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ر��  
  ا	���س

  �ـا��
ا	���ل 
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

 ����ا	
  ا	� ���

  '&%$#ت  ا	�!���

        طالب ناجحون بتقدير جيد جداطالب ناجحون بتقدير جيد جداطالب ناجحون بتقدير جيد جداطالب ناجحون بتقدير جيد جدا: : : : أوالأوالأوالأوال
    4/� �4ا   %٧٥،٨٣  ٢٥،٢٧  ٣٢،٨٣  ٤٣  ا'/�ة ,�� ا	��اد ,�� ا	��#ح  ٤٨٧
    4/� �4ا   %٧٥،٧٧  ٢٥،٢٥  ٣٣،٧٧  ٤٢  ر%#ب '��8 ا�7اه/� %�#ج  ٤٧٩
٤٦٥ ��    4/� �4ا   %٧٥،٤٦  ٢٥،١٦  ٣٤،٠٣  ٤١،٤٤  '/�# '&ك زآ��# �

        طالب ناجحون بتقدير جيد طالب ناجحون بتقدير جيد طالب ناجحون بتقدير جيد طالب ناجحون بتقدير جيد : : : : ثانياثانياثانياثانيا
   4/�  %٧٣،٩٨  ٢٤،٦٦  ٣٥،٧٨  ٣٨،٢  ا'/�� �4دة '��8 '��8 ٤٦٣

٤٥٧ >��   4/�  %٧٢،٢٩  ٢٤،٠٩  ٣٢،١٤  ٤٠،١٦   ا�7 آ���ر�@#م ا�#'� ,

٥٠١ �/�   4/�  %٧٢،٢٨  ٢٤،١٩  ٣١،٩  ٤٠،٦٧  '�وة B#زى ا	

٤٥١  D�D�	ا ��, E�F	ا ��, �/�   4/�  %٧١  ٢٣،٦٦  ٣٣  ٣٨  راG/# ا	
٤٦٧ ��, E	��' ى��H ��8'  ٦٨،٩٦  ٢٢،٩٩  ٣١،٥٨  ٣٧،٣٨%  �/4   

٤٨٨  E����	4/  %٦٨،٦٩  ٢٢،٨٩  ٣١،١٩  ٣٧،٥  '��8 ا�7اه/� ا�   

٤٦٨  �/�� I/'أ ����' I/'4/�  %٦٦،٤  ٢٢،٠٢  ٣٢،٦٦  ٣٣،٣٨  أ   

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا     
  را�K/�4 L ا	��اد  ,�� ا	�D�D, Dت ,�� ا	��/� ٤٣٧

٤٣٨  M7ر ��, �/�  را�K/�4 L ا	��اد  ا�@#ب ا	

٤٣٩  MN#8O E'D, اد  '�وة��	ا K/�4 L�را  

٤٤٠  �/�B ��8' ��8' E�P�'  ادرا��	ا K/�4 L�  

٤٤٢  Q4#دا E�Hى و�R/7  ء#��  را�L ا'�اض ا	

٤٤٣  K��' U7#V W/R/' #��#ء   '/��$/� ا��ة + را�L ا'�اض ا	N +رى#/�Yر ا�!'  

٤٤٤  E�F	ا ��  K/�4 ا	��ادرا�G   L@�� �4#ل ,

  را�K/�4 L ا	��اد  ه�� '��8 ا	�/� �Zج  ٤٤٥

٤٤٦  [��� >��, D�#Z ء#�  را�L '!�ر ا�Y/#رى  ه

٤٤٧  #P, �/\% E�	ا W\�#'  اد��	ا K/�4 L�را  

٤٤٨  �!O]/^ ا%�� ا� ���ء   #��  ا	��	/� + را�L ا'�اض ا	
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ر��  
  ا	���س

  �ـا��
ا	���ل 
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

 ����ا	
  ا	� ���

  '&%$#ت  ا	�!���

٤٤٩   �/�G E�, ��%ء   ,�� ا#��  ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

٤٥٠  ���#ء  '�E ا�7اه/� _��  را�L ا'�اض ا	

٤٥٢  E���	ا Qا��  '!�ر ا�Y/#رىرا�L   ��#ح ,

�#ء  	��/�ىراG/# ا�7اه/� ا	�/� ا  ٤٥٤�  را�L ا'�اض ا	

�� ا	�%/�  ٤٥٥, E�, L4ه�ى ر   L�/�را	��	ا  

٤٥٦  �B#F7 �/��8 ا�7اه' L��#ء   ز��  ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

�� ا	��`E ا�7اه/�  ٤٥٨, #Oاد  ر��	ا K/�4 L�را  

٤٥٩ K/���� ا	, E8�H E'  ء#��  را�L ا'�اض ا	

�#ء  ,�#د �bZى ا�b#رون  ٤٦٠�  را�L ا'�اض ا	

  '!�ر ا�Y/#رىرا�   L���G '��8د ا%�� '��8  ٤٦١

�#ء   ز��E�, ��8' L ,�ض  ٤٦٢�  ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

�E ��� ز��Bل  ٤٦٤��#ء   ا%�� %�  ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

٤٦٦  �G#B ��%ى ا��� E��#ء   '�  ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

٤٦٩  E�P�' م '��8د#��#ء   ا�7�  ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

�#ء   ,�� اQ ا�7 رواش'�وة  ٤٧٠�  را�L ا'�اض ا	

�#ء   ا�#د '��8 ,�� ا	!�ى  ٤٧٢�  '!�ر ا�Y/#رى + ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

٤٧٥  E�/�, I/'��8 ا' I���G  ء#��  را�L ا'�اض ا	

٤٧٦  EG�/���E ا	F	ا ��, E��#ء  '�  را�L ا'�اض ا	

�#ء  ه#	� ,#_^ ا%��  ٥٠٠�  را�L ا'�اض ا	

٤٩٣  �' I��#ء  ���YEد ,�d#ن %�  را�L ا'�اض ا	

٤٨٤  ^/P�	ا ���#ء  ��Gى '��8 ,�  را�L ا'�اض ا	

٤٨٥  ��, ��8' W'#آ #Oاد  ر��	ا K/�4 L�را  

٤٧٠  �Oء   '�وة ا�7اه/� را#���$/� ا��ة+ را�L ا'�اض ا	N  

�#وى %#'�  ٤٧٨R	ا �G#ء   ه#��  '!�ر ا�Y/#رى + ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

٤٩٠  E'#R	ا E�, ��%زان ا��  L�ءرا#��   ا'�اض ا	

�#ء   ا��#ن '��8د '��8 ا	�8اد  ٤٩٢�  '!�ر ا�Y/#رى + ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	
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ر��  
  ا	���س

  �ـا��
ا	���ل 
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

 ����ا	
  ا	� ���

  '&%$#ت  ا	�!���

�#ء   #' �/R7�Z W\#روق  ٤٩٧�  را�L ا'�اض ا	

٤٨٠  W/,#����8 ا%�� ا' ��_#Z   ء#���$/� ا��ة+  ا	��	/� + را�L ا'�اض ا	N  

٤٨١  #!��I ا	% E��% W'ء   ا#��  ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

�#ء   fء ,�E '��8د ,�Eو  ٤٩٨�  ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

  را�L ا	��	/�  ه�� 'E�@Z ��8 ا	�@�ى  ٤٨٢

�#ء   ا��#ء '��8د '��8 ا%��  ٤٨٦�  ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

٤٩٩   E�G&'� '��8%��ىا�ء   #��  را�L ا'�اض ا	

٤٩١  E,�' ��8د' E,�' E��#ء  '�  را�L ا'�اض ا	

٤٩٥  E'#� ��8' ا'�ا  ,�#ف L�ء را#��  '!�ر ا�Y/#رى + ا	��	/�+ ض ا	

�� ا	�#ل  ٤٩٤, LP� ��, #/	ء   دا#��  '!�ر ا�Y/#رى + ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	

        طــــــــــالب غائبــــــــــونطــــــــــالب غائبــــــــــونطــــــــــالب غائبــــــــــونطــــــــــالب غائبــــــــــون: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
٤٤١  EG���    �O���G ^ ,�#رة ا	
�#ء و'!�ر ا�Y/#رى  ر`# '��وك '��8 �&'�  ٤٥٣Gو �/	�N L�را  
�I زه�  ٤٧٣% �/��    ةر`# ا	
٤٧٤  L/��E ا%�� '��8 %'    
�#ء   %�/E�@Z I '��ض  ٤٧٧�  '!�ر ا�Y/#رى + ا	��	/�+ را�L ا'�اض ا	
�#ء و'!�ر ا�Y/#رى  ��#ح ��� '��8  ٤٨٣Gو �/	�N L�را  
٤٨٩  ��/�Y #ب�د �	#Y #ء��اد  أ��	ا K/�4 L�را  

�#ء و'!�ر ا�Y/#رى  ا'/�� ,/� '��8د ,/�  ٤٩٦Gو �/	�N L�را  
�#ء و'!�ر ا�Y/#رى   '��8 ا	�8ادا��#ن '��8  ٤٩٢Gو �/	�N L�را  

        ::::ملخص النتيجةملخص النتيجةملخص النتيجةملخص النتيجة
١  I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	٦٦  ,�د ا  
٢  I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٥٨  ,�د ا  
٣  I/�h#F	ب ا&P	٩  ,�د ا  
٤  Iــــــ#84/ــــــــ�  ١٠  ,�د ا	P&ب ا	
٥  Iــــــــــــــ/�  ٤٧  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	�   ٦��  %١٧،٢٤  ــــ��� 	���ـــــــــــ#حا	
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                        طب االطفالطب االطفالطب االطفالطب االطفال    ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

ا	���ل   ا���
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

�� ا	� �����  '&%$#ت  ا	�!���  ا	

أوال أوال أوال أوال 
ًً ًً

ًً جدا جدا جدا جداجيد جيد جيد جيد """"طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : :  ًً""""        
١٧٩  E���4 �/%�	ا ��, E�, ء#�/O  4/� �4ا  % ٨٢،٨٦  ٢٧،٦٢  ٣٨،٠٨  ٤٤،٧٨    

١٨٥   i/Z�N 4/� �4ا   %٧٨،٩٤  ٢٦،٣١  ٣٨،٧٢  ٤٠،٢٢  ,#دل آ�#ل    

    4/� �4ا   %٧٨،٨٣  ٢٦،٢٧  ٣٥،٠٥  ٤٣،٧٨  ا��#ء ا�7اه/� '��8  ٢٦٩

    4/� �4ا   %٧٨،٧٥  ٢٦،٢٥  ٣٥،١٩  ٤٣،٥٦  E8�Z ا	8���Z #@'Eزى   ١٧٨

٢٦٥  D�D�	ا ��, Qا ��� D�D�	ا ��    ا�4 �/4   %٧٨،٦٦  ٢٦،٢٢  ٣٥،٩٤  ٤٢،٧٢  ,

٢٧٣  I�    4/� �4ا  %٧٨،٢٧  ٢٦،٠٩  ٣٥،٥٥  ٤٢،٧٢  ر�� %��ى '��8 %

٢٣٣  �/��/I ا	% E@G  4/� �4ا   %٧٧،٥٨  ٢٥،٨٦  ٣٥،٠٨  ٤٢،٥    

��ى  ١٨٤G دى��� E�P�'  4/� �4ا   %٧٦،٧٥  ٢٥،٥٨  ٣٥،٦٩  ٤١،٦    

    4/� �4ا   %٧٦،٣٦  ٢٥،٤٥  ٣٤،٨  ٤١،٥٦   '��8ا'#EG '��ى '��8  ١٦٣

١٨٧  ��8' I�%�	ا ��    4/� �4ا   %٧٦،٦  ٢٥،٥٣  ٣٦،١١  ٤٠،٤٩  إ��اء ,

    4/� �4ا   %٧٥،٩٤  ٢٥،٣١  ٣٤،١٦  ٤١،٧٨   ا	�R�O ^/�#ء %�Dة '��8  ١٦٤

١٧٤  �/�    4/� �4ا   %٧٥،٤١  ٢٥،١٣  ٣٥،٦٣  ٣٩،٧٨   إ��#,/W ,��و RG#ت ا	

١٤٦  W/,#��ا �/�    4/� �4ا   %٧٦،٦٤  ٢٥،٥٤  ٣٦،٢٥  ٤٠،٣٩  �#	E ا	

    4/� �4ا   %٧٨،٧٢  ٢٦،٢٤  ٣٦،٠٥  ٤٢،٦٧  ا'/�ة ,�� ا	8\/� '��8  ١٥٤

١٥٢  Qا ��, I�% �/�    4/� �4ا   %٧٨،٠٨  ٢٦،٠٢  ٣٥،٨٦  ٤٢،٢٢  رO# ا	

١٥٧  �/� D�D�	ا ��, E	#� ��%4/� �4ا   %٧٥،٤٤  ٢٥،١٤  ٣٥،٧٢  ٣٩،٧٢   أ    

    4/� �4ا   %٧٦،٥  ٢٥،٣٥  ٣٤،٤٤  ٤١،٦١  �#رة ا%�� ,�� ا	!#در  ١٥٥

    4/� �4ا   %٨٠،٩٤  ٢٦،٩٨  ٣٥،١١  ٤٥،٨٣  I/'�/G '��8د '��8د  ٢٥٧

    4/� �4ا   %٧٧  ٢٥،٦٦  ٣٥،٤٤  ٤١،٥٦  '��8�#رة �#'E _#ه�  ٢٢٧

٢٤٤  ��8' E�P�' ��    4/� �4ا   %٧٧،٠٣  ٢٥،٦٧  ٣٤،٣٦  ٤٢،٦٧   رK/7ه

    4/� �4ا  %٧٥،٣٣  ٢٥،١١  ٣٥،١٦  ٤٠،١٧  آ/�و	k ر'Dى �/�ه�  ١٥٨

     �4اً 4/�  %٧٥،٢٧  ٢٥،٠٩  ٣٤،٨٣  ٤٠،٤٤  ,�#م '��8 ,�� ا	&<  ٢٥١

ًًثانيا ثانيا ثانيا ثانيا          """"جيد جيد جيد جيد """" طالب ناجحون بتقدير  طالب ناجحون بتقدير  طالب ناجحون بتقدير  طالب ناجحون بتقدير     -::::ًً
٢٦٨  I��	ا I�ز I��	ا ��G ��8'  ٧٤،٧٥  ٢٤،٩١  ٣٣،٩٧  ٤٠،٧٨%  �/4    

٢٦٢  �/�    4/�  %٧٤،٤٩  ٢٤،٨٣  ٣٢،٧٧  ٤١،٧٢  �#��/I ا%�� ا	



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

ر��  
  ا	���س

ا	���ل   ا���
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

�� ا	� �����  '&%$#ت  ا	�!���  ا	

٢٢٠  L4��8 ر' Qا ��,  ٧٤،٢٢  ٢٤،٧٤  ٣٤،١١  ٤٠،١١%  �/4    

١٧٠  ��8' �/� إ��#,/O W/�#ء ا	
 E'#ه��  ا	

٧٤،٨  ٢٤،٩٣  ٣٤،٣٦  ٤٠،٤٤%  �/4    

٢٥٣  I/'ا D, ��%#ن ا��4/�  %٧٤،٠٥  ٢٤،٦٨  ٣٢،٧٧  ٤١،٢٨  ا    

�/I ا%��  ١٩٦% 4/�  %٧٣،٩٦  ٢٤،٦٥  ٣٤،١٣  ٣٩،٨٣   '��8'��8    

٢٠١  �/@R	ا ��    4/�  %٧٣،٩٤  ٢٤،٦٤  ٣٢،٦١  ٤١،٣٣   '/W/h#bا�@#ب 4&ل ,

�Iر�@#م '��8 أ�7 7\�   ٢٥٠%  4/�  %٧٣،٨٣  ٢٤،٦١  ٣٣،١١  ٤٠،٧٢    

٢٤٠  E�'E�, ��%4/�  %٧٣،٧٥  ٢٤،٥٨  ٣٤،٥٨  ٣٩،١٧   '��8 ا    

٢٤٨  L/�G E8�H W/h#b/'  ٧٣،٤٧  ٢٤،٤٩  ٣٣،٨  ٣٩،٦٧%  �/4    

    4/�  %٧٣،٣٩  ٢٤،٤٦  ٣٤،٨٣  ٣٨،٥٦  إ��/# U7#V وهL اQ ��راك  ٢٣٩

�/� ا�7اه/�   ١٩٧��nY�/4/�  %٧٣،٢١  ٢٤،٤  ٣٥،٣٨  ٣٧،٨٣   إ�7اه    

١٧٣   E�, �/��	ا ���#ن ا%�� ,�O  ٧٣،١٣  ٢٤،٣٧  ٣٦،٠٢  ٣٧،١١%  �/4    

    4/�  %٧٢،٤٤  ٢٤،١٤  ٣٣،٢٧  ٣٩،١٧  ��#د ,�� ا	�D�D ا%��  ١٨٢

٢٤٥  Qا ��    4/�  %٧٢،٢١  ٢٤،٠٧  ٣٤،٨٨  ٣٧،٣٣  ا'/�ة '��8 ,

٢١٣  E�, ��%ا E�,ر#��    4/�  %٦٩،٥٥  ٢٣،١٨  ٣١،٩٤  ٣٧،٦١   ا	

٢٤٧  Wn�	#ن '��8د ا�7 ا��4/�  %٧١،٨٨  ٢٣،٩٦  ٣٢،١٦  ٣٩،٧٢  ا    

٢١٥  ��,, E�, D�D�	ا ��  ٧١،٦٦  ٢٣،٨٨  ٣١،٥٥  ٤٠،١١%  �/4    

٢٠٧  I�%�	ا ��    4/�  %٧٣،٩٤  ٢٤،٦٤  ٣٣،٩٤  ٤٠  ا%�� ,�� ا	��#ح ,

٢٠٩  ��� '��8  '��ى ,�� ا	��#ح7
  '��وف 

٧١،٥٥  ٢٣،٨٥  ٣٢،٩٤  ٣٨،٦١%  �/4    

    4/�  %٧١،٠٧  ٢٣،٦٩  ٣١،٦٣  ٣٩،٤٤  '��8د ,�� %�/I '��8د  ٢٦٦

١٧١  ��8' W'#ء آ#�/O�	ا >��,  W/�  ٧٠،٦٦  ٢٣،٥٥  ٣٢،٣٣  ٣٨،٣٣%  �/4    

٢٣٧  E�    4/�  %٧٠،٣٩  ٢٣،٤٥  ٣٤،٦٦  ٣٥،٧٢  '��N o'#س '@

    4/�  %٧٠  ٢٣،٣٣  ٣٢،٤٤  ٣٧،٥٦   أ%��ا��#ء 4&ل ,�� ا	��/�  ٢٠٠

٢٠٢  #P, �'#% ء#�/O4/�  %٦٩،٠٢  ٢٣  ٣١،٥٨  ٣٧،٤٤   %�#زى    

٢٢٥  I�    4/�  %٦٨،٥  ٢٢،٨٣  ٣٣،١٦  ٣٥،٣٣  pZ EG#@Nاد ا�7 ا	8

٢٣٥  ��� E�, ء#�/OQا ���G   ٦٨،١٣  ٢٢،٧١  ٣٣،٦٩  ٣٤،٤٤%  �/4    

��< ��P#ن  ١٩٠, E	��' ��8'  ٦٦،٠٨  ٢٢،٠٢  ٣١،٢٥  ٣٤،٨٣%  �/4    

١٣٩  L/�H /�#ن�� ��4/�  %٧٣،٩٣  ٢٤،٦٤  ٣٢،١٦  ٤١،٧٧  '�    
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ر��  
  ا	���س

ا	���ل   ا���
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

�� ا	� �����  '&%$#ت  ا	�!���  ا	

��ى  ٢٠٣H ��8' #@' I�%�	ا ��, 
  _�b#ن

٧٤،٨٣  ٢٤،٩٤  ٣٢،٤٤  ٤٢،٣٩%  �/4    

٢١٦  �/�    4/�  %٦٧،٧٢  ٢٢،٥٧  ٣٢  ٣٥،٧٢  ه#��ى رU�Z ا	

٢٥٥  ��8' �/�    4/�  %٧١،٦٧  ٢٣،٩٧  ٣٤،١٦  ٣٧،٥  k�O ا	

    4/�  %٧٢،٩٤  ٢٤،٣١  ٣٣،١٦  ٣٩،٧٨  '#ر��# ,#دل ��/�#ن  ٢٦٠

    4/�  %٧٢،١٤  ٢٤،٠٤  ٣٢،٢٥  ٣٩،٨٩  ��زان '��ى �R7ى   ٢٧٠

        """"مقبول مقبول مقبول مقبول """"طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثالثا ً ثالثا ً ثالثا ً ثالثا ً 
��ل  ٦٤،٥٥  ٢١،٥١  ٣٢،٨٨  ٣١،٦٧  '#�4 ا�7اه/� L/�G ا�7اه/�  ٢٣٠!'    

�� ا	��/�  ٢٦٤, D�D�	ا ����ل  ٦٤،٤٩  ٢١،٤٩  ٣٠،٦٦  ٣٣،٨٣  ا�Oف ,!'    

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
�P, E# ا�7اه/�  ١٠٩/�  _�ق qFN��+ را�L ا_�#ل   هR#م ا	8

١١٠  M_ وى#�  _�ق qFN��+  را�L ا'�اض ا_�#ل   ,�� ا	�8

  ورا�V+ را�L ا_�#ل   ����bZى ا�Gر ,�� ا	�   ١١١

١١٢  �/�  %��Ed ا	�fدة+ ورا�V + را�L ا'�اض ا_�#ل   ه#EG '��8 ا	

١١٣  ��8' ��� IN#Z   ا_�#ل L�را + �Vدة + وراf�	ا Ed��%  +��qFN ق�_  

١١٤  k� �8وس' U��  %��Ed ا	�fدة+ ورا�V + را�L ا_�#ل   7

�#س   ١١٥, ��8' E�P�'   ا_�#ل L�دة + راf�	ا Ed��%+ ��qFN رى +   _�ق#/�Yر ا�!'  

١١٧  E	�b	ا_�#ل   ه/#م 7\� '��8 ا L�را + �Vدة + وراf�	ا Ed��%  +��qFN ق�_  

��دة  ١١٨O W/'ا #�  را�L ا'�اض ا_�#ل  د�

  %��Ed ا	�fدة+ ورا�V را�L   ,& '#ه� ,�� ا	��#ح  ١١٩

١٢٠   �/�  ورا�V + را�L أ_�#ل   'H ��8&ح ا	

  %��Ed ا	�fدة+ _�ق qFN�� +  را�L ا'�اض ا_�#ل   	���و�EوZ#ء ,�� ا	�D�D ا  ١٢٣

  ورا�V+ را�L ا_�#ل   O/�#ء E@7 ا	��I ا%��  ١٢٥

١٢٦  E��O �/ا_�#ل   %�#دة ا�7اه L�را +�Vورا  

  را�L ا_�#ل  I/'�G وE�H ��/�#ن  ١٢٧

١٢٨  �/P, L4ر I/�  را�L ا_�#ل  %

  _�ق qFN��+ را�L ا_�#ل   ه/�d ا%�� ,�� ا	8\/�  ١٢٩

  _�ق qFN�� + را�L ا_�#ل   ا%�� ر`# ا�7اه/�  ١٣٠

١٣٢   �/�  %��Ed ا	�fدة+ ورا�V   ,�/#ء ,�#م ا	
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 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

ر��  
  ا	���س

ا	���ل   ا���
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

�� ا	� �����  '&%$#ت  ا	�!���  ا	

  را�L ا_�#ل  ا'/�ة ,�#م ا%��  ١٣٤

  را�L ا_�#ل  �Gر '��� ���^ �P7س  ١٣٥

١٣٦  ' ��8' Qا ��  ورا�V+ _�ق qFN�� + را�L ا_�#ل   ��8ه

١٣٧  EG�/�7 ��8' ��8' #�  %��Ed ا	�fدة+ � وراV+ را�L ا_�#ل   د�

١٤٠   E�, E�����8د د' EG#'ا_�#ل  ا L�را  

  را�L ا_�#ل  '/D, W/R��bZ Dى  ١٤١

��اوى  ١٤٢R	��8 ا' EG#'ا_�#ل  ا L�را  

١٤٣  E�P�' E�, ��%��8 ا'   �Vورا L�أ_�#ل+  را  

  _�ق qFN��+ را�L ا_�#ل   �V�# '��8 ا%�� ,�� ا	�%/�   ١٤٤

  ورا�V+  _�ق qFN�� +را�L ا_�#ل   ا��#ء '@�ى _�  ١٤٥

  %��Ed ا	�fدة+ ورا�V + را�L ا_�#ل   ��� ,�� ا	�8/� ا	�F#ورى  ١٤٧

  را�L ا_�#ل  '@# ا%�� '��8 ز'�ة  ١٤٩

١٥٠  EN#�G �/�  '!�ر ا�Y/#رى+ %��Ed ا	�fدة+ ورا�V + را�L ا_�#ل   ا%�� ا	

١٥١  ��8' ^_#, ���   �Vدة+ وراf�	ا Ed��%  

�E 4#آ�/ I�E8 ا�7 ز�� ا	  ١٥٦/7�R   ا_�#ل L�را  

١٥٩  W/h��H 8#ق�ا W/�ا_�#ل  '#ر L�را  

  _�ق qFN�� �%  +�Ed ا	�fدة + ورا�V + را�L ا_�#ل   '��8 '��ى '�8م �/�ه�  ١٦٢

���ر   ١٦٦' E�, '��8د ���ا_�#ل    L�را  

١٦٨  I�  %��Ed ا	�fدة+ را�L ورا�V   '��8د �Z	E '��#ح %

�� ا	@#دى   ١٧٢, �/�  %��Ed ا	�fدة+ ورا�V + را�L ا_�#ل   ا��#ن ��/� ا	

  '!�ر ا�Y/#رى+ %��Ed ا	�fدة + ورا�V + را�L ا_�#ل   ,��و '��8 '��8د ��ح  ١٧٥

١٧٦  i��H �/�� ا_�#ل   '��8د L�دة+ راf�	ا Ed��%  

  را�L ا_�#ل  ا��#ء '��8 ,#دل  ١٧٧

  را�L ا_�#ل  رزق إ��#,/W ا�7اه/� ز7#دى  ١٨١

  %��Ed ا	�fدة+ را�L ا_�#ل   '��#م  W/h#'�H��G#ن  ١٨٦

١٨٨  I/�% �	#� I/�  را�L ا_�#ل  %

  را�L ا_�#ل  ا'/�ة '��8د ا%��  ١٨٩

  را�L ا_�#ل   '��8 ,�� ا	�8/� ,�� ا	�8/�  ١٩١

  را�L ا_�#ل  O/�#ء ,�� ا	�8/� ا�7اه/�  ١٩٢



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

ر��  
  ا	���س

ا	���ل   ا���
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

�� ا	� �����  '&%$#ت  ا	�!���  ا	

١٩٣  D�D�	ا ��, I�% �	#Y   ا_�#ل L�را + ��qFN دة + _�قf�	ا Ed��%+�Vورا  

١٩٤  �8'E��% ��8' �'#�ا_�#ل   � ا L�را + ��qFN دة+ _�قf�	ا Ed��%  

  %��Ed ا	�fدة+ را�L ا_�#ل   ر`# ا%�� '��8 '��8  ١٩٥

٢١٠  �/�  را�L ورا�V  ه�� آ�#ل �7وى ,

  را�L ا_�#ل  '��Z E�Pزى _�  ٢١١

٢١٧  E�F	ا ��  ورا�V+ را�L ا_�#ل   ا�� ,#_^ ,

٢٢٨  r��Z �/�  را�L ا_�#ل  ا�#'� ا	

   ��#� E�, أ_�#ل  '��8د L�را  

٢٣١  L/�G روق#Z k	�/ا_�#ل  آ L�را  

  را�L ا_�#ل  ا��#ن %��ى '��8  ٢٣٢

  ورا�V+ را�L ا_�#ل   '�#ر '��8 ,�� ا	�!��د  ٢٣٥

  را�L ا_�#ل  وfء '��8 '��8د PY#ب  ٢٣٨

  %��Ed ا	�fدة+ _�ق qFN�� + را�L ا_�#ل   '�Z ��8اج ,�E ا�7 ا	�&  ٢٤١

٢٤٢  #�  ورا�% + �V�Ed ا	�fدة + _�ق qFN�� + را�L ا_�#ل   س�#�� ,�#س ,

  را�L ا_�#ل  ا��#ن آ#'W ا%��  ٢٤٣

  را�L ورا�V  ه�ى ا�7اه/� '��8  ٢٤٦

٢٤٩  E���P��  %��Ed ا	�fدة+ ورا�G   �Vرا _� '��8د ا	

  را�L ا_�#ل  �@/�� ,�7# ,�� ا	�&م  ٢٥٢

٢٥٦  ����� ا	�, >��  را�L ا_�#ل  ر%#ب ,

  را�L ورا�V   ��/�#نا��#ن '��8  ٢٥٩

٢٧١  E\' �7��8 ا' ��  أ_�#ل +%��Ed ا	�fدة+ را�L ورا�V   ه

١٢٠   E��O  �/�  را�L ا'�اض ا_�#ل ووراH ��8'  �V&ح ا	

٢١٢   E����	ا i���	7\� ا ���G  أ_�#ل L�را  

٢٢٤   I/���� ا	��#ح %, E�P�' ن#�  را�L أ_�#ل  %

  fدة %��Ed ا	� +را�L أ_�#ل  أ��#ء �4#ل �7#4   ١٨٠
  

        طـــــــــــالب غائبــــــــــــونطـــــــــــالب غائبــــــــــــونطـــــــــــالب غائبــــــــــــونطـــــــــــالب غائبــــــــــــون :  :  :  : خامسـأخامسـأخامسـأخامسـأ
١١٦  �/P, �/��    '��8 ا	

    '��8 '��8د '��8د  ١٢١



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

ر��  
  ا	���س

ا	���ل   ا���
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

�� ا	� �����  '&%$#ت  ا	�!���  ا	

    ا	R/�#ء '��8 ,�� ا	�ازق  ١٢٢

�� ا	�8/� ,�� ا	�8/�  ١٢٤, E����	ا    

١٣١  W/�G ��%��8 ا'    

١٣٣  E8	ا ��    G/�ا ,�#م ,

    آ�م ا	�/� �#	� ا%��   ١٣٨

    �� �&'�د,#ء ا	�/� ا%   ١٤٨

١٦٠  K/7ء '��8 '��8 رfو    

    ا��#ء '��8د ,&ء '��8د  ١٦١

�� ا	�$/�  ١٨٣, D�D, ل#�'    

٢٠٤  �/�� W/�G #م�و    

    ا'��G E�P�' W#ن  ٢٠٦

    ��/� ا	�/� ��/� ا	��#ر   ٢٠٨

٢١٨  ^/P�	ا ��, Qا ��, Qا ��,    

�� ا	��/�  ٢٢١, ��8 '��8'    

�� ا	\��� '��8  ٢٢٢, ��8'    

    ا%�� '��8 رO#د  ٢٢٣

٢٣٤  ���' k	�7 #�/'    

    '�Z ��8زى %��E '�#ه�   ٢٦٧

    ,#دل ا�7اه/� ا%��   ٢٧٢

�#ن أ%�� ,�� ا	�&م   ١٥٣%    

٢٥٤   I�%�	ا ��, ��8' �G#ا_�#ل   ه L�دة + راf�	ا Ed��% +�Vورا  

١٦٥  L/Pb	ا W'#��8 آ' W'#ا_�#ل   آ L�را  

١٦٧  ^��� I�  #ل را�L ا_�  ا�Oف ,�� ا	�8

١٦٩  ���� ا	, D�D�	ا ��  %��Ed ا	�fدة+ وراB   �V#دة ,

  را�L ا_�#ل  '�وة �E8 ,��ان ,�� ا	@#دى   ١٩٨

١٩٩  k%�4 E	�, ت#RG دى#O   ا_�#ل L�را + ��qFN دة + _�قf�	ا Ed��% + �Vورا  

  را�L ا_�#ل  %��ى ,�� ا	�ازق '��8  ٢١٤

٢١٩  Qا ��  را�L ا_�#ل  ,�� اQ ا�7اه/� ,

٢٢٦  E�P�' �/�G #Oا_�#ل   ر L�را+�Vورا  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

ر��  
  ا	���س

ا	���ل   ا���
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

�� ا	� �����  '&%$#ت  ا	�!���  ا	

٢٢٩  D�D�	ا ��, I�%�	ا ��  را�L ا_�#ل  '�#ر ,

٢٥٨  MZ�, W'#آ �Z�, ا_�#ل  ,�/#ء L�را  

٢٦١  �/�� I�% E�,  ا_�#ل L�را  

٢٦٣  W/,#��ا W/,#��ا_�#ل  ا%�� ا L�را  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I/'�!��	ب ا&P	١٦٦  ,�د ا  
  ١٣١  ��I  ,�د ا	P&ب ا	8#`ــــــــــــ  ٢

٣   I/�h#F	ب ا&P	٣٥  ,�د ا  

٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  ٥٨  ,�د ا	P&ب ا	

٥    Iــــــــــــــ/�  ٧٣  ,�د ا	P&ب ا	�ا�

�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��  %٤٤،٢٧  ا	

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

                        طب األسرةطب األسرةطب األسرةطب األسرة    ::::ختصصختصصختصصختصص
ا	���ل   �ــــــــــــــــــا��  ا	���سر��  

  ���ا	�
  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

 ����ا	
  ا	� ���

  '&%$#ت  ا	�!���

ًًجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : أوال أوال أوال أوال  ًً""""        
٨٧   ��ه�� _#ه� '��8 ,

  ا	�8/�
    4/� �4ا  ٧٦،٩٧  ٢٥،٦٥  ٣٨،٨٦  ٣٨،١١

ًًثانيا ثانيا ثانيا ثانيا          """"جيد ًجيد ًجيد ًجيد ً""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ًً
٨٥  E'#R	7&ل ا%�� ا ���7  ٧٤،٣٢  ٢٤،٧٧  ٣٦،٣٨  ٣٧،٩٤  �/4    
٩٨  E�/, ��8' �/�    4/�  ٧٤،١  ٢٤،٧  ٣٦،٢٧  ٣٧،٨٣  ه#�4 ا	
    4/�  ٧٣،٦١  ٢٤،٥٣  ٣٦،٧٢  ٣٦،٨٩  '�وة '��8 ا�7اه/�  ٨٩

١٠٦   ���,�/#ء زآ��# ,�� ا	�
EG���  ا	

٧٣،٨٣  ٢٤،٦١  ٣٧،٥٥  ٣٦،٢٨  �/4    

١٠٠   D�D�	ا ��, E4#G ء#��%
^H#G  

٧٢،٦٦  ٢٤،٢٢  ٣٦،٤٤  ٣٦،٢٢  �/4    

 ' E' ��8�E8 زآ��#   ٩٤
  زه�ان

٧٢،٣٣  ٢٤،١١  ٣٥،٥  ٣٦،٨٣  �/4    

ا��#ن %��ى ا�7 ز��   ٩٦
��/�Y  

٧٠،٩٤  ٢٣،٦٤  ٣٥،٦١  ٣٥،٣٣  �/4    

�/L ��'#ن  ٩٣	 k/�    4/�  ٦٩،٧١  ٢٣،٢٣  ٣٤،٢٧  ٣٥،٤٤  7/�� ر'
١٠٨   ��, �/�رO# '��8 ا	

  ا	�&م
٦٩،٥٦  ٢٣،١٨  ٣٦  ٣٣،٥٦  �/4    

    4/�  ٦٩،٣٢  ٢٣،١٠  ٣٣،٣٨  ٣٥،٩٤  ه#��ى '��8 ا�7 `/^  ١٠٤
�RGى H&ح '�وان   ١٠٢

I/Of  
٦٩،١٦  ٢٣،٠٥  ٣٤،٤٤  ٣٤،٧٢  �/4    

�E '��8د   ٩١'H ان��
E�P�'  

٢٣  ٣١،٥٥  ٣٧،٥٠s٦٩،٠٥  ٠١  �/4    

٩٧   ��8' ����#ء ,�� ا	��%
k�  

٦٨،٣٠  ٢٢،٧٦  ٣٤،٥٢  ٣٣،٧٨  �/4    

�� ا	�ه#ب ا�7اه/�  ١٠٣, ��    4/�  ٦٨،١١  ٢٢،٧٠  ٣٥،٤٤  ٣٢،٦٧  ه
٨٨   E����	��8 ا' I/'�G

E��'  
٧١  ٢٣،٦٦  ٣٧  ٣٤  �/4    

Z#_�� '��8 '��8د   ٩٢
E�/8�  ا	

٦٧،٣٢  ٢٢،٤٤  ٣٤،٣٨  ٣٢،٩٤  �/4    

٩٩   I/���8 '��8 '��8د %
  ر'n#ن

٦٦،٣٨  ٢٢،١٢  ٣٢،٢٧  ٣٤،١١  �/4    

    4/�  ٦٦،٠٦  ٢٢،٠٢  ٣٢،٥  ٣٣،٥٦��زان �Gح ,�� ا	�&م   ١٠٧



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

ا	���ل   �ــــــــــــــــــا��  ا	���سر��  
  ���ا	�

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

 ����ا	
  ا	� ���

  '&%$#ت  ا	�!���

��8'  
١٠١  t/O'��8 '��8 د ��4/�  ٦٥،٣٣  ٢١،٧٧  ٣٣،٧٢  ٣١،٦١  �7ر    

    4/�  ٦٥،٨٩  ٢١،٩٦  ٣٢،٦١  ٣٣،٢٨  ه/#م ا	�/� '��8 ا	�@�ى  ٨٤

        """"مقبولمقبولمقبولمقبول""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير  :  :  :  : ثالثاثالثاثالثاثالثا
�� ,&م  ٨٦�_ Qا ����ل  ٦٢،٩٩  ٢٠،٩٩  ٣٠،٦٦  ٣٢،٣٣  وZ#ء ,!'    

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : رابعارابعارابعارابعا
  را�L_ L ا��ة  '�/�8ه�� ا%�� ا	�Dب '��8   ٩٥

  را�L_ L ا��ة   IN#Z��G '��8 ا%��  ١٠٥

ًًخامسا خامسا خامسا خامسا            ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب غائبالب غائبالب غائبالب غائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ًً
�4��f  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	٢٤  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٢٤  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	د ا�,  -  
٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  ٢٢  ,�د ا	P&ب ا	
�/ــــــــــــــI  ,�د ا	P&ب ا	�ا�  ٥  ٢  
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��  %٩١،٦٦  ا	

        
        
        
        
        
        
        
        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

                طب املناطق احلارة وصحتهاطب املناطق احلارة وصحتهاطب املناطق احلارة وصحتهاطب املناطق احلارة وصحتها    ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

ا	���ل   �ــا��
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

 ����ا	
  ا	� ���

  '&%$#ت  ا	�!���

ًًجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : أوال أوال أوال أوال  ًً""""        
4��fــــــــــــــ�  

ًًثانيا ثانيا ثانيا ثانيا          """"جيد ًجيد ًجيد ًجيد ً""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ًً
    4/�  ٧١،٤١  ٢٣،٨  ٣٢،٥٨  ٣٨،٨٣   i/�OMN#8Oا����� ,#دل   ٦٦٨
    4/�  ٧٠،٤٧  ٢٣،٤٨  ٣٤،١٤  ٣٦،٣٣  ا	��/� '�8ـــــ� رL4 '�8ــــــ� ا	��#ر  ٦٦٩
�� اQ 4#د ا	���ى  ٦٥٩, 4/�  ٦٩،٢٨  ٢٣،٠٩  ٣١،٧٢  ٣٧،٥٦  '��8   
   4/�  ٦٨،٢٨  ٢٢،٧٦  ٣٢،٦١  ٣٥،٦٧   �4#ل �ــــ�/� اP'�7#وع,&ء  ٦٦٢
٦٦٠  ��8' D�D�	ا ��, E�P�'  ٦٧،٨٩  ٢٢،٦٣  ٣٠،٧٢  ٣٧،١٧  �/4   

        """"مقبولمقبولمقبولمقبول""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 
��ل  ٦٣،٣  ٢١،١  ٣٠،٣٦  ٣٢،٩٤  �#رة '��وح '���ر  ٦٧٢!'    

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط :  :  :  : رابعارابعارابعارابعا
٦٦٣  /��#_i %#رة  � ,�E ا	8R#ت'��8د ا	' L_ L�را  
�#_i %#رة  '��8 '��8د ��Zح ,�ض  ٦٦٤' L_ L�را  

�#_i %#رة  ا�Oف U/b7 ا�7اه/� �&'�  ٦٦٥' L_ L�را  

٦٦٦  I�%�	ا ���#_i %#رة  ا%�� �/� ا%�� ,' L_ L�را  

٦٦٧  ��G �/�8	ا ��, I���G  رة#% i_#�' L_ L�را  

�#_i %#رةرا�L  أ%�� '#ه� ,�� ا	�%�I ا�7اه/�  ٦٧٠' L_   
�� ا	���  ٦٧١, ��� E��#_i %#رة  '' L_ L�را  

��' E�E ا	�@�ى  ٦٧٣F	ا ��, E��#_i %#رة  '' L_ L�را  

٦٧٥  I�% �/��E ا	��#_i %#رة  '��8 %' L_ L�را  

٣٦٦  W/,#ــــــــــ��ـــ/� ا��#_i %#رة   ا�#'M ر'n#ن ا	' L_ L�رىرا#/�Yو'!�ر ا  

ًًخامسا خامسا خامسا خامسا          ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــببببالب غائالب غائالب غائالب غائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ًً
٦٥٧  E@/�	ا E�, ��� رى  ه�ى#/�Yرة و'!�ر ا#% i_#�' L_ L�را  
٦٥٨  I��#_i %#رة و'!�ر ا�Y/#رى  ا%�� ا	��/� '��8 ا%�7' L_ L�را  
�#_i %#رة و'!�ر ا�Y/#رى  أ%�� 'L/�G ��8 أ%�� '��8  ٦٦١' L_ L�را  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	١٩  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	١٦  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	٣  ,�د ا  
٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  ٦  ,�د ا	P&ب ا	
٥    Iــــــــــــــ/�  ١٠  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��  %٣٧،٥  ا	



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

                    ررررــــــــديديديديــــــــ التخ التخ التخ التخ::::صصصصصصصصــــختختختخت
ر��  
  ا	���س

���ل ا	  �ـــــــــــــــا��
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

 ����ا	
  ا	� ���

  '&%$#ت  ا	�!���

        ون ون ون ون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب ناجحالب ناجحالب ناجحالب ناجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : أوال أوال أوال أوال 
  f�ــــ�4ــــــــ�

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ا ا ا ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابعرابعرابعرابع
٤٢٧  E�F�	ا ��, I��	ر ا�G ��8' ��8'   ���bN L�رى+ را#/�Yر ا�!'  
4��ى  ٤٢٩ D�D�	ا ��  را�L '!�ر ا�Y/#رى  ا%�� H&ح ,

�# 	�R7 #Z#رة ��/�#ن  ٤٣٢/'   ���bN L�رى+ را#/�Yر ا�!'  

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب غائبالب غائبالب غائبالب غائبــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ًًًًا ا ا ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــخامسخامسخامسخامس
٤٢٨  �'&� ��8' ��8' ��    ه
    '#�\�N Wا`�س ا�\��ر  ٤٣٠
٤٣١  EP	#' ^��� ت��H @#ب�ا    

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٦  ا	P&ب ا	��!ـــــــــــ�'/ـــI  ,�د   ١
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٣  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	٣  ,�د ا  
٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  -  ,�د ا	P&ب ا	
٥    Iــــــــــــــ/�  ٣  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��  %��H  ا	

        
        
        
        
        
        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

                ة والتدرنة والتدرنة والتدرنة والتدرنــــيييياألمراض الصدراألمراض الصدراألمراض الصدراألمراض الصدر: : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

  �ـــــــــــــــــــــا��
ا	���ل 
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

 ����ا	
  ا	� ���

  '&%$#ت  ا	�!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

        طالب ناجحون بتقدير جيد جداطالب ناجحون بتقدير جيد جداطالب ناجحون بتقدير جيد جداطالب ناجحون بتقدير جيد جدا: : : : 
    4/� �4ا  ٨٠،٤٤  ٢٦،٨١  ٣٩،٦٦  ٤٠،٧٨  ���, E��nا	� ر�8#ب ا�7اه/�  ٥٦٠

        بتقدير جيدبتقدير جيدبتقدير جيدبتقدير جيدطالب ناجحون طالب ناجحون طالب ناجحون طالب ناجحون : : : : ثانياثانياثانياثانيا
٥٥٩  ��    4/�  ٧١،٦٧  ٢٣،٨٩  ٣١،١١  ٤٠،٥٦  ا��#ن ا%�� ا�7اه/� ا	�

٥٦٨  LP!	ا U��_ �/��    4/�  ٦٧،٦١  ٢٢،٥٣  ٣٣،١١  ٣٤،٥  رO# ا	

ًًثالثا ثالثا ثالثا ثالثا          ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــراسبراسبراسبراسبالب الب الب الب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ًً
٥٥٢  L/7وؤف ز�	ا ��  '!�ر ا�Y/#رى+ را��H Lر   	�/#ء ,

  را��H Lر  رE��% #O آ�#ل �#	�  ٥٥٧

�� ا	�F#ر ��Oف  ٥٥٨, ��8' E�  '!�ر ا�Y/#رى+ را��H Lر   ��

٥٦١  #P�	ا�7 ا E�, E�P�' >ر  %�#د�H L�را  

  را��H Lر  O/�#ء ا�7اه/� ,�� ا	��#ح  ٥٦٦

٥٦٧  �!H r	#H ��8' ��8' #ح��	ا ��  را��H Lر  ,

٥٥٤  E��' �/�  را��H Lر  د��# �4#ل ا	

        ونونونونطـــــــــــــالب غائبـــــــــطـــــــــــــالب غائبـــــــــطـــــــــــــالب غائبـــــــــطـــــــــــــالب غائبـــــــــ: : : : رابعـــــــــارابعـــــــــارابعـــــــــارابعـــــــــا
�� ا	�ا%� '��8د  ٥٥٣, E8�Z M�  '!�ر ا�Y/#رى+ را��H Lر   ه

٥٦٤  E�F�	وت '��8 ا%�� ا�V  ر�H L�را  

  '!�ر ا�Y/#رى+ را��H Lر   �#رة '��8 '��وح '��8  ٥٥٥

٥٥٦  �/�  '!�ر ا�Y/#رى+ را��H Lر   ه�M اQ �4#ل ا��#,/W ا	

٥٦٢  k	�/س آ��  '!�ر ا�Y/#رى+ را��H Lر   '/�# �4ر4

  '!�ر ا�Y/#رى+ را��H Lر   �� '8�I '��8د ا%��ا%  ٥٦٣

٥٦٥  M'&� ن#��O W�O ر   '��وح�H L�رى+ را#/�Yر ا�!'  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	١٧  ,�د ا  

٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	١٠  ,�د ا  

٣   I/�h#F	ب ا&P	٧  ,�د ا  

٤   Iــــــ#84/ــــــــ�  ٣   ,�د ا	P&ب ا	

٥    Iــــــــــــــ/�  ٧  ,�د ا	P&ب ا	�ا�

�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��  %٣٠  ا	



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

                         البولية  البولية  البولية  البولية املسالكاملسالكاملسالكاملسالك    ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر�� 

  ا	���س
  ا��� 

ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

        ير جيدير جيدير جيدير جيدطالب ناجحون بتقدطالب ناجحون بتقدطالب ناجحون بتقدطالب ناجحون بتقد: : : : 
�� ا	���� ا	�@��ان  ٤٣٤, 4/�  ٧٢،٩٩  ٢٤،٣٣  ٣١،٢٧  ٤١،٧٢  '��8 '��8     

        طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانياثانياثانياثانيا
  را�K/�4 L ا	��اد   �F7ادى�دا%�� %��ى '�8  ٤٣٣
٤٣٦  L/�% E�, I�  را�K/�4 L ا	��اد  '��8د '��8 ا	8

ًًثالثا ثالثا ثالثا ثالثا          طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ًً
  �V#7	� + E4��RN r+ را�L �4ا%� '�#	o   '��8 ر'n#ن ,P/� %�#زى  ٤٣٥

�4�� f  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	٤  ,�د ا  

٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٣  ,�د ا  

٣   I/�h#F	ب ا&P	١  ,�د ا  

٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  ١  ,�د ا	P&ب ا	

٥    Iــــــــــــــ/�  ٢  ,�د ا	P&ب ا	�ا�

�� ا	� ــــ��� 	���ـ  ٦��  %٣٣،٣٣  ــــــــــ#ح  ا	

        
        
        
        
        
        
        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

            صيةصيةصيةصيةييييالتشخالتشخالتشخالتشخاألشعة األشعة األشعة األشعة     ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر�� 

  ا	���س
  ا��� 

ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

        بتقدير جيدبتقدير جيدبتقدير جيدبتقدير جيدطالب ناجحون طالب ناجحون طالب ناجحون طالب ناجحون : : : : 
�#م ا	�/� 'D, ��8از '��8  ٤%  4/�  ٦٦،٥  ٢٢،١٦  ٣٣،١١  ٣٣،٣٩    
٧  #��    4/�  ٦٧،٧٥  ٢٢،٥٨  ٣٤،٥  ٣٣،٢٥  ز��N L#ج ا	��I ��/� ا	

        طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانياثانياثانياثانيا
١   �/���� ا	�%/� '��8��/� ا	,    ��O]#7 w/bR�	ا L�را + �'#, ��  �4ا%� ,#'� + '!�ر ا�Y/#رى+ #7_
٣  �/�  را�L ا	���O]#7 w/bR  %#زم '��8 ,�� ا	�!��د ا	
٥  E�  	���O]#7 w/bRرا�L ا  ا%�� ا�7اه/� '��8 ا	�8
  را�L ا	���O]#7 w/bR  ا��#ء �4#ل ,�� ا	�$/� �&'�  ٦
  را�L ا	���O]#7 w/bR  '��8د ا��#,/W '��8د ر�8#ن  ٨

ًًثالثا ثالثا ثالثا ثالثا          طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ًً
I��� ا	�8, �/�  '��L ا	

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	٨  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٧  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	١  ,�د ا  
٥    Iــــــ#84/ــــــــ�  ٢  ,�د ا	P&ب ا	
٦    Iــــــــــــــ/�  ٥  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٧��  %٢٨،٥٧  ا	

        
        
        
        
        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

         الطب الطبيعي والتأهيل الطب الطبيعي والتأهيل الطب الطبيعي والتأهيل الطب الطبيعي والتأهيل::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر�� 

  ا	���س
  ا��� 

ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ��اآ��ا	

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

        طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : 
�� ا	�8/�  ٥٠٤, E�P�' #ن��ر#G  �/\/��/�E وا����#fت اآ�/_ L_ L�را  
٥٠٥  �/�N �/� I�%�	ا ��, W'ا  E�/�_ L_ L�را  
٥٠٦  E�, ح��Z �nY EG#'ا  E�/�_ L_ L�را  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٣  ـــــــ�'/ـــI  ,�د ا	P&ب ا	��!ــــ  ١
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٣  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	د ا�,  -  
٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  -  ,�د ا	P&ب ا	
٥    Iــــــــــــــ/�  ٣  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��  %��H   ا	

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

        الباثولوجيا االكلينيكيةالباثولوجيا االكلينيكيةالباثولوجيا االكلينيكيةالباثولوجيا االكلينيكية    ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر�� 

  ا	���س
  ا��� 

ا	���ل 

  ١ا	���� ج

ا	���ل 

  ٢ا	���� ج

ا	���ل 

  ا	��اآ��

 ����ا	

  ا	� ���
  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

        طالب ناجحون بتقدير جيدطالب ناجحون بتقدير جيدطالب ناجحون بتقدير جيدطالب ناجحون بتقدير جيد: : : : 
    4/�  %٧٠،٧٢  ٢٣،٥٧  ٣١،٥  ٣٩،٢٢   ا�7 ا	��#رO# ,#رف '�8وس  ٨٢

٧٤  >��   4/�  %٧٠  ٢٣،٣٣  ٣٣،٤٤  ٣٦،٥٦  آ�E�, �V ا�7اه/� ,

        طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون :  :  :  : انياانياانياانياثثثث
�� ا	�ه#ب  ٦٩, ��8' L/�  ا'�اض دم+ را�L آ/�/#ء اآ�/�/\/�   ه�ى 	

  ا'�اض دم+ را�L آ/�/#ء اآ�/�/\/�   اfء ,�� اQ ا%�� ,�� ا	��اد  ٧٠

���ر  ٧١' I��	ا E8' L�  ا'�اض دم+ را�L آ/�/#ء اآ�/�/\/�   ز�

  '�اض دما+ را�L آ/�/#ء اآ�/�/\/�   و��H i/Zت '�b#ر'���   ٧٢

٧٣  I��	ر ا�G W/,#��#ء ا��ا   �/\/�  ا'�اض دم+ را�L آ/�/#ء اآ�/

٧٧  �/�  ا'�اض دم+ را�L آ/�/#ء اآ�/�/\/�   ا��#ء ا[%��ى '��8 ا	

  '!�ر ا�Y/#رى + ا'�اض دم+ را�L آ/�/#ء اآ�/�/\/�   ا��#ء '��8 ا	��روس ا�7 ز��  ٧٨

٧٩  Qا ��  ا'�اض دم+ /\/� را�L آ/�/#ء اآ�/�  pZ EG#@Nاد '��8 ,

٨٠  �/�B Eزآ W/�G #ن��ا'�اض دم  ا L�را  

�E'��#د '��8   ٨١��P����� ا	   �/\/�  '!�ر ا�Y/#رى+ ا'�اض دم + را�L آ/�/#ء اآ�/

٨٣  E�/��	ا D�D�	ا ��, E��O دة#B  ا'�اض دم L�را  

٧٥  I/��E ا�7 ا	�/�% �8�   �/\/�  ا'�اض دم+ را�L آ/�/#ء اآ�/

ًًرابعا رابعا رابعا رابعا          ننننطالب غائبوطالب غائبوطالب غائبوطالب غائبو: : : : ًً
٧٦  E�, EN#��!	ا �/���� ا	, #Oر  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	١٥  ,�د ا  

٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	١٤  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	١  ,�د ا  
٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  ٢  ,�د ا	P&ب ا	
٥    Iــــــــــــــ/�  ١٢  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	�   ٦��  %١٤،٢٨  ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح  ا	

        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

            طب وجراحة العنيطب وجراحة العنيطب وجراحة العنيطب وجراحة العني    ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

        """"جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : اوالاوالاوالاوال
  W/آ�	ج ا�Z ��%ء ا#�/O  4/� �4ا  %٧٧،٢٤  ٢٥،٧٤  ٣٨،١٣  ٣٩،١١    

  W/آ�	��8 ,#'� ا' #G4/� �4ا  %٧٥،٤٢  ٢٥،١٤  ٣٣،٩٨  ٤١،٤٤  ر    

        """"جيدجيدجيدجيد""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثانياثانياثانياثانيا
  E%�P�    4/�  %٧٣،١٣  ٢٤،٣٧  ٣٥،١٣  ٣٨  ا'/�ة '��8 ا	

   4/�  %٧٤،٤  ٢٤،٨٠  ٣٦،٠٢  ٣٨،٣٩  '��8 ا�Oف ا%�� ا	!�'#ن  

    4/�  %٧٣،٢٢  ٢٤،٤٠  ٣٥،٣٣  ٣٧،٨٩  ا%�� ,�� ا	�8/� ,�� ا	��#ح  

�� ا	8\� '��8  , E	#�  ٧٢،٨٥  ٢٤،٢٨  ٣٤،٢٥  ٣٨،٦%  �/4    

   4/�  %٧٢،٦٣  ٢٤،٢١  ٣٦،٣٠  ٣٦،٣٣  �#رة ,�� ا	�ازق ,��  

  E�, ��8' K/7ر EG#'4/�  %٧٢،٦٤  ٢٤،٢١  ٣٤،٧٥  ٣٧،٨٩  ا   

   4/�  %٧٢،٣٨  ٢٤،١٢  ٣٣،٥٥  ٣٨،٨٣  وZ#ء ا%�� ,�� ا	@#دى  

  D�D�	ا ��, �/��    4/�  %٧٢،١١  ٢٤،٠٢  ٣٤،٢٢  ٣٧،٨٩  وh#م ا	

  �/�   4/�  %٧١،٧  ٢٣،٩٠  ٣٣،١٦  ٣٨،٥٦  راG/# ,#دل ا	

    4/�  %٧١،٣  ٢٣،٧٨  ٣٤،٦٣  ٣٦،٧٢  د��# '�E�P ا	�/� ا	�R#ر  

   4/�  %٧١،٣  ٢٣،٧٦  ٣٥،١١  ٣٦،٢٢  ا�&م ا%�� '��8 �&م  

  #PO �7ا �����8 ' E@G  ٧٠،٩  ٢٣،٦٤  ٣٢،٣  ٣٨،٦٧%  �/4    

  #��    4/�  %٧٠،٦٤  ٢٣،٥٤  ٣٣،٩٧  ٣٦،٦٧  '��8 '��8 ا�7اه/� ا�7 ا	

  E_#�	ا ��   4/�  %٦٨،٦٩  ٢٢،٨٩  ٣٢،٠٨  ٣٦،٦١  ا'/�ة ��/� ,

  r	#H ��%ا E��% ��    4/�  %٦٦،٩٤  ٢٢،٣١  ٣٢،١١  ٣٤،٨٣  ه

  E,#Z�	4/�  %٦٦،٣٦  ٢٢،١٢  ٣٣،٣٦  ٣٣  ,�#د ا�7اه/� '��8 ا    

  W/hا��H W'#آ I'4/�  %٧٤،١  ٣٧،٠٥  ٣٤،١٣  ٤٠  آ#ر    

  �/7�R	ء '@�ى '��8 ا#/�,E  ٧٢،١٦  ٣٦،٠٨  ٣٤،١٩  ٣٨،٠٦%  �/4    



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا   
�/�ة '��8 ,�� ا	��#ح  '  I/�	ا L_ L�را  

�� ا	�8/� ا%�� ا	��#ر  , E�  را�L �4ا%� ا	�/I و�V#7	�4/# ا	�/I و'!�ر ا�Y/#رى  '
  L���< ا�7 %, E�, ��8' ��%اد  ا��	ا K/�4 L�را  
  W��	ا E��  را�L �4ا%� ا	�/I و�V#7	�4/# ا	�/I و'/\�و7/�	�4/# ا	�/I  ��#ح �#	� ,�� ا	
  را�K/�4 L ا	��اد  ر�8#ب ,�� ا	!#در %#'�  
�� ا	��ر  , #�% ���'  I/�	4/# ا�	و'/\�و7/� I/�	4/# ا�	�V#7و I/�	ا L_ L�را  
  �H#� UZ#ن '��8 را��و'/\�و7  ا I/�	4/# ا�	�V#7و I/�	ا L_ L�رىرا#/�Yو'!�ر ا I/�	4/# ا�	�/  
  را�L_ L ا	�/I و�4ا%� ا	�/I و'/\�و7/�	�4/# ا	�/I و'!�ر ا�Y/#رى  '��8 ا�7اه/� ,�� ا	�8/�  

  را�K/�4 L ا	��اد  '#�\E8�G W ر�Oى  

  �/�  و'!�ر ا�Y/#رى را�L_ L ا	�/I و�V#7	�4/# ا	�/I  ا%�� '��وح ا	�/� ا	

  �/P, E��% �/P, ��%ا  I/�	ا L_ L�راI/�	4/# ا�	و'/\�و7/� I/�	4/# ا�	�V#7و   

  k�O ��%ن ا%�� ا#�  را�L_ L ا	�/I و�V#7	�4/# ا	�/I و'!�ر ا�Y/#رى و�4ا%� ,/�ن  %

ًًرابـعــــارابـعــــارابـعــــارابـعــــا         طـــــــــــــالب غائبـــــــــــونطـــــــــــــالب غائبـــــــــــونطـــــــــــــالب غائبـــــــــــونطـــــــــــــالب غائبـــــــــــون :  :  :  : ًً
�� ا	��اد '��8د  , E'  اد��	ا K/�4 L�را  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
  ٣٣  ـــI  ,�د ا	P&ب ا	��!ـــــــــــ�'/  ١
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٣٢  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	١  ,�د ا  
٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  ٢٠  ,�د ا	P&ب ا	
٥    Iــــــــــــــ/�  ١٢  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��  %٦٢،٥  ا	

        
        
        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

         السمعيات  السمعيات  السمعيات  السمعيات ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

  ـــــ�ا��ـــــــــــ
ا	���ل 
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

 ����ا	
  ا	� ���

  '&%$#ت  ا	�!���

        طالب ناجحون بتقدير جيد طالب ناجحون بتقدير جيد طالب ناجحون بتقدير جيد طالب ناجحون بتقدير جيد : : : : أوالأوالأوالأوال
    4/�  ٧٠،٣٤  ٢٣،٤٤  ٣٥،٧٢  ٣٤،٦٢  ا'#EG رO#د زآ�Z Eد<  ٦٧٦
٦٧٧  �G��% E�F	ا ��    4/�  ٦٨،٤٩  ٢٢،٨٣  ٣٢،٠٥  ٣٦،٤٤  ا��#ن ا%�� ,

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	٢  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٢  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	د ا�,  -  
٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  ٢  ,�د ا	P&ب ا	
٥    Iــــــــــــــ/�  -  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��  %١٠٠  ا	

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

            التخاطبالتخاطبالتخاطبالتخاطب    ::::صص صص صص صص ختختختخت
ر��  
  ا	���س

  ا��ــــــــــــــــ�
ا	���ل 
  ا	����

  ١ج 

ا	���ل 
  ا	����

  ٢ج 

ا	���ل 
  ا	��اآ��

  

 ����ا	
  ا	� ���

  '&%$#ت  ا	�!���

            ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــراسبراسبراسبراسبالب الب الب الب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : أوالأوالأوالأوال
٦٧٨  E�#��#ن ,�� ا	�O ن#@��O   L_#bN ا'�اض L�ذنا'�اض + راf�4ا%� ا + �/bR�	ا [h#��	ا�/  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	١  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	١  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	د ا�,  -  
٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  -  ,�د ا	P&ب ا	
٥    Iــــــــــــــ/�  ١  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��  %��H   ا	

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

            الباطنة العامةالباطنة العامةالباطنة العامةالباطنة العامةأمراض أمراض أمراض أمراض     ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

        """"جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : اوالاوالاوالاوال
    4/� �4ا    %٨٠،٩١  ٢٦،٩٧  ٣٨،٩١  ٤٢  '��8 ,/� �#	� أ%��  ٥٤٠

�I دا	/  ٥١٠% ��� �/�    4/� �4ا    %٧٩،٧٤  ٢٦،٥٨  ٣٦،٢٢  ٤٣،٥٢  # ا	

    4/� �4ا    %٧٦،٨٧  ٢٥،٦٢  ٣٨،٢٥  ٣٨،٦٢  أ��#ء '��8د ,�� ا	�8/� ا[%�ل   ٥٢١

        """"جيدجيدجيدجيد""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثانياثانياثانياثانيا
    4/�   %٧٤،٨٨  ٢٤،٩٦  ٣٦،٣٦  ٣٨،٥٢  أ'W '��ي إ��#,/W زا��   ٥١٦

�/W إ�7اه/� ,�� ا	�#ل   ٥٢٢G ��8' U��   4/�   %٧٣،٨٩  ٢٤،٦٣  ٣٥و٣٩  ٣٨،٥١  7

�� ا	��/� ا	��#ل  ٥٢٣, ��8' E@G  ٧١،٨٨  ٢٣،٩٦  ٣٣،٣٨  ٣٨،٥  �/4    

٥٣٩  ��8' �/��   4/�  %٧١،٦٦  ٢٣،٨٨  ٣٣،١٦  ٣٨،٥٠  N#'� '��8 ا	

�� ا	�8/�   ٥٣٥, E�`#Z 4/�  %٧١،٧٠  ٢٣،٩  ٣٦،١٩  ٣٥،٥١  %#زم '��8د    

�#أ%�� إ�7اه/� '��8   ٥١٥@'  4/�  %٧١،٥٨  ٢٣،٨٦  ٣٦،٠٥  ٣٥،٥٢    

٥١٨   �/, D�D�	ا ��, I/�% ��8'  ٧١،٥٣  ٢٣،٨٤  ٣٣،٠٢  ٣٨،٥١%  �/4   

   4/�  %٧٠،٤٩  ٢٣،٤٩  ٣٣،٨٨  ٣٦،٦١  '��8 ر'n#ن ,�� ا	�$/� �Gا    ٥٤٧

٥١٤   EG#!�	��8 ا' k/�Y EG#4/�  %٦٩،٨٧  ٢٣،٢٩  ٣٢،٣٦  ٣٧،٥١  ه   

�� ا	��اد '���ر  ٥٢٥, ��G ��%4/�  ٦٨،٩٣  ٢٢،٩٧  ٣٣،٣٣  ٣٥،٦  ا    

٥٢٠   E�, ��8' I�    4/�  %٦٨،٢٣  ٢٢،٧٤  ٣٣،٤١  ٣٤،٨١  ,��و %

   4/�  %٦٨،١٠  ٢٢،٧٠  ٣٣،٤٧  ٣٤،٦٣  ��/� آ�#ل ,�� ا	�D�D '�وة   ٥١٢

    4/�  %٦٧،٩٦  ٢٢،٦٥  ٣٣،٥٥  ٣٤،٤١  �O�^ ا	�/� ا%�� '��8  ٥٥١

٥٣٤  D, ر#�F	ا ��    4/�  %٦٦،٧١  ٢٢،٢٤  ٣٢،٨٨  ٣٣،٨٣  ا��#ء ,�� ا	�8/� ,

        """"مقبول مقبول مقبول مقبول """"طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : :     ثالثا    ثالثا    ثالثا    ثالثا                                        
��ل  %٦٤،٧٨  ٢١،٥٩  ٣٢،٢٧  ٣٢،٥١  ا%�� '��8 راLB ا%�� ,�� ا	@#دى  ٥٤٨!'    
٥١٣  �O�O�7ا E�, �/���ل  %٦٤،٤١  ٢١،٤٧  ٣٣،٨٨  ٣٠،٥٢  و�#م ا	!'    
��ل  %٦٣،٩٢  ٢١،٣٠  ٣٠،٧٢  ٣٣،٢٠  '��8 ��رى زآE ا	�R#ر  ٥٤٣!'    

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : رابعا  رابعا  رابعا  رابعا  
٥٢٨  M_ �7وى ��8#ب �7�اد  ر��	ا K/�4 L�را  



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

�� ا	�#_E ��/�#ن  ٥٣٢, �/��#ء ا	�%  L�#'�را�	ا ��_#�   ا	
�� ا	�#'�  '@# رزق %#'� ا�7اه/� ز��  ٥٤١_#�  را�L ا	
٥١٧  z/�8	ا ��, LBاد  ر7#ب را��	ا K/�4 L�را  
٥١٩  E�F	ا ���� ا	�#'�  آ��� '��8' ��8 ,_#�  را�L ا	
�� ا	�#'�   	H E#�7 را�O ا	��,E ا��#ن ,�  ٥٢٦_#�  را�L ا	
٥٢٧  E,���� ا	�#'�  '��, E�P	H E#�7 را�O ا	_#�  را�L ا	
�� ا	�#'�  'E '��8د 4#�7 '��8د  ٥٣٣_#�  را�L ا	
٥٣٦  E7�F�	��8 ا' �/P, ��%#'�   ا�	ا ��_#�   '!�ر ا�Y/#رى-را�L ا	
٥٣٧  W��� ا	�#'�  �H�i '��ى �H�i ا�7 __#�  را�L ا	
٥٤٢  #�O K/���� ا	, E8�Z ��%#'�  ا�	ا ��_#�  را�L ا	
٥٤٤  E�#��� ا	�#'�  ا%�� '��E `/^ ا	_#�  را�L ا	
�� ا	�#'�  '��8د '��8 ر�Oى ,�� ا	��#ح  ٥٤٥_#�  را�L ا	
٥٤٦  �/��� ا	�#'�  '��8 ا%�� '��8د ,_#�  را�L ا	
٥٥٠   E�P�' ازق�	ا ��, ��8' EnN�'  �'#�	ا ��_#�  را�L ا	

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب غائبالب غائبالب غائبالب غائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : خامسا خامسا خامسا خامسا 
٥٠٧  �_#Y r/�H ��8د' r'#�    
    ا%�� ,�� ا	��#ح ���^ ا	8R#ت  ٥٠٨
    '��8 ا	���اوى ا%�� ,�� ا	��#ح  ٥٠٩
    �Gرا '��8 ,�� ا	�8/� ا	8R#ت  ٥١١
٥٢٤  W/,#����8 ا' �/�    '��8د '��8 ا	
٥٢٩  U��_ I/'ن ا#�d, ��%ا    
    ,��و ,�� ا	��/� '��8د 4&ل  ٥٣٠
٥٣١  zZ#8	ا ���� ا	8\/� ,, M/4ء و#�    ه
    ا%�� %��E 7\�ى ا�7اه/� ���<  ٥٣٨
�� ا	��#ح  ٥٤٩, E�P�' ��8' ��%ا    

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	٤٥  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٣٥  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	١٠  ,�د ا  
  ٢٠  ــــــــI  ,�د ا	P&ب ا	�ــــــ84#/  ٤
٥    Iــــــــــــــ/�  ١٥  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��  %٥٧،١٤  ا	

        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

         االمراض العصبية والطب النفسى  االمراض العصبية والطب النفسى  االمراض العصبية والطب النفسى  االمراض العصبية والطب النفسى ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  ت'ـــــــــــــ&%$#  ا	�!���

        """"جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : أوالأوالأوالأوال
    4/� �4ا  %٧٩،٦  ٢٦،٥٣  ٣٧،٦٦  ٤١،٩٤  '��8 ,�� ا	�&م ا	�/� %�#د  ٥٧٥

        طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانياثانياثانياثانيا
٥٦٩  �'#% �/��E  '��8 '��8د ا	��  را�L ا	LP ا	

  را�L اf'�اض ا	���/�   '��8 ا%�� رU�Z '��8 ا	��#ر  ٥٧٠

٥٧٢  
 ��, ��8' I��	��8د �7ر ا'

  Eا	��	

 �/�  را�L اf'�اض ا	��

�E  '��8 ا�7اه/� ا	�#وى ,#'�  ٥٧٣��  را�L ا	LP ا	

  را�L اf'�اض ا	���/�  ا%�� ,�� اQ '��8 ا	��Pى  ٥٧٤

  را�L اf'�اض ا	���/�  �Vوت i/�O رزق�4ن   ٥٧٦

        طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا
٥٧١  E�F	ا ��  K/�4 Lh#B ا	��اد  ا%�� �4#ل ,

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١  &P	د ا�,  I!ـــــــــــ�'/ـــ��	٨  ب ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٧  ,�د ا  
٤   I/�h#F	ب ا&P	١  ,�د ا  
٥    Iــــــ#84/ــــــــ�  ١  ,�د ا	P&ب ا	
٦    Iــــــــــــــ/�  ٦  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٧��  %١٤،٢٩  ا	

        
        
        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

        جرةجرةجرةجرةاالنف واالذن واحلناالنف واالذن واحلناالنف واالذن واحلناالنف واالذن واحلن    ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

        """"جيد جيد جيد جيد """"طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : اوالاوالاوالاوال
٤٢٦  E�, �/��8 ا�7اه' E4#G  ٧٤،٥٢  ٢٤،٨٤  ٣٣،٨٠  ٤٠،٧٢%   �/4    

٤١٧  M7ر ��    4/�   %٧١،٩٢  ٢٣،٩٧  ٣٣،٣٦  ٣٨،٥٦  ا��#ن ��/� ,

٤١٨  W/��	ر ا���    4/�   %٦٦،٨  ٢٢،٢٦  ٣٢،٠٨  ٣٤،٧٢  '��8د '��8 '

�#ل ,��' E�E ا�7 ز��  ٧٠٠'  4/�  %٦٥،٣٥  ٢١،٧٨  ٣١،٤١  ٣٣،٩٤    

        راسبونراسبونراسبونراسبونطالب طالب طالب طالب : : : : ثانياثانياثانياثانيا
٤١٦  �'#NE	دا�b	ذن   ا�7اه/� '��8 اfوا ^Gfا'�اض و�4ا%� ا L�را  

٤١٩  EO�8	ا E�P	 ح&H &م�ا  Gfا'�اض و�4ا%� ا L�ذنراfوا ^  

٤٢٠  ��� E���R	رى  '��8 ا�7اه/� ا#/�Yf!�را�	#'� وا�	ا%� ا��	ذن واfوا ^Gfا'�اض و�4ا%� ا L�را  

٤٢١  t�درو E�P�' ح&H ذن  '�وةfوا ^Gfا'�اض و�4ا%� ا L�را  

  را�L ا'�اض و�4ا%� اGf^ واfذن  ا%�� ��/� '��8 ا	��R#وى  ٤٢٢

٤٢٣  EG�/�7 W/,#��ن '��8ظ ا#�%  L�ذنراfوا ^Gfا'�اض و�4ا%� ا   

٤٢٤  I��	م ا#�% D�D�	ا ��  را�L ا'�اض و�4ا%� اGf^ واfذن'��8 ا%�� '��8 ,

  را�L ا'�اض و�4ا%� اGf^ واfذن  ه�� �' �/�G�E ا�7 _�ر  ٤٢٥

        طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون :  :  :  : ثالثاثالثاثالثاثالثا
  �#رة %�#I/G '��8 ا	Dه��ى  ٤١٤

  '��8 ا�Gر '��8 ,�� ا	�&م  ٤١٥

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	١٤  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	١٢  ,�د ا  
٤   I/�h#F	ب ا&P	٢  ,�د ا  
٥    Iــــــ#84/ــــــــ�  ٤  ,�د ا	P&ب ا	
٦    Iــــــــــــــ/�  ٨  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٧��  %٣٣،٣٣  ا	

        



        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جزء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر الدبلومالدبلومالدبلومالدبلومنتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
 

 يعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكليةيعتمد ، عميد الكلية رئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتولرئيس الكنرتول راجع الرصدراجع الرصدراجع الرصدراجع الرصد كتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجةكتب ورصد النتيجة

 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

             العامة العامة العامة العامة اجلراحة اجلراحة اجلراحة اجلراحة::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

        """"جيدجيدجيدجيد""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : أوالأوالأوالأوال
٦٠٣  E��' ف�O E��' ��8'  ٣٩s٧٤،٢٤  ٢٤،٧٢  ٣٥،٠٨  ١٦%  �/4    

٦٠٥  I�4/�  %٧١،٥٠  ٢٣،٨٣  ٣٤،١١  ٣٧،٣٩   7�/�EG �7را%�� %    

٥٩٠  ���Z ��8' ��%�8/�ا	ا ��,   ٧٠،٧٢  ٢٣،٥٧  ٣١،٥  ٣٩،٢٢%  �/4   

ا�#'� ,��و '��8د '��8د   ٦٠٢

  ا	��ه�ى
٦٧،٧٧  ٢٢،٥٩  ٣٢،٨٣  ٣٤،٩٤%  �/4    

�� ا	�ه#ب ,�� ا	�D�D,�#ر   ٥٩٢,  4/�  %٦٧،٢٧  ٢٢،٤٢  ٣٠،٣٨  ٣٦،٨٩    

٥٧٩  E�, �/� �/�� r'#�  ٦٦،٣٨  ٢٢،٢١  ٣٠،٨٨  ٣٥،٥%  �/4   

٦١١  \�#' Qا M��G WE'D,ر��    4/�  %٦٦،٠٥  ٢٢،٠١  ٣١،٣٣  ٣٤،٧٢   ا�\

٥٨٧  E�, ��!#در ا�7 ز	ا ��, ��8'  ٦٤،٢٧  ٢١،٤٢  ٣١،٩٤  ٣٢،٣٣%  �/4    

        """"مقبول مقبول مقبول مقبول """"طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثانياثانياثانياثانيا        
٦٠١  |/R	ل  %٦٢،٨  ٢٠،٩٣  ٣٠،٤١  ٣٢،٣٩  '��8 ا�7اه/� ا�7اه/� ا��!'    

٦٠٨  ��/7Eزآ ���ل  %٦١،٧٧  ٢٠،٥٩  ٣١،٦٦  ٣٠،١١   ا��!'    

        طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا        
  ا	�#�V	�4/# ا	��ا%/� ا	�H#b–را�L ا	��ا%� ا	�#'�   '��8 ,#_^ '��8 ز��ان  ٥٩٥
٥٩٦  I��� ا	�8/� %, E'D, @#ب�#'�   ا�	ا%� ا��	ا L�رى–را#/�Y�!�ر ا�	ا   
  را�L ا	��ا%� ا	�#'�  '��8 ,�� اQ ا�7اه/�  ٥٩٧
  را�L ا	��ا%� ا	�#'�  ن%�#م ا	��I ا�7 ا	��# ز��ا  ٥٩٨
٥٩٩   i/�O EG#'��8 ه ��#��8اوى�   را�L ا	��ا%� ا	�#'�  ا	
٦٠٠  �_ E�, MN#8O Whرى  وا#/�Y�!�ر ا�	ا L�را  
٦٠٤  �/P, �/�  را�K/�4 L ا	��اد  ا�Oف ا�7اه/� ا	
٦٠٦  E4#��� اQ ا	, I�% ��8' E'را  �H#b	ا%/� ا��	4/# ا�	�V#�   ا	�!�ر ا��Y/#رى-را�L ا	
٦٠٩  ���' W/�Y ى�R/7  �'#�	ا%� ا��	ا L�را  
�� ا	�8/� 4#د   ٦١٠, ��#Z �O#��8 ه'

Qا  
  را�L ا	��ا%� ا	�#'�

�#,E ا%��  ٣١٢�  را�L ا	�#�V	�4/# ا	��ا%/� ا	�H#b  ا�#'� ا�7اه/� ا	
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 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  

 يعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعةيعتمد ، رئيس اجلامعة  مراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعةمراجعة اجلامعة مراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكليةمراجعة الكلية
 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

٥٧٧  �/�B ��8' #'�   '��8 ,#دل�	ا%� ا��	ا L�را–�H#b	ا%/� ا��	4/# ا�	�V#�   ا	
�Z ��8' ��8' E�Pزى '�  ٥٨٠

EGا��R	ا  
  را�K/�4 L ا	��اد

  را�K/�4 L ا	��اد  '� E�E�' �'& ا�7اه/�  ٥٨١
�� ا	���� ا%��  ٥٨٣, I/�  را�K/�4 L ا	��اد  '��8د %
٥٨٤  ���4 ��8' E�_#Z ��8'   �'#�	ا%� ا��	ا L�را–�H#b	ا%/� ا��	4/# ا�	�V#�   ا	
  را�K/�4 L ا	��اد  %�/I ا'/�O#, ��8' Iر  ٥٨٥
٥٨٦  D��'��8' W'#��8 آ' I��	اد   ا��	ا K/�4 L�را  
   ا	�#�V	�4/# ا	��ا%/� ا	�H#b–را�L ا	��ا%� ا	�#'�   7@#ء '�زوق ,�� ا	�8/� '�زوق  ٥٨٨
٥٩١  W/�Y #'�   '��8 ا%�� ��رى�	ا%� ا��	ا L�را–�H#b	ا%/� ا��	4/# ا�	�V#�   ا	
٥٩٣  W�  �4/# ا	��ا%/� ا	�H#b ا	�#�V	–را�L ا	��ا%� ا	�#'�   '��8 ,�� ا	�8/� ا%�� ,
  را�L ا	�#�V	�4/# ا	��ا%/� ا	�H#b  ا%�� ا�7 ا	���د ,�� ا	�8/� ا%��  ٥٩٤
٦٠٧   I�  را�L ا	��ا%� ا	�#'� وا	�#�V	�4/# ا	��ا%/� ا	�H#b   أ%�� '��8 4#�7 أ%�� %

        طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا         
    ا��I ا�Gر ,�� ا	�ه#ب fDBن  ٥٧٨
٥٨٢  �	#� UZ��8 ا%�� رأ'    
٥٨٩  E�, ��%ا E8�Z رق#_    

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	٣٦  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٣٣  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	٣  ,�د ا  
٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  ١٠  ,�د ا	P&ب ا	
٥    Iــــــــــــــ/�  ٢٣  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
٦  ���� ا	� ــــ��� 	���  %٣٠،٣٠  ـــــــــــ#ح  ا	
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 أمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدينأمحد أمحد مجال الدين/ / / / د د د د . . . . أ أ أ أ  
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 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

                العظام العظام العظام العظام      جراحة جراحة جراحة جراحة::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

        """"جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : اوالاوالاوالاوال
    �ا4 �/4  %٧٦،١٣  ٢٥،٣٧  ٣٧،٧٥  ٣٨،٣٨  '� ,�E ا	��وى'��8 %#  ٦٣٥

        """"جيدجيدجيدجيد""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثانياثانياثانياثانيا
٦٢٤  �/�    4/�  %٦٣،٨٢  ٢١،٢٧  ٣٢،٨٨  ٣٠،٩٤  '#ه� 'i/Z�N ��8 ا	

٦٣٦  E�/H وان '��ى�'I/ه#O   ٦٨،٦٨  ٢٢،٨٩  ٣٢،٦٨  ٣٦%  �/4    

٦٤٦  E,#Z�	ا I�% ��8' ��#7  ٦٣،٤٩  ٢١،١٦  ٣٢،١١  ٣١،٣٨%  �/4   

   4/�  %٧٢،٣٣  ٢٤،١١  ٣٢،١٦  ٤٠،١٧  k �4#ل ,�#س	�/آ  ٦٥٣

  ' ��8�E�, E'# �/� ا%��  ٦٣٢
٢٢،٧٨  ٣١،٩٧  ٣٦،٣٨  

٦٨،٣٥ 

%  

 �/4  
  

        طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : رابعا  رابعا  رابعا  رابعا  
٦١٣  E�, I/'ح ا&H Q#7 D��'  اد��	ا K/�4 L�را  
  را�K/�4 L ا	��اد  ا�7اه/� H&ح ا�7اه/� ا	���ى  ٦١٤
٦١٥  E�@Z ����� ا	�, ��8'   L�رىرا#/�Y$#م و'!�را�	�4ا%� ا  
٦١٦  � E�, ��8' م#R$#م   /� ا%��ه�	�4ا%� ا L�7#ت –را#H�رى– ا#/�Y�!�ر ا�	ا   
٦١٧  E�P�' رق#_ I��	$#م   7@#ء ا�	�4ا%� ا L�7#ت –را#H�رى– ا#/�Y�!�ر ا�	ا   
٦١٨  D, ���   ا�H#7#ت–را�L �4ا%� ا	�$#م   ,�E ا%�� ,�� ا	�
  /#رى ا	�!�ر ا��Y– ا�H#7#ت –را�L �4ا%� ا	�$#م   'E�P�' ��8 ا%�� %�ب  ٦١٩
  را�K/�4 L ا	��اد  '��8د ,�E '��8د �Bا�7  ٦٢٠
�� ا	�D�D ا%��  ٦٢٢, EG##'�  '��8د ه�	ا%� ا��	ا L�را  
٦٢٣  ^/P�	ا ��  را�L �4ا%� ا	�$#م  ا�Oف 	E�P '��8د ,

٦٢٥  MN#8O �/ا�7اه �/�   ا	��ا%� ا	�#'�–را�L �4ا%� ا	�$#م   ا%�� '�E�P ا	
   �4ا%� ا	�$#مرا�k4�4  L ا�7اه/� k4�4 ��/�#ن  ٦٢٦
٦٢٧  ' #�   ا�H#7#ت –را�L �4ا%� ا	�$#م   W/h#b رزق %\/�/'/
٦٢٨  �/@Z U/b7 ت�/Y EG#'$#م  رو�	�4ا%� ا L�را  
  را�K/�4 L ا	��اد  '��8د ,�� ا	#b	i ا%�� ا	��/�ى  ٦٢٩
٦٣٠  ���4 I��7#, ���4 اد  %��ى��	ا K/�4 L�را  
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 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
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ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  'ـــــــــــــ&%$#ت  ا	�!���

�� ا	��/�  ٦٣١, Qا ��, E��   �4ا%� ا	�$#مرا�L  ا%�� ,�� ا	
  را�L �4ا%� ا	�$#م  ا%�� '��8 ا	��/� '�G ��8ار  ٦٣٤
  را�L �4ا%� ا	�$#م  واpZ ��8' Whاد '��8 '��8د  ٦٣٧
  را�L �4ا%� ا	�$#م  ا'/� ,#دل �/� '��ض  ٦٣٩
   ا�H#7#ت–را�L �4ا%� ا	�$#م   '��8د ا%�� ا�7اه/� ا�7 زه�ة  ٦٤٠
�#م %�I ا%�� ا%�� ,�� ا	@#دى  ٦٤١%  L�$#م را�	#'� – �4ا%� ا�	ا%� ا��	رى– ا#/�Y�!�ر ا�	ا   
�#ن E�@Z �4دة  ٦٤٢�O ��%$#م  ا�	�4ا%� ا L�را  
٦٤٣  I�%�	ا ��  را�L �4ا%� ا	�$#م  �/� '��8 �/� ,
�� ا	���� '��8د   ٦٤٥, E�P�' ��%ا

i/Z�N  
  را�L �4ا%� ا	�$#م

  را�L �4ا%� ا	�$#م  ,�P, ��8' E# اQ ا%�� ا	��R#وى  ٦٤٧
  را�L ا�H#7#ت  �O�H ��8' ^&ح ا	��I ا	�#وى  ٦٤٨
  را�L �4ا%� ا	�$#م  روW/h#Z '&ك '�,E ��!�ب  ٦٤٩
٦٥٠   I�% I/�ا%�� '�D, E�Pت %

�/��  
  را�L �4ا%� ا	�$#م

٦٥١  E�  را�L �4ا%� ا	�$#م  ا	8�I �4#ل ا�7 ز�� ,/
٦٥٢  Q/�#ن ,�ض ا����8 ' EG#$#م  ه�	�4ا%� ا L�را  
  ا	�!�ر+ اH#7#ت + را�L �4ا%�   �� اQ '��8,�#د درد�� ,  ٦٤٤

        طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : رابعا  رابعا  رابعا  رابعا  
    ا	�/� ��� '��8 زه�ان  ٦٢١
٦٣٨  �GD	ا E�, �/ا�7اه �d/ه    
�I '��8د  ٦٥٤% E�, ��%ا    
    '�E�P ه��ى '�!#ل '�!#ل  ٦٥٥
٦٥٦  EG�/�7 r��	ن ا�7 ا#�% �d/ه    
��وك E@7 ا	��I ر'n#ن  ٦٣٣' ��8'    

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	٤٤  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٣٧  ,�د ا  
�/I �7ون ,qر  ٣h#F	ب ا&P	٧  ,�د ا  
�/q�7 Iر '!��ل    ٤h#F	ب ا&P	د ا�,  -  
٥    Iــــــ#84/ــــــــ�  ٥  ,�د ا	P&ب ا	
٦    Iــــــــــــــ/�  ٣٢  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
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�� ا	� ــــ  ٧����ـــــــــــ#ح  ا	�	 ��١٣،٥١  �%  

        نظام قديمنظام قديمنظام قديمنظام قديم     طب االطفال طب االطفال طب االطفال طب االطفال::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
   ٢٠٥     E�, '��8د ��#�ا'�اض ا_�#ل   L�را  

  

        األمراض اجللدية والتناسلية األمراض اجللدية والتناسلية األمراض اجللدية والتناسلية األمراض اجللدية والتناسلية     ::::ختصص ختصص ختصص ختصص                 
ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
  ١ا	���� ج

ا	���ل 
  ٢ا	���� ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  &%$#ت'ـ  ا	�!���

        """"جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا""""ناجحون بتقدير ناجحون بتقدير ناجحون بتقدير ناجحون بتقدير طالب طالب طالب طالب : : : : اوالاوالاوالاوال
٣٧٥   ���Z �/�     �4ا4/�   %٨٣،٧٢  ٢٧،٩٠  ٣٩،٠٥  ٤٤،٦٧  '�#ر ,�E ا	

   4/� �4ا  ٨١،١٦  ٢٧،٠٥  ٣٩،١٦  ٤٢  ر%#ب ا	�/� ,P/� ا	��ض  ٣٤٥

   4/� �4ا  %٧٩،٧٧  ٢٦،٥٩  ٣٦،٣٣  ٤٣،٤٤  ه#	� ا	�/� دو'� '�Fب  ٣٧٣

٣٢٧   E�b�   /� �4ا4   %٧٦،٤١  ٢٥،٤٧  ٣٤،٩١  ٤١،٥  �Zوى '#H ��8	r ا	

�� ا	�!��د  ٤٠٥, E�, ء#�/O  4/� �4ا   %٧٨،٨٦  ٢٦،٢٨  ٣٦،٠٨  ٤٢،٧٨   

   4/� �4ا  %٧٨،٣  ٢٦،١  ٣٦،٥٢  ٤١،٧٨  G/�ة ��� ,P/� ا%��  ٤٠٦

�� ا	���� �Oار<  ٣٢٩, �/�   4/� �4ا %        ٧٨،٠٣  ٢٦،٠١  ٣٥،٩٧  ٤٢،٠٦  إ��#ن ا	

   4/� �4ا   %٧٦،٨٦  ٢٥،٦٢  ٣٥،٤٧  ٤١،٣٩  '�وة #H	#H r	r أ�O#, �7ر   ٣٦٢

٣٠١  I��	ا ���8\/� 	ا ��   4/� �4ا  %٧٦،٩٤  ٢٥،٦٤  ٣٤،٧٢  ٤٢،٢٢  '��8 ,

٣٦٥  ��   4/� �4ا   %٧٥،٨٦  ٢٥،٢٨  ٣٥،٠٨  ٤٠،٧٨  أ'/�ة O@�ى _�

٢٩٣  ���4 k� #`��8 ر' E@G  ٧٥،٤٧  ٢٥،١٥  ٣٢،٩٧  ٤٢،٥%   �/4�4ا    

    4/� �4ا  %٧٥،٣٠  ٢٥،١٠  ٣٨،١٩  ٣٧،١١  ه#��ى ,�� ا	@#دى '��8  ٣٤١

          """"جيد جيد جيد جيد """"طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثانياثانياثانياثانيا
   4/�   %٧٤،٤٨  ٢٤s٨٢  ٣٣،١٥  ٤١،٣٣  أ��#ء 'PY ��8' ��8#ب   ٣٨٥

٣٦٩   D�D�	ا ��    4/�  %٧٣،٩٢  ٢٤،٦٤  ٣٥،٧٥  ٣٨،١٧  ر%#ب إ�7اه/� ,

٣٣٨   M_ �/�   4/�   %٧٤،١٩  ٢٤،٧٣  ٣٤،٥٨  ٣٩،٦١  O/�#ء ,&ء ا	��I ا	

٣٣٠  t!#در إ�7اه/� ه�	ا ��   4/�   %٧٣،٨٥  ٢٤،٦١  ٣٣،٠٢  ٤٠،٨٣  O/�#ء ,

٣٣٦  �/� �/��   4/�   %٧٢،٦٩  ٢٤،٢٣  ٣٥،٠٢  ٣٧،٦٧  �#��/I '��8 ا	

٣٣٥   E8�Z �/إ�7اه L/@H ��4/�   %٧٢،٤٧  ٢٤،١٣  ٣٣،٤٢  ٣٩،٠٦  أ   

�E '��8 '��8 أ7  ٤٠٧'� W�_   ٧٢،٢٧  ٢٤،٠٩  ٣٢،٨٨  ٣٩،٣٩%   �/4   
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ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
  ١ا	���� ج

ا	���ل 
  ٢ا	���� ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  &%$#ت'ـ  ا	�!���

��ى ر'n#ن  ٤١٣H ء#�V  ٧١،٥٣  ٢٣،٨٤  ٣٥،٧٥  ٣٥،٧٨%  �/4   

    4/�  %٧١،٤٧  ٢٣،٨٢  ٣١،٤١  ٤٠،٠٦  هE�P�' �4# أ�7 ا	��ر  ٣٥٨

٣٩١   E�P�' �'#% ��8' ه�#G  ٧١،٤٧  ٢٣،٨٢  ٣٢،٩١  ٣٨،٥٦%   �/4   

    4/�  %٧١،١٩  ٢٣،٧٣  ٣٣،٣٠  ٣٧،٨٩  O/�#ء ,�� ا	�%�I ا%�� pZاد  ٣٩٨

٣٥٧   EG#/F	ا kG�� ��8د' ��   4/�   %٧١،٤١  ٢٣،٨٠  ٣٣،٤٧  ٣٧،٩٤  ه

٤٠٩  D�D�	ا ���D, Eت ,'   4/�   %٧١،٣٣  ٢٣،٧٧  ٣٣،٠٥  ٣٨،٢٨   

�� ا	�8/� أ#7~�   ٣٣٩, ���   4/�   %٧٠،٩٧  ٢٣،٦٥  ٣٥،١٩  ٣٥،٧٨  ه#	� '

   4/�   %٧٠،٩٥  ٢٣،٦٥  ٣٢،٥٥  ٣٨،٣٩  '�وة ,�� ا�G E�, Q#ر    ٤٠٣

    4/�  %٧٠،٨٩  ٢٣،٦٣  ٣٣،٦١  ٣٧،٢٨  زه�اء ا	��/� ا	�RR#وى  ٣٧٦

   4/�  %٧٠،٥٥  ٢٣،٥١  ٣٤،٨٣  ٣٥،٧٢  ا��#ن ا%�� ذآE �4#ل �G#ر  ٣٩٧

٣٣٢  ��8' �/�   4/�   %٧٠،١٦  ٢٣،٣٨  ٣٥،٧٧  ٣٤،٣٩  O/�#ء إ�7اه/� ا	

    4/�  %٧٠،٨  ٢٣،٦  ٣٦،٦٣  ٣٤،١٧  ه�M اQ ��/� ,�ض  ٣٧٩

٣٥٣  I/�    4/�  %٦٩،٥٢  ٢٣،١٧  ٣٤،٩١  ٣٤،٦١  '�و< �#'E��% E ا�7 ا	�

٣٥٩  LP� ��8د' �/�    4/�  %٦٩،٦  ٢٣،١٩  ٣٢،١٦  ٣٧،٤٤  '�و< ا	

٣٥٤  #�/O��8 '@�ان' MN#8O 4/�  %٦٥  ٢١،٦٦  ٣١،٨٩  ٣٣،١١  ء    

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط  :   :   :   : ثالثاثالثاثالثاثالثا
٢٧٤   E�, ��8' '��8د ��أ   ����4 L�ر- راD/	   
٢٧٦   E�/7�R	��8 ا' E�/7�R	ء ا#��#��/� –را�L ��4��   هN  -رD/	   
�/� –را�L ��4��   رو��ا %�I أ'/I إ�7اه/�   ٢٧٧�G – رD/	 –رى  '!�ر#/�Yا   
٢٧٨  W��R	��8 ا' �/��#��/�   '�وة ا	N L�را– �/��G أ'�اض   
�#��/� –را�L ��4��   ه�� إ�7اه/� زآ��#   ٢٧٩N  -رD/	   
٢٨٠   E7�P��/�   ا	R/�#ء ,Dت 7�Gو �/��#�N L�را  

�/� و	/Dر و'!�ر ا�Y/#رى   أ'W أ�#'� '��8  ٢٨١٤�Gو ����4 L�را  
�#��/  أ'/�ة ��Hت ���س  ٢٨٣N L�را�  

٢٨٤  ^/� E�, �/��/�   ��� ا	�Gو �/��#�N L�را  
�/�   ��ا ,�W/�Y E إ��#,/W ارو  ٢٨٦�Gو �/��#�N L�را  
٢٨٨   E!�	ازق ا�	ا ��  را�K/�4 L ا	��اد  أ��#ء '��8 ,
٢٨٩   ���� ا	�ؤوف '��8 ,, E@G

 E�#�  ا	
  را�L ��4�� و	/Dر 

٢٩٠   I�% E�, I�% E'   ����4 L�را– �/��#�N – �/��G –	  رD/  
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 املراجعةاملراجعةاملراجعةاملراجعة
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ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
  ١ا	���� ج

ا	���ل 
  ٢ا	���� ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  &%$#ت'ـ  ا	�!���

�� ا	�L�P '��8 إ�7اه/�  ٢٩٢, ���#��/� و	/Dر   هNو ����4 L�را  
٢٩٤   W���� D�D�	ا ��   '!�ر ا�Y/#رى- را�L ��4�� و	/Dر  �Oوق ,
٢٩٥   �/@Z W/�4 W/�4 ء#�   '!�ر ا�Y/#رى – 	/Dر –را�L ��4��   ه
٢٩٦   E��% E��% أ'/�ة   ����4 L�را  
٢٩٧  �/��/� –را�L ��4��   ه/#م ,�� ا	�P/^ ا	�G – رD/	– رى#/�Yر ا�!'   
�#��/�   راk/�Y #/G أ%��   ٢٩٨N L�را–  �/��G   
٢٩٩   Qا ��, �/�   '!�ر ا�Y/#رى  - 	/Dر –را�L ��4��   ه#�4 ا	
٣٠٠   E'�/7 ��8' '�وى   ����4 L�ر –راD/	  -  رى#/�Yر ا�!'   
٣٠٣   ��G ��%ح  أ&H #ن��إ   �/��#�N L�را–  �/��G   
  را���4 L��  ��' Q	E ا	��#ر ��� ,�� ا  ٣٠٥
�� ا	��#ح  ٣٠٦, �����#��/� –را���4 L��   ��Gى 'N –  رD/	   
٣٠٧   E��O W/,#��@#د إ�   ����4 L�ر و'!�–راD/	 رى ر#/�Yا   
٣٠٨  oR4#�7 آ �H#�   ا�Y/#رى ر 	/Dر و'!�–را�L ��4��   إ	@#م ,�� ا	
٣٠٩  �_�� ��8' �/��  را���4 L��   O/�#ء ا	
�� أ��#  ٣١٠, ��8' D�D�	ا ��ء ,

D�D�	ا  
 ����4 L�ر–راD/	  - رى#/�Yر ا�!'   

٣١١  I�% E�, L/�G EG#'أ   ����4 L�را– �/��G  -�!'ر وD/	 رى ر#/�Yا   
�/� –را���4 L��   �#	 E�E/8 زآ��# ا	��وى  ٣١٢�G  - رD/	   
��ن  ٣١٣Z i	#b	ا ���#��/�   إ�&م ,N L�را–  �/��G   
�/� –را�L ��4��   �ةه�� أ%�� %�I أ�7 زه  ٣١٤�G –  �/��#�N  - رD/	  
7��� '��8د أ%��  ٣١٥   ����4 L�را– �/��G  -�!'ر وD/	 رى ر#/�Yا   
�/� –را�L ��4��   �#رة إ�7اه/� ا	��� ا	���4  ٣١٦�G  -�!'ر وD/	 رى ر#/�Yا   
   ا�Y/#رى ر 	/Dر و'!�- را�L ��4��   ر�@#م �#'P, E/� ا	����ي  ٣١٧
٣١٨  ��#��/�   � ا	�8/�ا	Dه�اء '��8 ,N L�را– �/��G   
٣١٩   I�%�	ا ��, ^��� L�ز�

 E,#Z�	ا  
 ����4 L�را– �/��#�N  - رD/	   

�� ا	�ؤوف   ٣٢٠, I��#��/�   أ��#ء %N L�را– �/��G   
   ا�Y/#رى ر 	/Dر و'!�- را�L ��4��   رO# أ%�� '��8 داود  ٣٢١
٣٢٢  EGن وردا#��O I��/O   ����4 L�را– �/��G  - رD/	  -!' رى ر�#/�Yا   
    	/Dر –را�L ��4��   ر%��  Z#روق '��8د  ٣٢٣
٣٢٥   E	#د�	ا E�, ��8' ��   ا�Y/#رى ر '!�-   	/Dر –را�L ��4��   ه
�� �P!7'#ر��# را��   ٣٢٦, L/وه   �/��#�N L�را– �/��G   
٣٢٨  E`#!	@�ى ا�	��8 ا' E�'   ����4 L�را– �/��#�N   
�  �#رة %��ى إ�7اه/� ر`�ان  ٣٣١N L�را �/��#  
  را���4 L��   �Gا %�/I أ%�� '��8  ٣٣٣
  را�L ��4��   ه�M اH ��8' Q&ح ���  ٣٣٤
�/� –را�L ��4��   إ��#ن '�/I '��8 أ%�� ز��ان  ٣٣٧�G  - رD/	    
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ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
  ١ا	���� ج

ا	���ل 
  ٢ا	���� ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  &%$#ت'ـ  ا	�!���

٣٤٠   ��8' W/,#��إ D�D�	ا ��, #@'   ����4 L�را  
  را���4 L��   �Zاء رL4 ��/�#ن PB#س  ٣٤٢
    	/Dر - را�L ��4��   '� �#رة ,�� ا	�%�I أ%�� �&  ٣٤٣
��� '��8د ���4   ٣٤٤' EG#'أ   ����4 L�را  
�#��/� –را���4 L��   G@�� ا	�/� ,�� PY#ب   ٣٤٦N  - رD/	   - �/��G   
�#��/�   'E إ�7اه/� %�I ا	\�ة  ٣٤٧N L�را- �/��G   
٣٤٩  ^/P�	ا ���#��/� و	/Dر   ه�� '��8د '��8 ,Nو ����4 L�را  
  K/�4 ا	��اد را�L   ا	\�'O E/�#ء '��8د '��8   ٣٥٠
٣٥١  EG��	�	ا �	#�أ'/�ة '��8    ����4 L�را  
�/� - را�L ��4��   أ��#ء أ%�� إ�7اه/�  أ%��  ٣٥٢�G –رD/	   
٣٥٥   W/�Y �	#� ��8' رة#�  �/��#�Nو ����4 L�ر- راD/	   
�#��/�  وfء ,�Z#ت '��8 ���8ل  ٣٥٦N L�را  
�#ل ,�� ا	��/� ر'n#ن   ٣٦٠'   ����4 L�را  
٣٦١  E��Y]م ا&��� ا	, W/�G @#م�ر   ����4 L�را  
٣٦٣  I��I أ�7 %% L4ر ���G   ����4 L�را - �/��#�N –رD/	   
٣٦٤  �'#% UZء '��8 رأ#�/R	ا   ����4 L�ر –راD/	  –رى#/�Yر ا�!'   
  را�L ��4��   أ'#EG أ%�� '��8 ا	��R#وى   ٣٦٦
٣٦٨   >��, E�, D�D�	ا ��  را�K/�4 L ا	��اد   ��� ,
٣٧٠  I/���#��/� –را�L ��4��   أ���Z Iزى إ�7اه/� %N  –رى#/�Yر ا�!'   
٣٧١   LP� �/أ%�� إ�7اه ��_#Z   ����4 L�را  
٣٧٢  E�, ر����#ن '��8 '%   ����4 L�ر –راD/	    
�#ر ,�#م أ%�� 4@��  ٣٧٤'   ����4 L�را  
�#��/�–را�L ��4��   إ��اء �4#ل أ�7 �#�� �&'�  ٣٧٧N    
�#��/� –را�L ��4��    إ�7اه/� ,Ot/R/�#ء '��8  ٣٧٨N  –�/��G   
٣٨٠   E	ذ#R	#ن ا�����8 ' ��@G   ����4 L�را  
�#��/� –را�L ��4��   �#رة إ�7اه/� '��8 أ�7 ا	�وس  ٣٨١N  – رD/	  -رى#/�Yر ا�!'   
�#��/� –را���4 L��   #Z ��8'�D '��8 ا	\��اوى  ٣٨٢N    
    	/Dر–را���4 L��   E8�Z %�#دة ا	��/� أ%��   ٣٨٣
٣٨٤   E	ا�	أ%�� ا �/�  را�L ��4��   دا	/# ا	
٣٨٧   E�    	/Dر–را�L ��4��   رZ/�ة _� '��8 ,/
  را�L ��4��   '�وة أ%�� '��8 ��ور  ٣٨٨
  را�K/�4 L ا	��اد  أ%�� �&'� �k إ�7اه/�   ٣٩٢
   	/Dر –را���4 L��   O/�#ء ,�� ا	#b	i '��8 إ�7اه/�   ٣٩٤
�#��/� –را�L ��4��    أ'#H E�P�' EG&ح أ%��  ٣٩٥N – رD/	   
٣٩٦   D�D�	ا ��, Qا ��, ���7   �/��#�N L�را  
٣٩٩   E��/�	ا �/��#��/�   O/�#ء '��� ا	N L�را–  �/��G – رD/	 – رى#/�Yر ا�!'   
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ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
  ١ا	���� ج

ا	���ل 
  ٢ا	���� ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  &%$#ت'ـ  ا	�!���

٤٠١   �/�   	/Dر –را���4 L��   O/�#ء E�P�' E8�Z ا	
�#��/�   أ��#ء '��8 ,�� ا	���ل  ٤٠٢N L�–را  ��رى  '!�ر – ��4#/�Yا  
٤٠٤   kG�� ��8' '��8د ��ه�   ����4 L�ر –راD/	   
٤٠٨  E��@�   	/Dر –را�L ��4��   ه�� ,#�H ا	�/� ا	
٤١٠  �/��#��/�  إ��اء �4#ل ا	N L�را  
٣٦٧   Qض ا�, D�D, Q,�ض ا   ����4 L�را  

  

        طـــــــــــالب غائبـــــــــــونطـــــــــــالب غائبـــــــــــونطـــــــــــالب غائبـــــــــــونطـــــــــــالب غائبـــــــــــون: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 
٢٧٥   �\O E�, ي�\O I��O  Lh#B  
�� اQ ا	��ه�ى   ٢٨٢, E	#�  Lh#B 
٢٨٥  K/�� Lh#B  �#رة '��8 ,�� ا	
 Lh#B  أ'/�ة ا	�/� '��8 ا	��#ر   ٢٨٧
 Lh#B  إ��#ن إ�7اه/� أ%�� ��اج   ٢٩١
٣٠٢   W/,#��س أ%�� إ#� Lh#B  إ�
 Lh#B  إ��#س '��8 ,�� ا	@#دى   ٣٠٤
٣٢٤  �,#���� ��kG أ�7 '' ��8'  Lh#B 
٣٤٨  ��#Z  �/ح إ�7اه&H ء#/�	   Lh#B 
٣٨٦  �/�B ح '��8د&H ء#�/O  Lh#B 
٤٠٠   ^/P�	ا ���#��/�  ه�� '��8د '��8 ,Nر وD/	و ����4 L�را 
�#��/�   ز��G L$/^ '��8د ���4  ٣٨٩Nو ����4 L�را  
٣٩٠   E�, �'#% E�, ���'   �/��#�N L�را  
٣٩٣  Qا ���#��/� –را�L ��4��   د,#ء '�E�P ��/�#ن ,N – رD/	 –رى#/�Yر ا�!'    
٤١١   D�D�	ا ��, I��	ج ا#N ر%#ب   �/��#�N L�–را  ����4   
٤١٢   �/��#	E '��8 '��8 ا	

  ا	��8اوى 
����4 L�را  

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	١٤٠  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	١٢٤  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	١٦  ,�د ا  
  ٣٤  84/ــــــــI  ,�د ا	P&ب ا	�ــــــ#  ٤
٥    Iــــــــــــــ/�  ٩٠  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��       %٢٧،٤١       ا	
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        مراض القلب واألوعية الدمويةمراض القلب واألوعية الدمويةمراض القلب واألوعية الدمويةمراض القلب واألوعية الدمويةأأأأ    ::::ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  ـــــــــــ&%$#ت'ــ  ا	�!���

        """"جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : أوالأوالأوالأوال
    4/� �4ا  ٧٧،٠٥  ٢٥،٦٨  ٣٧،٧٢  ٣٩،٣٣  ا%�� ��/� ا%�� ,�اد ورد  ٤٣

٤٢  D�D�	ا ��, I��	4/� �4ا  ٧٥،٥٥  ٢٥،١٨  ٣٤،٣٣  ٤١،٢٢  ا%�� ,�#م ا    

٤٦  E	��' دة�Z UZ4/� �4ا  ٧٦،٦٩  ٢٥،٥٦  ٣٧،٩١  ٣٨،٧٨  ا%�� را    

�� ا	�ؤف   ٥٧, ��8'I��	4/� �4ا  ٧٦  ٢٥،٣٣  ٣٦،٥٨  ٣٩،٤٢  '��8 آ�#ل ا    

        """"جيدجيدجيدجيد""""الب ناجحون بتقدير الب ناجحون بتقدير الب ناجحون بتقدير الب ناجحون بتقدير ــــــــــــــــطططط: : : : ثانياثانياثانياثانيا
    4/�  ٧٠،٦٧  ٢٣،٥٥  ٣٢،٦١١  ٣٨،٠٦  ا�&م وE�H زآE ا%��  ٦٧

٥٣  �/�    4/�  ٦٦،٨٧  ٢٢،٢٩  ٣٠،٦  ٣٦،٢٧  ا%�� '��8 ,�� ا	�#ل ا	

٦٠  I/'ا M/�G EG#دى ه#O  ٧١،٣  ٢٣،٦٦  ٣٢،٨  ٣٨،٥  �/4   

٦٣  �G #د�ح ا['#مإ���	ا�7 ا W/  ٦٨،٩٧  ٢٢،٩٩  ٣٢،٢٥  ٣٦،٧٢  �/4    

٦٤  ��8' �/@Z ر�Gا Qا r�Z  ٦٧،٠٨  ٢٢،٣٦  ٣٠،٦١  ٣٦،٤٧  �/4    

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب راسبالب راسبالب راسبالب راسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط  :   :   :   : ثالثاثالثاثالثاثالثا
 را�L ا'�اض ا	!�L  را'E ا%�� ا�7اه/� ���ة  ٤١

٤٤  ��/b' ��8' K/���� ا	, ��8'   L�!	ا'�اض ا L�را–L�� k�أ   
�E8 7\� ا	���ى  ٤٥H ��8'   L�!	ا'�اض ا L�را–L�� k�أ   
  را�K/�4 L ا	��اد  �R/7ى '&ك �Zزى 4#ب  ٤٧
٤٨  �/@R	ا ��  را�K/�4 L ا	��اد  '/�# 'L8 وردى ,
 را�L ا'�اض ا	!�  L�E'# ا%�� ا�7 ا	�Wn زه�ة  ٤٩
�E د�#ب  ٥٠F	ا ��, ��8' EG#'ا   L�!	ا'�اض ا L�را–L�� k�أ   
  را�K/�4 L ا	��اد   داود'/�# '��ى %�/�  ٥١
٥٢   ��'��H �4#ت ,�� ا	�8/� ,

 �/@R	ا  
L�� k�أ L�را  

٥٤  #�  K/�4 ا	��اد را�L   ه�ار Z\�ى %\/� %
   أ�L�� k–را�L ا'�اض ا	!�H �4#'   L#�7 �/� ا%��  ٥٥
 را�L ا'�اض ا	!�L  ا	�/� ا%�� ,�� ا	��#ح  ٥٦
�#س '��8  ٥٩, D��	ا ��  را�K/�4 L ا	��اد  ,�#س ,
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 معوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىلمعوض حممد اخلوىل/ / / /  د  د  د  د ....أ أ أ أ    

  

ر��  
  ا	���س

  ا��� 
ا	���ل 
ا	���� 

  ١ج

ا	���ل 
ا	���� 

  ٢ج

ا	���ل 
  ا	��اآ��

 ����ا	
  ا	� ���

  ـــــــــــ&%$#ت'ــ  ا	�!���

٦١  �/\% ���' k/�   أ�L�� k–را�L ا'�اض ا	!�L   ه#EG ر'
٦٢  ��8' �/�% ��#Z ��8د'  L�� k�أ L�را  
٦٦  MZ�, �/, K��7 @#م�ر  L�� k�أ L�را  

        ونونونونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب غائبالب غائبالب غائبالب غائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطططط: : : : ا  ا  ا  ا  ــــــــــــــــــــــــــــرابعرابعرابعرابع
٦٨  W/��	ا ��, �/�    ه�� ا	
٥٨  �	#� I�    %��ى '��8 %
    ا%�� ا	�/� '��8د ا	�/#د   ٦٥

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١    I!ـــــــــــ�'/ـــ��	ب ا&P	٢٨  ,�د ا  
٢    I�8#`ــــــــــــ�	ب ا&P	٢٥  ,�د ا  
٣   I/�h#F	ب ا&P	٣  ,�د ا  
٤    Iــــــ#84/ــــــــ�  ٩  ,�د ا	P&ب ا	
٥    Iــــــــــــــ/�  ١٦  ,�د ا	P&ب ا	�ا�
�� ا	� ــــ��� 	���ـــــــــــ#ح    ٦��   %٣٦  ا	

  
  
  
  
  


