفعثذاٌذائُ ِذّٛد دمحم تٓ ِذّٛد62

انذكتـــــــــــــوراِانفيزيبء انحيويتعثذاٌرؤٚف رجة اٌمّٛدٞ زع١ظ63

انًبجستيــــــــــزانًحبسبتعثذاٌطالَ عثذهللا عثذاٌطالَ االضط64ٟ

انًبجستيــــــــــزاإلدارة انتعهيًيتعثذاٌطالَ دمحم ضعذ اتٛد١ٍمح65

انًبجستيــــــــــزطب انفى وأيزاض انهثتعثذاٌعظ١ُ ع١اد دمحم لذار66

انذكتـــــــــــــوراِانًحبسبتعثذاٌفتاح دمحم ضالِح ورز67ِٗ

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلعثذهللا جّعح عٍٟ اٌغس68ٞٛ٠

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلعثذهللا عٍٟ ادمحم د69َٛ١ٌ

انذكتـــــــــــــوراِ(االدارة)عهوو انتصزف عثذاٌّج١ذ ضاٌُ تروح تٕتٛظ70

انًبجستيــــــــــز(طب انحيوي  )انًختبزاث انطبيت عثذاٌّعس اٌعرتٟ ضاٌُ اٌػر٠ف71

انذكتـــــــــــــوراِ(االدارة)عهوو انتصزف عثذإٌّعُ عثذاٌمادر اٌطا٘ر ١ِرج72

انًبجستيــــــــــزانًحبسبتعثذإٌاصر عّر اٌطٛدأٟ أتٛغٛفح73

انذكتـــــــــــــوراِ(ادارة االعًبل)عهوو انتصزف عثذاٌٛ٘اب عثذاٌىر٠ُ دمحم ِفتاح74

انبكبنــوريـــــــوس(تسويق)انعهوو االداريت عتّاْ عثذهللا عتّاْ عثذاٌرد75ُ١

انًبجستيــــــــــزانصحت انعبيتعثّاْ إدمحم رِضاْ أت76ٗ

انذكتـــــــــــــوراِانًحبسبتعصاَ عثذ اٌطالَ رِضاْ اٌػاِص77

انذكتـــــــــــــوراِادارة االعًبلعفاف ِطعٛد اٌػارف ضا78ٌُ

انًبجستيز انتقُيادارة االعًبلعٍٟ ادر٠ص رد١ً أتٛل١ٕذج79

انبكبنــوريـــــــوسانطب وانجزاحتعٍٟ اٌٙادٞ ِفتاح تٓ عثذهللا80

انًبجستيــــــــــز(ادارة االعًبل)انعهوو االقتصبديت عٍٟ خ١ٍفح اٌالفٟ اٌتائة81

انًبجستيــــــــــز(يحبسبت)انعهوو االقتصبديت عّاد دمحم ادمحم ترل١ك82

انذكتـــــــــــــوراِاالقتصبدعّاد ِصطفٟ عٍٝ عّار83

انذكتـــــــــــــوراِانًحبسبتع١اد د١ّذج عاغٛر اٌرداد84

انذكتـــــــــــــوراِعهى األحيبء انجزيئيفتذٟ دمحم دمحم اٌصرِا85ٝٔ

انًبجستيــــــــــزإدارة األعًبل فرج ادمحم إِٙٝ ا86ِٕٝٙ
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انذكتـــــــــــــوراِانًحبسبتفرج ِصطفٟ فرج اتٛظ١ٙر87

انًبجستيــــــــــزانًحبسبتفٛزٞ عثذاٌمادر عٍٟ ِصطف88ٝ

انًبجستيــــــــــز(طب أسُبٌ األطفبل)طب وجزاحت األسُبٌ ف١صً فٛزٞ دمحم درا89ٖ

انًبجستيــــــــــزإقتصبد األعًبلِجذٞ درواخ ١ِالد تر٠ه90

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلدمحم اتٛ اٌماضُ ضٛ إٌاجخ91

انبكبنــوريـــــــوسانًحبسبتدمحم اضّاع١ً ِصطفٝ رد92ً١

انًبجستيــــــــــزانتخذيز وانعُبيت انًزكزة انجزاحيتدمحم اٌثػ١ر اٌصادق اٌجر93ِٟ

انًبجستيز انتقُيادارة انصحت وانًُتجبث انصيذنيتدمحم اٌطا٘ر غعثاْ تاٌر٠ع94

انبكبنــوريـــــــوساالعًبل انذونيتدمحم اٌعج١ٍٟ ادّذ ادّذ95

انذكتـــــــــــــوراِإدارة األعًبل دمحم أتٛاٌماضُ عّار اٌذّر96ٟٔٚ

انًبجستيــــــــــزانعهوو انطبيت انحيويتدمحم تػ١ر عثذهللا اٌصث97ٟ

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلدمحم دطٓ فرج ض98ُ١ٍ

انًبجستيــــــــــز(تأييٍ وادارة انًخبطز)عهوو انتصزف دمحم صاٌخ اٌطا٘ر ضالِح99

انًبجستيــــــــــزانًحبسبتدمحم صاٌخ ض١ٍّاْ تس٠ه100

انذكتـــــــــــــوراِانصحت انعبيتدمحم صاٌخ دمحم اضر٠خ101

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلدمحم عثذإٌاصر عّراْ اٌثذر102ٞ

انبكبنــوريـــــــوسانطب وانجزاحتدمحم عٍٟ دمحم د١ٕع103

انًبجستيــــــــــزأيزاض انببطُتدمحم عّر خ١ٍفح اتٛ اٌماض104ُ

انًبجستيــــــــــزطب االطفبلدمحم فرج دمحم رافع105

انًبجستيــــــــــزانعهوو االداريتدمحم ِصطفٝ فرج عجاٌح106

انبكبنــوريـــــــوسَظى انًعهويبث اإلداريت دمحم ِصطفٝ فرج عجاٌح107

انبكبنــوريـــــــوس(يحبسبت)إدارة االعًبل دمحم ِصطفٝ ِفتاح اٌثٛعس108ٜ

انًبجستيــــــــــز(األَف واالدٌ وانحُجزة)انطب دمحم ِٕصٛر عثذاٌطالَ اٌت١ر109

انذكتـــــــــــــوراِ(تقُيت اسُبٌ )هُذست يواد االسُبٌ دمحم ١ِالد دمحم اتٛراش110

انبكبنــوريـــــــوسانطب انبشزيدمحم ٔٛرٞ ضاٌُ عثذهللا111

انًبجستيــــــــــزبحث انزؤيت وعهى انعيوٌ االكهيُيكيِذّٛد لارح دمحم لارح112

انبكبنــوريـــــــوسانًحبسبتِرٚاْ عٍٟ اٌّٙذٞ در٠ثح113

انًبجستيــــــــــزانًحبسبتِرٚاْ ِفتاح ضاٌُ صاٌخ114

انًبجستيــــــــــزانعهوو انطبيت انحيويتِر٠ُ عثذهللا ضاٌُ وػ١ذا115ْ

انذكتـــــــــــــوراِاالدارةِصطفٝ ادّذ اٌطا٘ر ز٠اد116ٖ

انًبجستيــــــــــزعالج انهثتِصطفٝ اٌٙادٞ دمحم دّسج117

انذكتـــــــــــــوراِانتخطيط انًبنيِصطفٟ خ١ٍفح اٌذٚادٜ اٌّذّٛد118ٞ

انبكبنــوريـــــــوسإدارة األعًبل ِعتس اٌّثػر عثذهللا  عثذاٌرد119ُ١

انًبجستيــــــــــزطب انفى وأيزاض انهثتِٕار دمحم ِٛضٝ عم120ً١

انًبجستيــــــــــزنوجستيبث إدارة انًستشفيبثِٕاي ض١ٍّاْ رجة ِعّر121

انًبجستيــــــــــزانصحت انعبيتِٕاً٘ ض١ٍّاْ عثذهللا اٌػ122ٍٟ

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلِٕصٛر ضعذ خ١ٍفح دط123ٓ

انًبجستيــــــــــزادارة انتكُونوجيبٔاجٟ فرج ِطعٛد ل١ٍح124

انًبجستيــــــــــزادارة االعًبلٔاصر ِفتاح دمحم عّر125

انًبجستيــــــــــز(إدارة يبنيت  )إدارة االعًبل ٔجّٟ ِصثاح اترا١ُ٘ اد١ّذ126

انًبجستيــــــــــزأيزاض انسًعيبثٔع١ّح ِفتاح دمحم رِضا127ْ

انذكتـــــــــــــوراِانعهوو االقتصبديت ٔٛاي عثذاٌطالَ اٌٛافٟ اٌمذ٠ر128ٞ

انًبجستيــــــــــزانذراسبث انبيئيت في انعهوو انصحيت٘اجر اٌطا٘ر عٍٟ راغذ129

4 من 3صفحة 
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الجاهزة لالستالم  (المعادلة اواالعتراف )الخاص باسماء اصحاب االفادات الخاصة بـ  (2)        الكشف 

انًبجستيــــــــــزعهى االحيبء انكيًيبئي٘ثح ١ٍِٛد ِفتاح اتٛدالٌح130

انبكبنــوريـــــــوسانصيذنت٘ذ٠ً ٠ٛضف عثذ اٌذ١ّذ ت١سا131ْ

انًبجستيــــــــــزعهى أيزاض انفى انتشخيصيٕ٘اء ٚادٞ دمحم أتٛزر٠ذج132

انًبجستيــــــــــزإدارة األعًبل ١٘ثُ فٛزٞ جّعح اٌفم133ٟ

انًبجستيــــــــــز(انعقبقيز)انعهوو انصيذنيت ١ٌٚذ اتٛراٚٞ اٌٙاغّٟ اٌمٙٛاج134ٟ

انًبجستيــــــــــز(إدارة انًشبريع )إدارة األعًبل  ١ٌٚذ صالح جاب هللا اٌػ١ثا135ٟٔ

انبكبنــوريـــــــوسإدارة األعًبل انذونيت١ٌٚذ صالح جاب هللا اٌػ١ثا136ٟٔ

انًبجستيــــــــــزانجزاحت١ٌٚذ عثذاٌطالَ ١ِالد لٕٛد137

انًبجستيــــــــــزعهى انًُبعت٠ثرب عّر دط١ٓ اٌخث138ٌٟٛ

انذكتـــــــــــــوراِإدارة أعًبل٠ٛضف خ١ٍفح ضاٌُ اٌّثرٚن139

انًبجستيــــــــــزانًعبيالث انذونيت وانقبَوَيت وانهوجستيبث٠ٛضف ِفتاح عثذاٌطالَ ِفتاح140

انبكبنــوريـــــــوسانًحبسبت٠ٛٔص خ١رٞ اتٛاٌماضُ ضع١ذ141

4 من 4صفحة 


