
 

 :لبئّخ إٌبجحيٓ حظت درجخ اإلطتحمبق

 :حمىق/عمىد وِظؤوٌيخ                مىق/لبٔىْ خبصح

 تخٍد عٍطى .1      ذًذدرظ ي . 1

 زوتح عس انذٌٍ .2

 خهٍفح كرفح يذًذ .3

 ىْ عمبرئحمىق/لب      حمىق/لبٔىْ أعّبي

 زتذج َىر انذٌٍ .1      تىزٌذي إنٍاش  .1

      خانذلارج ضهًٍاٌ يذًذ  .2

  دفص يخرار .3

        تىطثم خذٌجح .4

 حمىق/لبٔىْ إداري    حمىق/اٌذوٌخ واٌّؤطظبد اٌعّىِيخ

 لطاٌطٍح عٍطى .1     تٍ لارج يذًذ يهاد .1

 غايً راتخ .2      دانً ضعٍذ .2

 عٍىَ طيبطيخ/دراطبد إطتزاتيجيخ     حمىق/لبٔىْ دوٌي وعاللبد دوٌيخ

 فكٍري غهرزاد .1      غاٌة فرٍذح .1

 عٍطاخ فضٍهح .2        

 خرى فاٌسج .3        

   عٍىَ طيبطيخ/ إدارح اٌجّبعبد اٌّحٍيخ     عٍىَ طيبطيخ/ٔظُ طيبطيخ ِمبرٔخ

  إَسارٌ عادل .1     تٍ عًراوي عثذ انذٌٍ  .1

 ضًٍُح َعًٍح .2

 جيى ِىاد-هٕذطخ ِذٔيخ/ِىاد     هٕذطخ ِعّبريخ/هٕذطخ ِعّبريخ

 تهجهٍهً ٌىضف .1      عرتٍح إضالوتٍ  .1

 صذولً آيُح .2      زيار أدًذ .2

 يراتظ عثذ انردًاٌ خهٍم .3

      جذي ذىفٍك .4

 عٍُ اٌّىتجبد/عٍُ اٌّىتجبد      هٕذطخ ِذٔيخ/هيبوً

 ٌذٍاوي رغٍذ .1      ونذ انعرتً نطٍفح .1

 تٍ غهٍذج يذًذ .2     لهٍم يذًذ انذثٍة .2

 عٍُ اآلثبر/آثبر إطالِيخ       اآلثبرعٍُ اآلثبر/عٍُ 

 خهٍم وهٍثح .1      هذراظ غرٌفح .1

       داتً َادٌح .2

   عٍُ اآلثبر/آثبر ِبلجً اٌتبريخ     عٍُ اآلثبر/آثبر ريفيخ وطحزاويخ

 انهاغًً يذًذ انطاهر .1        َغهً إتراهٍى .1

 فٍظفخ/فٍظفخ      عٍُ اآلثبر/آثبر لذيّخ

 داود خهٍفح .1      فىرانً دًٍذج  .1

 تىغانى جًال .2

 تٍ خذج َعًٍح .3

 

 فٍظفخ/فٍظفخ اٌتبريخ                فٍظفخ/فٍظفخ اٌٍغخ

 انسٌٍ عثذ هللا .1      تىدجهح يذًذ .1

 فٍظفخ/إثظتىِىٌىجيب اٌتبريخ واٌعٍُ                         فٍظفخ/فٍظفخ إطالِيخ

 تىزار َىر انذٌٍ .1      جهىل خذج يعًر .1

 عٍىَ اإلعالَ واإلتظبي/إعالَ وإتظبي                        اٌجّهىرعٍىَ اإلعالَ واإلتظبي/دراطخ 

 انعرٌاق خهٍفح .1     داج دايذري كُسج .1

 تىههح غهٍرج .2

  تبريخ/تبريخ وطيظ     تبريخ/تبريخ حذيث وِعبطز

  تىكردًًٌ َعًٍح .1      دًذوٌ تٍ عرى .1

 طاهٍر عثذ انكرٌى .2        

  عٍُ اإلجتّبع/عٍُ اإلجتّبع تٕظيُ وعًّ       تبريخ/تبريخ لذيُ

 تٍ عىدج َصر انذٌٍ .1      انعًري عثذ انُىر .1



     عٍُ اإلجتّبع/عٍُ اإلجزاَ     عٍُ اإلجتّبع/عٍُ إجتّبع ثمبفي

 لذٌري يصطفى .1      يمذاد عهً .1

 عٍُ إٌفض/عٍُ إٌفض تٕظيُ وعًّ      عٍُ اإلجتّبع/ديّىغزافيب

 عثاتى انٍسٌذ .1      فراططح ضًٍر .1

 عٍُ إٌفض/عٍُ إٌفض اٌعظجي       عٍُ إٌفض/أرطىفىٔيب

 غسانً جهٍذج .1      انعٍذ ونٍذ .1

ٔظزيخ وِٕهجيخ اٌتزثيخ اٌجذٔيخ واٌزيبضيخ/تذريت     عٍُ إٌفض/اٌميبص في عٍُ إٌفض واٌتزثيخ

 ريبضي

  يرضهً انعرتً .1      يالل خذٌجح .1

 تٍ رلٍح عاتذ .2

 ٌظبٔيبد/ٌظبٔيبد عبِخ-ٌغخ عزثيخ  ٔظزيخ وِٕهجيخ اٌتزثيخ اٌجذٔيخ واٌزيبضيخ/إدارح وتظييز ريبضي

 عفاش يعًر .1      َذاوج نىٍَص .1

 ٌظبٔيبد/عٍُ اٌذالٌخ-ٌغخ عزثيخ      ٌظبٔيبد/طىتيبد-ٌغخ عزثيخ

  هٍذي يُصىري .1      غرٌة أيٍُح .1

 أدة عزثي/تحٍيً اٌخطبة-ٌغخ عزثيخ     ٌغخ عزثيخٌظبٔيبد/-ٌغخ عزثيخ

 ضعٍذ عًار ضايٍح .1      انعًٍع يذًذ .1

 تىلصح عثذ هللا .2      ٌاغً عثذ انمادر .2

 أدة عزثي/دراطبد ٔمذيخ وِمبرٔخ-ٌغخ عزثيخ     أدة عزثي/أدة جشائزي-ٌغخ عزثيخ

  فرىح يذًىد .1      تخٍرً عٍطى .2

 َمًاري ٌىضف .2

 فزٔظيخ/عٍىَ اٌٍغخٌغخ         فزٔظيخ/آداةٌغخ 

 عسدٌح نٍهى .1     ضٍذي ٌعمىب عائػح .1

  إٔجٍيشيخ/ٌظبٔيبدٌغخ        فزٔظيخ/تعٍيّيخٌغخ 

 تاتى أيٍُح .1      نذًر رتٍعح .1

 َىر انذٌٍ جًال انذٌٍ .2

 يكاوي يذًذ .3

 

 

 إٔجٍيشيخ/ٌغخ اٌتخظضٌغخ       إٔجٍيشيخ/آداةٌغخ 

  تكري نٍهى .1      َعًًٍ َثٍهح .1

 تىجالل يصطفى .2        

 تٍ عائػح يعطً خذٌجح .3        

 ثيىٌىجيب/ثيىويّيبء       ثيىٌىجيب/ثيىفيشيبء

 ضىَح جهٍذج .1      َاٌر ضًٍرج .1

 ثيىٌىجيب/ثيىٌىجيب جشيئيخ      ثيىٌىجيب/فيشيىٌىجيب اٌحيىاْ

 يذًذي نطٍفح .1      خٍرج زرولً .1

 تٍ داهح يذًذ األيٍٍ .2        

 ثيىٌىجيب/عٍىَ غذائيخ      ثيىٌىجيب/ثيئخ وِحيظ

 ثاترً يرٌى .1      تههىاري تٍ خذج .1

 زيار َثٍهح .2

  ويّيبء/فيشيبء ويّيبئيخ جشيئيخ ططحيخ    ويّيبء/ويّيبء عضىيخ ثيىحيىيخ

  ظ َىالغاو .1     واضخ تٍ صانخ فىزٌح .1

 ويّيبء/ويّيبء عضىيخ تطجيميخ )اٌتحفيش(   ويّيبء/ويّيبء فيشيبئيخ )ويّيبء اٌظطىح(

 تعٍهٍع زهرج .1      ضردي أيٍُح .1

 أيعىظ دًسج .2     كرادرج تراهًح خذٌجح .2

 ريبضيبد/تحٍيً وعٍىَ اٌزيبضيبد      ويّيبء/ويّيبء اٌّىاد

 يسواغً عثذ انذك .1      دطاب ٌىضف .1

 تٍ عٍػىظ َىر انذٌٍ .2

 ريبضيبد/ِعبدالد تفبضٍيخ       هٕذطخ-ريبضيبد/تحٍيً

 يخراري يخرار .1      تٍ زَاذً جٍالنً .1

 تكري زواوي .2        



  ريبضيبد/تحٍيً األٔظّخ، تحىُ وتحظيٓ رلّٕي   ريبضيبد/أٔظّخ ديٕبِيىيخ واٌهٕذطخ اٌتفبضٍيخ

 ونذ يهذح خالف .1      تىزٌر دثٍة .1

 إعالَ آٌي/شجىبد أو أٔظّخ ِىسعخ     ريبضيبد/تعٍيّيخ وتبريخ اٌزيبضيبد

 لادري ونٍذ .1      تالدجً يرٌى .1

 فيشيبء/فيشيبء وً اٌتخظظبد     إعالَ آٌي/وً اٌتخظظبد

 تىدرتح هػاو .1      رلٍك صذٌك .1

 راغذ دثٍة .2      لٍُع أدالو .2

 تهفضم عالء انذٌٍ .3

 يسوج فرٌذح .4

 كػار يذًذ .5

 يعٍسج يذًذ .6

 يادًذ تػٍر َذٌر .7

 فٍالنً إدٌر .8

 ضاٌخ أيٍٍ .9

       دًذاًَ َطرٌٍ جىٌذج .11

 

  فيشيبء/اٌخىاص اٌجظزيخ غيز اٌخطيخ ٌٍّىاد      فيشيبء/ِىاد وِىىٔبد

 يذاًَ يذًذ .1      لاضً يذًذ .1

 اليً عثذ انُىر .2

 (Nanomatériaux)فيشيبء/ٔبٔىِىاد       فيشيبء/فيشيبء ٔظزيخ 

 تٍ طىاف عهً .1      تعىظ َثٍم .1

 عٍىَ إلتظبديخ/ِحبطجخ وتذليك    عٍىَ إلتظبديخ/ٔمىد، ِبٌيخ وثٕىن

 يفرادً يذًذ .1      تىزٌاٌ انعٍذ .1

 فضٍم نذطٍ .2        

 عٍىَ إلتظبديخ/ِبٌيخ عّىِيخ    عٍىَ إلتظبديخ/إلتظبد تطجيمي وإحظبء

 تٍ عسج يذًذ .1      تىدٌح فاطًح .1

 إٌىتزوتمٕي/ّٔذجخ وتحظيٓ اٌشجىبد اٌىهزثبئيخ    عٍىَ إلتظبديخ/ِبٌيخ وإلتظبد دوٌي

 يىاضح ضهٍم .1      ذرلى يذًذ .1

 :إٌىتزؤيه/أوتىِبتيه )آٌيبد(   إٌىتزوتمٕي/ِجزِج آٌي طٕبعي وِعبٌج آٌي 

(Microprocesseur) 

 تىضرح ٌىَص .1      تىغعٍة عهً .1

 ٌغبد/أٌّبٔيخ       بد/إٔجٍيشيخٌغ

 تراهٍى خانذ .1      لراٌٍ نٍُح .1

 

 :حظت درجخ اإلطتحمبق اإلحتيبطلبئّخ 

 حمىق/لبٔىْ أعّبي      حمىق/عمىد وِظؤوٌيخ

 دذٌذ أيٍرج .1      زروانً ضهاو  .1

 ضردوٌ يذًىد .2      لاضى دكٍى        .2

 ضرٌر انذرذطً خذٌجح .3        تىدٌُار تهماضى .3

 أدًذ ٌذٍاوي ضهًٍح .4

 عٍىَ طيبطيخ/دراطبد إطتزاتيجيخ    حمىق/لبٔىْ دوٌي وعاللبد دوٌيخ

    انعرتاوي عادل .1       لارج ونٍذ  .1

 جيى ِىاد-هٕذطخ ِذٔيخ/ِىاد    عٍىَ طيبطيخ/ إدارح اٌجّبعبد اٌّحٍيخ

 يطاي يذًذ .1       انههً عثذ انمادر .1

 رتىح رضىاٌ .2      تٍ عىدج يذًذ األيٍٍ .2

   عٍُ اٌّىتجبد/عٍُ اٌّىتجبد      هٕذطخ ِذٔيخ/هيبوً

 انعٍاغً تذر انذٌٍ .1        دثانً دثٍة  .1

      دًٍذي أدًذ .2

 عٍُ اآلثبر/آثبر إطالِيخ      عٍُ اآلثبر/عٍُ اآلثبر

 دذتً تٍ دهًٍح .1       تراهًًٍ َادٌح .1

       أيٍُحتايىٌ  .2



 عٍُ اآلثبر/آثبر ِبلجً اٌتبريخ:    عٍُ اآلثبر/آثبر ريفيخ وطحزاويخ

 تادًذ ضعٍذج .1      تىدرواز عثذ انذًٍذ .1

 

 

 فٍظفخ/فٍظفخ      عٍُ اآلثبر/آثبر لذيّخ

 زٌذ انخٍر دىرٌح .1       عًاج تهماضى .1

 جسونً أيٍُح .2         

 ذٍرش دثٍثح .3         

   فٍظفخ/إثظتىِىٌىجيب اٌتبريخ واٌعٍُ      فٍظفخ/فٍظفخ إطالِيخ

 كٍُسي عثذ انىهاب .1         تٍ زٌاٌ انذاج .1

 تبريخ/تبريخ حذيث وِعبطز    عٍىَ اإلعالَ واإلتظبي/إعالَ وإتظبي

 دًصً نطٍفح .1       دًاًَ إضًاعٍم .1

 تبريخ/تبريخ لذيُ      تبريخ/تبريخ وطيظ

 لذٌى انطٍة .1       تىخهىج دطٍٍ .1

 هاغًً يرٌى .2

 عٍُ اإلجتّبع/عٍُ إجتّبع ثمبفي          عٍُ اإلجتّبع/عٍُ اإلجتّبع تٕظيُ وعًّ

 يصُىعح ضًٍرج .1      يكالذً فاطًح انسهراء .1

 عٍُ اإلجتّبع/ديّىغزافيب          عٍُ اإلجتّبع/عٍُ اإلجزاَ

 ضانًً انجٍالنً .1      زهرججالل فاطًح  .1

  عٍُ إٌفض/أرطىفىٔيب    عٍُ إٌفض/عٍُ إٌفض تٕظيُ وعًّ

 آٌد ٌذً َجٍح .1       لاغً يذًذ .1

  عٍُ إٌفض/اٌميبص في عٍُ إٌفض واٌتزثيخ      عٍُ إٌفض/عٍُ إٌفض اٌعظجي

 عثاضح أيٍُح .1       يسرٌك أضًاء .1

   ٌظبٔيبد/طىتيبد-ٌغخ عزثيخ     عبِخٌظبٔيبد/ٌظبٔيبد -ٌغخ عزثيخ

 طاهر جثار زهرج .1       يذًذ يعرتاو .1

 ٌغخ عزثيخٌظبٔيبد/-ٌغخ عزثيخ      ٌظبٔيبد/عٍُ اٌذالٌخ-ٌغخ عزثيخ

 أيسٌاٌ عثذ انمادر .1       تهماضى تٍ عىدج .1

 عثًاًَ عًار .2

  عزثي/أدة جشائزيأدة -ٌغخ عزثيخ      أدة عزثي/تحٍيً اٌخطبة-ٌغخ عزثيخ

 عاير يُصىر َىر انذٌٍ .1       تٍ عرى دىرٌح .1

 ردال طٍة .2

 فزٔظيخ/تعٍيّيخٌغخ     أدة عزثي/دراطبد ٔمذيخ وِمبرٔخ-ٌغخ عزثيخ

 عادل يصطفى .1       تارودي ضًٍرج .1

 إيطعىداٌ يذًذ فىزي .2       تردي صهٍذح .2

 غسال صهٍذح .3         

 ثيىٌىجيب/ثيىويّيبء      اٌتخظضإٔجٍيشيخ/ٌغخ ٌغخ  

  كطكاش صثٍذح .1       زٌذاٌ ضايٍح .1

 زورلً يهٍكح .2

 ثيىٌىجيب/ثيئخ وِحيظ      ثيىٌىجيب/ثيىٌىجيب جشيئيخ 

 كرانً أيٍُح .1       غرٌف َجٍة .1

 ٌذٍاوي إتراهٍى .2

 

 

 ويّيبء/ويّيبء عضىيخ ثيىحيىيخ       ثيىٌىجيب/عٍىَ غذائيخ

  تهُاش زهرج .1       يىرادزغاليً  .1

 ويّيبء/ويّيبء عضىيخ تطجيميخ )اٌتحفيش(     ويّيبء/ويّيبء فيشيبئيخ )ويّيبء اٌظطىح(

 تهعٍذي َىر انذٌٍ .1      تىراش انذاج داود .1

  يعًري عٍطى .2

  ريبضيبد/تحٍيً وعٍىَ اٌزيبضيبد        ويّيبء/ويّيبء اٌّىاد 

 عهً عثذ انمادرتٍ  .1       تػٍخ عائػح .1

 نعثاوي فاطًح .2



 ريبضيبد/تعٍيّيخ وتبريخ اٌزيبضيبد       ريبضيبد/ِعبدالد تفبضٍيخ 

 رزٌك ضعٍذ .1       تذاًَ يصطفى .1

 فيشيبء/فيشيبء وً اٌتخظظبد      إعالَ آٌي/وً اٌتخظظبد
  تىضانى ضعاد .1       طٍثً يذًذ .1

 فىزيدًٍُُ  .2        زَذاوي زكرٌاء .2

 تٍ طاطح رضا .3

 فيشيبء/فيشيبء ٔظزيخ    فيشيبء/اٌخىاص اٌجظزيخ غيز اٌخطيخ ٌٍّىاد 

 ذاجً أدًذ عثذ انصًذ .1       ضرىف أدًذ .1

  عٍىَ إلتظبديخ/ٔمىد، ِبٌيخ وثٕىن    (Nanomatériaux)فيشيبء/ٔبٔىِىاد  

 ضههً رلٍح .1      تهفضم عثذ انًُعى .1

 عٍىَ إلتظبديخ/إلتظبد تطجيمي وإحظبء      إلتظبديخ/ِحبطجخ وتذليكعٍىَ 

  تٍ واضخ ضُىضً عائػح .1       تٍ ضعذٌح زهرج .1

 لُذز تٍ ذىذح .2

 عٍىَ إلتظبديخ/ِبٌيخ وإلتظبد دوٌي      عٍىَ إلتظبديخ/ِبٌيخ عّىِيخ

 دًذي يعًر .1       تهجٍالنً أدًذ .1

 إٌىتزؤيه/أوتىِبتيه )آٌيبد(     اٌشجىبد اٌىهزثبئيخإٌىتزوتمٕي/ّٔذجخ وتحظيٓ 

 طاهري غرٌطً .1       تهماٌذ ًٌٍُح .1

 
 

 


