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  أحًذ عجذ انعضيض عيسً  وكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى وانطالةاألسزبر انذكزىس/  انسيذ

 رحيخ طيجخ وثعذ،،

نهعبو اندبيعً  قسى انزبسيخ  انفشقخ األونًطالة رظهًبد أسفع نسيبدركى رقشيش عٍ   

 عهً انُحى انزبنً:  2018-2019

 انقشاس انفصم انذساسً اسى انًبدح اسى انطبنت

 

سعيذ عهً عهً  -1

 حًيذح إثشاهيى

  

ربسيخ وحضبسح انعشة 

 انقذيى

 

 انثبًَ

 

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ 

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

إَدً يحًذ  -2

 يحًىدحهًً 

د. انذونخ انعثًبَيخ 

 وانًششق انعشثً

نى رسزفذ انطبنجخ يٍ رظهًهب؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 

أحًذ صجشي  -3

 عجذ انعظيى انسيذ

ربسيخ أوسثب فً انعصىس 

 انىسطً انًجكشح

 انًذخم انً عهى االثبس

 انزبسيخ انىسيطيصبدس 

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 ربسيخ انذونخ االيىيخ

يصبدس ويُبهح انجحث 

 فً انزبسيخ انقذيى

 

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

رصحيح انىسقخ  يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 

 

يحًذ عجذ  أحًذ -4

سثه اثشاهيى حبيذ 

 اندُذي

د. انذونخ انعثًبَيخ 

 وانًششق انعشثً

ربسيخ يصش انقذيى انً 

 ثذايخ انذونخ انحذيثخ

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 وكزنك صحخ خًع انذسخبد.ثكبيههب 

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ ربسيخ انذونخ االيىيخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 

  ....،،وتفضلوا تقثول فائق االحترام

     رئيس كنترول الفرقح األولى                                                   

 عادل إسواعيل هاللد.                                                     
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عهً  2019-2018نهعبو اندبيعً  انفشقخ انثبَيخطالة رظهًبد أسفع نسيبدركى رقشيش عٍ    

 انُحى انزبنً: 

 انقشاس انفصم انذساسً اسى انًبدح اسى انطبنت

هبنخ عضد  -1

عجذ انشبفً 

 يحًذ 

د. يصش انقذيى يُز 

انذونخ انحذيثخ انً 

 االسكُذس

ربسيخ يصش رحذ انحكى 

 انجطهًً

نى رسزفذ انطبنجخ يٍ رظهًهب؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزهب رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد. 

سَب خًبل  -2

سبنى عجذ انعضيض 

 سبنى 

ربسيخ يصش انقذيى انً 

 ثذايخ انذونخ انحذيثخ

 

نى رسزفذ انطبنجخ يٍ رظهًهب؛ رنك أَه ثعذ  األول

رجيٍ رصحيح انىسقخ يشاخعخ وسقخ إخبثزهب 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

د. يصش انقذيى يُز 

انذونخ انحذيثخ انً 

 االسكُذس

نى رسزفذ انطبنجخ يٍ رظهًهب؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزهب رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

سيهبو عهً  -3

 خهيم عهً عيذ

انقذيى د. افشيقيب 

 واالساليً

نى رسزفذ انطبنجخ يٍ رظهًهب؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزهب رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

يصطفً  -4

صجحً فزحً 

 شعجبٌ دسىقً

 ربسيخ اوسوثب انًعبصش

د. افشيقيب انقذيى 

 واالساليً

ثعذ نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

عجذ اهلل  -5

عبشىس يحبسة 

 شيجىة

د. يصش انقذيى يُز 

انذونخ انحذيثخ انً 

 االسكُذس

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 انذسخبد.ثكبيههب وكزنك صحخ خًع 

سحًخ يحًذ  -6

عجذ انحًيذ أحًذ 

  خالل

  انحضبسح انجيضَطيخ

د. يصش انقذيى يُز 

انذونخ انحذيثخ انً 

 االسكُذس

نى رسزفذ انطبنجخ يٍ رظهًهب؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزهب رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

هبخش عجذ  -7

انسيذ يحًىد 

انسيذ عجذ 

نى رسزفذ انطبنجخ يٍ رظهًهب؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ انحضبسح  انجيضَطيخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزهب رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.
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 انًسيشي

يصطفً  -8

صجحً يىسف 

 اندشف

ربسيخ يصش رحذ انحكى 

 انجطهًً

 

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ يشاخعخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

أحًذ يسعذ  -9

 حبفظ َىاس

ربسيخ وحضبسح انيىَبٌ 

 وانشويبٌ

 

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ انحضبسح انجيضَطيخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

انجشاء  -10

حسًُ عجذ 

 انهبدي انشحبد

ربسيخ وحضبسح انيىَبٌ 

 وانشويبٌ

 ربسيخ أوسثب انحذيث

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول

رجيٍ رصحيح انىسقخ يشاخعخ وسقخ إخبثزه 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

صكشيب  -11

اسًبعيم عجذ 

انقبدس أحًذ 

 )الئحخ قذيًخ(

 ربسيخ يصش االسالييخ

 ربسيخ اوسوثب انحذيث

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

ربسيخ انعشة انقذيى 

 وحضبسره

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 

  ....،،وتفضلوا تقثول فائق االحترام

      الثانيحرئيس كنترول الفرقح                                                    

 د. أحود خويس الفقى                                                    
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عهً  2019-2018انفشقخ انثبنثخ نهعبو اندبيعً طالة رظهًبد أسفع نسيبدركى رقشيش عٍ    

 انُحى انزبنً: 

 انقشاس انفصم انذساسً اسى انًبدح اسى انطبنت

 

 

حًبدح صبثش  -1

 عجذ انحهيى سعذ

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول  د. يصش اإلسالييخ 

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد. 

د. انعالقبد ثيٍ يصش  

 انقذيًخ وانعبنى انخبسخً

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 خًع انذسخبد.ثكبيههب وكزنك صحخ 

آيخ حبيذ  -2

 يشسً حًضح

د. انعالقبد ثيٍ يصش 

 انقذيًخ وانعبنى انخبسخً

اسزفبدد انطبنجخ يٍ رظهًهب حيث رجيٍ  انثبًَ

( دسخخ ثعذ 98حصىنهب عهً رقذيش يًزبص )

 يشاخعخ كشاسخ إخبثزهب.

 

انصبفً  -3

سيضبٌ عجذ 

 انفضيم

د. انعالقبد ثيٍ يصش 

 انقذيًخ وانعبنى انخبسخً

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول انُصىص انزبسيخيخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 

 

أحًذ َبصف  -4

 انسيذ فزيبًَ 

د. انعالقبد ثيٍ يصش 

 انقذيًخ وانعبنى انخبسخً

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول د. أوسوثب انحذيث

قخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ يشاخعخ وس

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول د. يصش اإلسالييخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 

عهً خًعخ  -5

 دويخ

د. انعالقبد ثيٍ يصش 

 انقذيًخ وانعبنى انخبسخً

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول انُصىص انزبسيخيخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.
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عجذ َبخً  -6

 انعضيض َبخً

اسزفبد انطبنت يٍ رظهًه حيث رجيٍ حصىنه  انثبًَ انحضبسح انجيضَطيخ

( دسخخ ثعذ يشاخعخ 64عهً رقذيش يقجىل )

 كشاسخ إخبثزه.

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول د. يصش اإلسالييخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 خبد.ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذس

يصطفً  -7

يحًذ عجذ اندهيم 

 عهً 

انشحبنخ األوسثيىٌ فً 

 انعصىس انىسطً 

اسزفبد انطبنت يٍ رظهًه حيث رجيٍ حصىنه  االول

( دسخخ ثعذ يشاخعخ 74عهً رقذيش خيذ )

 كشاسخ إخبثزه.

أسبيخ يحًذ  -8

يبسيٍ يحًذ 

 انغُذوس

انشحبنخ األوسثيىٌ فً 

 انعصىس انىسطً

نى يسزفذ يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك ألَه  نى األول

ثذسخبد انشأفخ الَه ُيحًم ثًبدح َصىص 

 . فً َفس انزشو انذساسً ربسيخيخ )ض ج(

يحًىد  -9

شعجبٌ يحًذ أثى 

 انعيُيٍ يشسً

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك اٌ ايزحبٌ  األول  اندغشافيب انسيبسيخ

رهك انًبدح رى رصحيحه انكزشوَيب، وثعذ 

 اسزفبدح انطبنت يٍ رظهًه. وانًشاخعخ رجيٍ عذ

 

 

 

 

عًشو  -10

يُصىس عطيخ 

 انشوثً

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك اٌ ايزحبٌ  األول اندغشافيب انسيبسيخ

رهك انًبدح رى رصحيحه انكزشوَيب، وثعذ 

 انًشاخعخ رجيٍ عذ اسزفبدح انطبنت يٍ رظهًه.

يبدح رخهفبد يٍ  خغشافيخ اقزصبديخ

 انفشقخ انثبَيخ

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ 

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

اسزفبد انطبنت يٍ رظهًه حيث رجيٍ حصىنه  األول د. انششق األدًَ انقذيى

( دسخخ ثعذ يشاخعخ 50عهً رقذيش يقجىل )

 كشاسخ إخبثزه.

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ وانًًبنيكاأليىثييٍ 

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 

 

يحًذ َصش  -11

 عهً سيف قطت

اسزفبد انطبنت يٍ رظهًه حيث رجيٍ حصىنه  األول اندغشافيب انسيبسيخ

( دسخخ ثعذ يشاخعخ 65عهً رقذيش خيذ )

 إخبثزه.كشاسخ 

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول انُصىص انزبسيخيخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

اسزفبد انطبنت يٍ رظهًه حيث رجيٍ حصىنه  األول د. انششق األدًَ انقذيى

( دسخخ ثعذ يشاخعخ 50عهً رقذيش يقجىل )

 إخبثزه.كشاسخ 

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ   خغشافيخ اقزصبديخ
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يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

عهً خًعخ  -12

 عهً دويخ

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول انُصىص انزبسيخيخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

د. انعالقبد ثيٍ يصش 

 انقذيًخ وانعبنى انخبسخً

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

انصبفً  -13

سيضبٌ عجذ 

 انفضيم

انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ نى يسزفذ  األول انُصىص انزبسيخيخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

أحًذ حسٍ  -14

 يحًذ يبقىد

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول د. يصش اإلسالييخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

يحًذ  -15

يأيىٌ سشيذ 

 عجذ انذايى عسكش

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول د. يصش اإلسالييخ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

هًبو سًيش  -16

 هًبو

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أٌ ايزحبٌ  انثبًَ  خغشافيخ يصش انزبسيخيخ

نكزشوَيب، وثعذ إرهك انًبدح رى رصحيحه 

اسزفبدح انطبنت يٍ رظهًه. وانًشاخعخ رجيٍ عذ  

 

  ....،،وتفضلوا تقثول فائق االحترام

 رئيس كنترول الفرقح الثالثح تالقسن                                                        

 أ.م.د. فايز أنور عثد الوطلة                                                    

 9/9/9019تحريًرا فى                                                       
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نهعبو اندبيعً  قسى انزبسيخ  انفشقخ انشاثعخطالة رظهًبد أسفع نسيبدركى رقشيش عٍ   

 عهً انُحى انزبنً:  2018-2019

 انقشاس انفصم انذساسً اسى انًبدح اسى انطبنت

يحًذ عجذ  -1

انُبصش أحًذ يحًذ 

 سًك

 أوسوثب وانززبس  

 حضبسح يصش انقذيًخ

 عصش انحشوة انصهيجيخ

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول

 يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 

 ربسيخ انًغشة واالَذنس

 

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

عهً أحًذ  -2

انشفبعً يحًذ 

 انقضاص

 حضبسح واثبس اسالييخ

 

 

رظهًه؛ رنك أَه ثعذ نى يسزفذ انطبنت يٍ  األول

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

َصىص ربسيخيخ ثهغخ 

 اوسثيخ

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 

يحًذ اثشاهيى  -3

 اسًبعيمسعذ اثى 

 انعالقبد انذونيخ

 حضبسح يصش انقذيًخ

 

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  األول

يشاخعخ وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ 

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

 ربسيخ انًغشة واالَذنس

َصىص ربسيخيخ ثهغخ 

 اوسثيخ

نى يسزفذ انطبنت يٍ رظهًه؛ رنك أَه ثعذ  انثبًَ

وسقخ إخبثزه رجيٍ رصحيح انىسقخ  يشاخعخ

 ثكبيههب وكزنك صحخ خًع انذسخبد.

سهًً أحًذ  -4

 حسٍ انجُب

اسزفبدد انطبنجخ يٍ رظهًهب حيث رى إضبفخ  األول عصش انحشوة انصهيجيخ

( 35خًس دسخبد نهطبنجخ نزصجح دسخزهب )

دسخخ فزغيشد حبنخ انًبدح يٍ ضعيف خذا انً 

 ضعيف. 
 

  ....،،االحتراموتفضلوا تقثول فائق 

     رئيس كنترول الفرقح الراتعح                                                   

 فايزج هحود هلوكد. أ.م.                                                   
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