
 

 و  01/7/9191تدايح يٍ  -  و 9109/9191 )يوَيو(اندور األول تكهيح انترتيح انرياضيح  ندــــــاٌ اندراصــــــاخ انؼهيــــــا خريطح
 

 

 انهدُح
 انفرلح

 أرلاو اندهوس
 ػدد انطالب

 إخًاني

 انهدُح

 يكاٌ انهدُح

 إني يٍ

 

0 

 8 09 5 اوني دكتوراِ إدارج
01 

 م يدرج أ.د/ يحًد خهي

 9 01 01 اوني دكتوراِ طرق تدريش

 

9 

 

 1 07 05 اوني دكتوراِ تدرية

01 

 يدرج أ.د/ يحًد خهيم 

 9 09 08 اوني دكتوراِ يُاْح انترتيح انرياضيح

 5 91 91 دتهوو اصاتاخ رياضيح

 يدرج أ.د/ يحًد خهيم  00 00 15 95 اوني دكتوراِ ػهوو صحح 1

 

1 

 0 - 11 ياضيترويح راوني دكتوراِ 
01 

 يدرج أ.د/ يحًد خهيم 

 9 15 17  أوني ياخضتير ػهوو حركح

 

5 

 9 17 11 ػهى انُفش انرياضياوني دكتوراِ 
01 

 يدرج أ.د/ يحًد خهيم 

 8 55 18 ترويح رياضي ياخضتير أوني

 

 

1 

 0 - 51 دتهوو ترويح رياضي

01 

 يدرج أ.د/ يحًد خهيم 

 0 - 57 دتهوو ادارج يؤصضاخ

 0 - 58 دتهوو تدرية رياضي

 7 15 59 ػهوو صحح ياخضتير أوني

 يدرج أ.د/ يحًد خهيم  01 01 75 11 ػهوو صحح ياخضتير أوني 7

 يدرج أ.د/ يحًد خهيم  01 01 85 71 ػهوو صحح ياخضتير أوني 8

 ( اندور انثانث ػهوى00لاػّ )  01 01 95 81 ػهوو صحح ياخضتير أوني 9

 ( اندور انثانث ػهوى09لاػّ )  01 01 015 91 ادارجأوني ياخضتير                  01

 ( اندور انثانث ػهوى01لاػّ )  01 01 005 011 ادارجأوني ياخضتير                  00



 و  01/7/9191تدايح يٍ  -و   9109/9191  )يوَيو(اندور األول تكهيح انترتيح انرياضيح  ندــــــاٌ اندراصــــــاخ انؼهيــــــا خريطحتاتغ 

 

 انهدُح
 انفرلح

 أرلاو اندهوس
 ػدد انطالب

 إخًاني

 انهدُح

 يكاٌ انهدُح

 إني يٍ

 ( اندور انثانث ػهوى01لاػّ )  01 01 095 116 ػهى انُفش ياخضتير أوني 09

 

01 

 9 011 126 ػهى انُفش ياخضتير أوني
01 

 ( اندور انثانث ػهوى05لاػّ ) 

 0 - 015 يُاْح  ياخضتير أوني

 ( اندور انثانث ػهوى01لاػّ )  00 00 011 136 تدرية رياضيياخضتير  أوني 01

 ( اندور انثانث ػهوى07لاػّ )  00 00 057 141 تدرية رياضيياخضتير  أوني 05

 ( اندور انثانث ػهوى08لاػّ )  00 00 018 151 تدرية رياضيياخضتير  أوني 01

 ( اندور انثانث ػهوى09لاػّ )  01 01 078 019 طرق تدريش يرياخضت أوني 07

 1 081 111 طرق تدريش ياخضتير أوني 08

01 

 ( اندور انثانث ػهوى09لاػّ ) 

 1 087 085 ثاَيح  دكتوراِ ادارج

 0 - 088 ثاَيح  دكتوراِ ػهى انُفش

09 

 1 091 089 ثاَيح  دكتوراِ تدرية

00 

 اندور انثانث ػهوى (91لاػّ ) 

 0 - 095 ثاَيح  دكتوراِ طرق تدريش

 0 - 091 ثاَيح  دكتوراِ يُاْح

 1 099 097 ثاَيح  دكتوراِ ػهوو صحح

 ( اندور انثانث ػهوى91لاػّ )  01 01 919 911 ػهوو صحح ثاَيح ياخضتير 91

90 
 1 905 901 ػهوو صحح ثاَيح ياخضتير

09 
 ثانث ػهوى( اندور ان90لاػّ ) 

 1 990 901 ػهى َفش ثاَيح ياخضتير

 ( اندور انثانث ػهوى90لاػّ )  01 01 910 999 طرق تدريش ثاَيح ياخضتير 99

 ( اندور انثانث ػهوى11لاػّ )  9 9 911 919 ترويح رياضي ثاَيح ياخضتير 91

   



 

 

 و  01/7/9191تدايح يٍ  -و   9109/9191  )يوَيو(اندور األول يح انرياضيح تكهيح انترت ندــــــاٌ اندراصــــــاخ انؼهيــــــا خريطحتاتغ 
 

 

 انهدُح
 انفرلح

 أرلاو اندهوس
 ػدد انطالب

 إخًاني

 انهدُح

 يكاٌ انهدُح

 إني يٍ

 

91 

 7 917 910 تدرية رياضي ثاَيح ياخضتير
01 

 ( اندور انثانث ػهوى99لاػّ ) 

 1 951 918 يُاْح ثاَيح ياخضتير

 

95 

 9 959 950 ادارج ثاَيح ياخضتير
09 

 ( اندور انثانث ػهوى98لاػّ ) 

 1 919 911 ػهوو حركح ثاَيح ياخضتير

 

91 

  -ندُح انؼــــــــــزل :

 انذيه يثبث ارجفاع درجة حزارجهم عنذ دخىل االمححان 
 

 

 ( اندور انثاَي ػهوى 7لاػّ ) 

 

 

97 

  -روَا :األكثر ػرضح نفيروس كوندُح انحاالخ 

 انسيذات انحىامم . -

 حاالت انفشم انكهىي . -

 حاالت سراعة انكبذ او انكهً او اننخاع . -

 مه هم جحث انعالج انكيميائً أو األشعاعً أو مثبطات انمناعة . -

يٍ تُطثك ػهيح اى حاالخ يٍ انحاالخ انضاتمح انتواصم ػهي االيًيم انتاني يغ ارفاق  -يهوحظحْايح :

: لثم تدايح االيتحاَاخ في يدج الصاْا أصثوع  هي ذنكانًضتُداخ اندانح ػ

amohyeldeen.c@gmail.com  

 

 

 

 ( اندور انثاَي ػهوى00لاػّ ) 

   
 

 

 اندراصاخ انؼهيايدير

 

 وكيم انكهية 

 نهذراسات انعهيا وانبحىخ         

      

                               

 عميذ انكهية     

  

  

 أيــــــر هللا أحًد انثضاطــــــيأ.د/    

                       

 احًد ػثد انؼظيى ػثد هللاأ.د/          
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