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 االختصاص االســـــــــى *

 يمٛى عُح ساتعح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ يعار عثذ هللا عثذ انًٓذٖ انثذٔس  .1

 يمٛى عُح ساتعح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ ادًذ يٕعٗ دمحم انذًادٍٚ  .2

 ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ يمٛى عُح ساتعح جشادح انفى غاسق دمحم دأد انشٛشاَٙ  .3

 يمٛى عُح ساتعح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ نؤ٘ عهٛاٌ دًٕد انذًاد  .4

 يمٛى عُح ساتعح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ لٛظ دمحم عثذ انهطٛف يال هللا  .5

 يمٛى عُح ساتعح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ عثذ هللا ادًذ ذٕفٛك انضٔاْشِ  .6

 يمٛى عُح ساتعح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ اتشاْٛى دغٍ اتشاْٛى غشطٕػ  .7

 يمٛى عُح ساتعح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ ادًذ خانذ فانخ انًخضٔيٙ  .8

 يمٛى عُح ساتعح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ ادًذ صثذٙ عهًٛاٌ جًعّ  .9

 يمٛى عُح ساتعح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ عذ٘ ْاَٙ دمحم انطعاَٙ  .10

 يمٛى عُح ثانثح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ فٕاسعّيعرصى فاٚض دمحم   .11

 يمٛى عُح ثانثح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ دمحم ششٚف شٕفاٌ انطٕانثّ  .12

 يمٛى عُح ثانثح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ ْٛثى ساظٙ غاْش ععٛذ  .13

 يمٛى عُح ثاَٛح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ سئثال فٕاص فرخ هللا دًذ  .14

 يمٛى عُح ثاَٛح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ صانخ كشٚى انمشانّدمحم   .15

 يمٛى عُح ثاَٛح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ ساكاٌ دمحم عٕاد انًخًٛش  .16

 يمٛى عُح ثاَٛح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ يعرصى دمحم عثذ  انفراح انجانٕدٖ  .17

 ٔانٕجّ ٔانفكٍٛيمٛى عُح ثاَٛح جشادح انفى  اَظ عادل دغٍ اتٕ عٛاػ  .18

 يمٛى عُح ثاَٛح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ أعايح عاٚط دمحم انخهمٙ  .19

 يمٛى عُح ثاَٛح جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ عٛف ْاَٙ عٕٚذ انعُض٘  .20

 يمٛى عُح أنٗ جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛ دمحم ادًذ دمحم انعثذ انشصاق  .21

 أنٗ جشادح انفى ٔانٕجّ ٔانفكٍٛيمٛى عُح  صفاء عثذ انًجٛذ ْهٛم انذجاج  .22
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 االختصاص االســـــــــى *

 يمٛى عُح ثانثح ذمٕٚى االعُاٌ ذغُٛى اتشاْٛى شذادج انشتٛذاخ  .1

 يمٛى عُح ثانثح ذمٕٚى االعُاٌ يانك يذًٕد خهٛف انعٛغٗ  .2

 ذمٕٚى االعُاٌيمٛى عُح ثانثح  ٚضٚذ غاص٘ عثذ انفراح انغفاسُٚٙ  .3

 يمٛى عُح ثانثح ذمٕٚى االعُاٌ جًاَا ٕٚعف ادًذ انعثاد٘  .4

 يمٛى عُح ثاَٛح ذمٕٚى االعُاٌ السا يٛشٛم اتشاْٛى غأ٘  .5

 يمٛى عُح ثاَٛح ذمٕٚى االعُاٌ اتشاْٛى عثذ انشدًٍ اتشاْٛى انعًشٖ  .6

 يمٛى عُح ثاَٛح ذمٕٚى االعُاٌ اياَٙ عهٙ فٛصم انمشعاٌ  .7

 يمٛى عُح ثاَٛح ذمٕٚى االعُاٌ دمحم انًذاسيّتشاس عاٚذ   .8

 يمٛى عُح ثاَٛح ذمٕٚى االعُاٌ سغذ دمحم َعال صانخ انعمٛهٙ  .9

 يمٛى عُح ثاَٛح ذمٕٚى االعُاٌ يٛظ دمحم عانى جشاداخ  .10

 يمٛى عُح أنٗ ذمٕٚى االعُاٌ سٔاٌ عايٙ صاتش عشٔس  .11

 يمٛى عُح أنٗ ذمٕٚى االعُاٌ دًٚا جًال دمحم انالفٙ  .12

 يمٛى عُح أنٗ ذمٕٚى االعُاٌ سَٔذ دمحم جًال عثذانذهٛى اتٕ عثٕد  .13

 يمٛى عُح أنٗ ذمٕٚى االعُاٌ دمحم عهًٛاٌ عثذ انًٓذ٘ انفشٚجاخ  .14

 يمٛى عُح أنٗ ذمٕٚى االعُاٌ يشِٔ اتشاْٛى دمحم انذالنًّ  .15

 يمٛى عُح أنٗ ذمٕٚى االعُاٌ يشٚى تذس انذٍٚ دمحم تذس  .16

 يمٛى عُح أنٗ ذمٕٚى االعُاٌ اتٕ سدًٌٕيؤَظ عًٛخ انٛاط   .17

 يمٛى عُح أنٗ ذمٕٚى االعُاٌ ُٚال عايش كًال فاخٕس٘  .18
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 االختصاص: االستعاضاث انسُيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختصاص: انًعانجــت انهبيــت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختصاص االســـــــــى *

 يمٛى عُح ثانثح اعرعاظاخ عُٛح اُٚاط ٚعمٕب ادًذ عاليّ  .1

 عُح ثانثح اعرعاظاخ عُٛحيمٛى  تشاء اتشاْٛى فانخ جًٛعاٌ  .2

 يمٛى عُح ثانثح اعرعاظاخ عُٛح يعرصى َاصش عثذ انخًٕط  .3

 يمٛى عُح ثاَٛح اعرعاظاخ عُٛح خهذٌٔ عهطٙ عٕدج هللا انغٕانمّ  .4

 يمٛى عُح ثاَٛح اعرعاظاخ عُٛح سغظ دمحم خهٛم دمحم ذٕفٛك خصأَّ  .5

 عُٛحيمٛى عُح ثاَٛح اعرعاظاخ  يشاد دمحم اتشاْٛى اتٕ سعذ  .6

 يمٛى عُح أنٗ اعرعاظاخ عُٛح سٔاٌ ٕٚعف دمحم يكادهّ  .7

 يمٛى عُح أنٗ اعرعاظاخ عُٛح عثذ هللا عصاو يذًٕد عثذ  .8

 يمٛى عُح أنٗ اعرعاظاخ عُٛح دمحم ايٍٛ يذًٕد انعالَّٔ  .9

 يمٛى عُح أنٗ اعرعاظاخ عُٛح يٙ جًال عهٛى انذًٕص  .10

 اعرعاظاخ عُٛحيمٛى عُح أنٗ  ٔجذ عهٙ دغٍٛ شعالٌ  .11

 يمٛى عُح أنٗ اعرعاظاخ عُٛح ُْاد٘ عٛغٗ ادًذ انًُاصٛش  .12

 االختصاص االســـــــــى *

 يمٛى عُح ثانثح يعانجح نثٛح دمحم َجٛة ذًٛى عثاتُح  .1

 يمٛى عُح ثانثح يعانجح نثٛح عثٛش عصاو دمحم فشج  .2

 يمٛى عُح ثانثح يعانجح نثٛح انشٚاالخصُٚة دمحم عهٙ   .3

 يمٛى عُح ثانثح يعانجح نثٛح نٛاٌ يُزس خهٛم انغشد٘  .4

 يمٛى عُح ثانثح يعانجح نثٛح دمحم عثذ انذكٛى اعًاعٛم انخطٛة  .5

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح نثٛح سايٙ ذٛغٛش عهًٛاٌ انعًشٖ  .6

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح نثٛح صٍٚ غاصٖ فشداٌ اتٕ صٚرٌٕ  .7

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح نثٛح ٚضٌ تغاو عثذانكشٚى انشذٚفاخ  .8

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح نثٛح االء ادًذ دمحم عثٛذاخ  .9

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح نثٛح تثُٛح ادًذ دمحم انزٚاتاخ  .10

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح نثٛح دزٚفّ ٔنٛذ عثذ انكشٚى اششق نثٍ  .11

 ثاَٛح يعانجح نثٛحيمٛى عُح  صُّٚ اًٍٚ شٕكد ذفادّ  .12

 يمٛى عُح أنٗ يعانجح نثٛح سَا  ْاَٙ َجٛة ععٛذ  .13

 يمٛى عُح أنٗ يعانجح نثٛح عثٛش عثذ انشدًٍ ععذ انعشياٌ  .14

 يمٛى عُح أنٗ يعانجح نثٛح ظٛاءانذٍٚ ادًذ دمحم انعٕٚذاخ  .15
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 ت:ـــت انتحفظيــاالختصاص: انًعانج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختصاص االســـــــــى *

 يمٛى عُح ثانثح يعانجح ذذفظٛح ادًذ عادل دغٍٛ جثش  .1

 يمٛى عُح ثانثح يعانجح ذذفظٛح صفاء ادًذ عٕدِ انذالًّْ  .2

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح ذذفظٛح اعٛم عطّٛ يشٚذٛم انثذاُّٚ  .3

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح ذذفظٛح عجا ذٛغٛش دمحم انُغٕس  .4

 ذذفظٛح يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح خانذ عًش عٕض انعغاف  .5

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح ذذفظٛح ٕٚعف اٚٓاب ادًذ سصاص  .6

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح ذذفظٛح دًذِ عثذ هللا عهًٛاٌ عهًٛاٌ  .7

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح ذذفظٛح دمحم َضاس ساشذ انذهثٙ  .8

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح ذذفظٛح َٕس جًٛم كايم ٔنٕٚم  .9

 يمٛى عُح ثاَٛح يعانجح ذذفظٛح انغشغأ٘ٚاعًٍٛ دمحم ايٍٛ انعانى   .10

 يمٛى عُح أنٗ يعانجح ذذفظٛح عايش تغاو عاسف عهٛاٌ  .11

 يمٛى عُح أنٗ يعانجح ذذفظٛح عالء صثذٙ  يٕعٗ عهٛذاخ  .12

 يمٛى عُح أنٗ يعانجح ذذفظٛح اترٓال ساغة دغٍ انثشرأٖ  .13

 يمٛى عُح أنٗ يعانجح ذذفظٛح ادًذ دمحم عثذ انغُٙ انشافعٙ  .14

 يمٛى عُح أنٗ يعانجح ذذفظٛح عالو عًش عٛغٗ اتٕ عشلٕب  .15

 يمٛى عُح أنٗ يعانجح ذذفظٛح نٛث دمحم عَٕٙ انغٕل  .16

 يمٛى عُح أنٗ يعانجح ذذفظٛح َٛفٍٛ ذٛغٛش َٕاف َضال  .17
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 ال:ـــُاٌ االطفــــاالختصاص: طب اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االختصاص االســـــــــى *

 يمٛى عُح ثانثح غة اعُاٌ اغفال شذادج انشٕاتكحدًضج َاٚف   .1

 يمٛى عُح ثانثح غة اعُاٌ اغفال يذًٕد ٚاعٍٛ دمحم تُٙ عهًاٌ  .2

 يمٛى عُح ثانثح غة اعُاٌ اغفال ذاال صْٛش جٕسج يضاْشِ  .3

 يمٛى عُح ثانثح غة اعُاٌ اغفال يٛغاء غانة فًٓٙ َٕفم  .4

 ثاَٛح غة اعُاٌ اغفاليمٛى عُح  صٍٚ انششف ٕٚعف عثذ انفراح عطٛاخ  .5

 يمٛى عُح ثاَٛح غة اعُاٌ اغفال االء عثذ انثاعػ دمحم انصًادٖ  .6

 يمٛى عُح ثاَٛح غة اعُاٌ اغفال ذغشٚذ دمحم خٛشاٌ انغشداٌ  .7

 يمٛى عُح ثاَٛح غة اعُاٌ اغفال سَذِ عاٚذ شٛذاٌ انعٛغٗ  .8

 يمٛى عُح ثاَٛح غة اعُاٌ اغفال دمحم اتشاْٛى عثذ  انعضٚض غاَى  .9

 يمٛى عُح ثاَٛح غة اعُاٌ اغفال االء ادًذ فٛاض انشٕاتكّ  .10

 يمٛى عُح ثاَٛح غة اعُاٌ اغفال دُٚا دمحم عثذ انًجٛذ انذٛاس٘  .11

 يمٛى عُح ثاَٛح غة اعُاٌ اغفال نًٛظ ياْش َاصش انًُشٖ  .12

 يمٛى عُح ثاَٛح غة اعُاٌ اغفال يُاس صانخ يصطفٗ اتٕ غّ  .13

 عُح أنٗ غة اعُاٌ اغفاليمٛى  داسٍٚ تاعى دُا يراسٔج  .14

 يمٛى عُح أنٗ غة اعُاٌ اغفال اعٛا دمحم عٕدِ انذأدّٚ  .15

 يمٛى عُح أنٗ غة اعُاٌ اغفال تشاٚش عاٚذ دًذاٌ انٓشػ  .16

 يمٛى عُح أنٗ غة اعُاٌ اغفال سَذ يٓذٖ َظًٙ صٚذانكٛالَٙ  .17

 يمٛى عُح أنٗ غة اعُاٌ اغفال عالو اعذك ٚعمٕب غٛث  .18
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 :االختصاص: ايراض وجراحت انهثـــت
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 االختصاص االســـــــــى *

 يمٛى عُح ثانثح ايشاض ٔجشادح انهثح عفٛاٌ ععٛذ كشٚى انعٕايهح  .1

 يمٛى عُح ثانثح ايشاض ٔجشادح انهثح اعشاء عثذ انغالو عثذ انغُٙ انجعافشِ  .2

 انهثحيمٛى عُح ثانثح ايشاض ٔجشادح  يعرض عهٙ دمحم انشٕاتكّ  .3

 يمٛى عُح ثانثح ايشاض ٔجشادح انهثح ذغشٚذ جًال اتشاْٛى اتٕ َصاس  .4

 يمٛى عُح ثاَٛح ايشاض ٔجشادح انهثح سشا عثذ انفراح دمحم اتٕ دٕٚهّ  .5

 يمٛى عُح ثاَٛح ايشاض ٔجشادح انهثح شزٖ عانى ادًذ انًغٛعذٍٚ انغعٕد٘  .6

 انهثح يمٛى عُح ثاَٛح ايشاض ٔجشادح لصٙ عانى يغهى انًطاسَّ  .7

 يمٛى عُح ثاَٛح ايشاض ٔجشادح انهثح دهٗ خانذ يذًٕد فمّٛ  .8

 يمٛى عُح ثاَٛح ايشاض ٔجشادح انهثح سغذ صادق يصهخ انفشجاخ  .9

 يمٛى عُح ثاَٛح ايشاض ٔجشادح انهثح اّٚ عًش دًذاٌ انمعاِ  .10

 يمٛى عُح ثاَٛح ايشاض ٔجشادح انهثح دمحم َعٛى يذًٕد اتٕ عجًّٛ  .11

 يمٛى عُح ثاَٛح ايشاض ٔجشادح انهثح صانخُْذ عهٙ عانى   .12
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