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أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 طالب ناجحون بتقدير إمتيازطالب ناجحون بتقدير إمتيازطالب ناجحون بتقدير إمتيازطالب ناجحون بتقدير إمتياز: : : : 

٦٥٢ *�
  '��#ز ٨٧،٣٦ ٢٩،١٢ ٤٣،٢٥ ٤٤،١١ ',# '�+�* ا���

ًًثانياثانياثانياثانيا ًًيد جدايد جدايد جدايد جداطالب ناجحون بتقدير جطالب ناجحون بتقدير جطالب ناجحون بتقدير جطالب ناجحون بتقدير ج: : : : ًً ًً
 

78* 6�� ا�4#5* ٦٤٧� #�  :�7 :�ا ٧٩،٨٣ ٢٦،٦١ ٣٧،٨٩ ٤١،٩٤ د�

ًًثالثا ثالثا ثالثا ثالثا   طالب ناجحون بتقدير جيد طالب ناجحون بتقدير جيد طالب ناجحون بتقدير جيد طالب ناجحون بتقدير جيد : : : : ًً

  :�7 ٧٤،٦١ ٢٤،٨٧ ٣٨،٨٩ ٣٥،٧٢ ه5#م ا����7 '��8 �&م ٦٦٨

  :�7 ٧١،٠٢ ٢٣،٦٧ ٣٢،١٩ ٣٨،٨٣ 6+#ء ���7#ن 6�� ا= ٦٤٩


ر6�� ا���7% ٦٦٥A�7 ٧٠،٧٥ ٢٣،٥٨ ٣٤،٩٢ ٣٥،٨٣ '�+�* ا:  

�B7 زه�ان ٦٤٣A ��%�7 ٧٠،٠٦ ٢٣،٣٥ ٣٠،٠٦ ٤٠ ا:  

6�� ا����ى �6* ٦٥٧ D���7 ٦٧،٨٩ ٢٢،٦٣ ٣٥،٠٦ ٣٢،٨٣ ا:  

٦٥٥  B�74 ��8' ا�&م

 ���7#ن

٦٦،٤٤ ٢٢،١٥ ٣٠،٥٠ ٣٥،٩٤ �7:  

٦٦١ �7+6 ��E7ا� 
F�7 ٦٥،٨١ ٢١،٩٣ ٣٢،٢٥ ٣٣،٥٦ '��8 ا:  

ًًرابعـــــــــا رابعـــــــــا رابعـــــــــا رابعـــــــــا   الب راسبـــــــــــــونالب راسبـــــــــــــونالب راسبـــــــــــــونالب راسبـــــــــــــونطــــــــــــطــــــــــــطــــــــــــطــــــــــــ: : : : ًً

ا%�� رG# ا�Fاه�7  ٦٥٣

 ر'H#ن

�#JK %#رة ' L�را 

٦٥٤ �M
M 
Fد ا
�#JK %#رة  ا%�� '�8' L�را 

�#JK %#رة  N#'� ر:L ر'H#ن ٦٥٨' L�را 

٦٥٩ �7��#JK %#رة  ر:#ء 'F�O* ا�' L�را 
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٦٦٠ P7���#JK %#رة  Q#دة '��8 6�� ا�' L�را 

��8 �6* 6�� ا���#ح  ٦٦٢'

 ��ا�*ا

�#JK %#رة ' L�را 

�#JK %#رة  '�8
د ر'H#ن '�8
د ٦٦٣' L�را 

٦٦٤ �N#8M ��8' د
�#JK %#رة  '�8' L�را 

6�� ا��#ل ٦٦٦ B'#رة  '�+�* آ#% JK#�' L�را 

٦٦٧ ��� #���S آ�م #��#JK %#رة  '7' L�را 

٦٦٩ *�Oا� ���#JK %#رة  و��7 6�� ا= 6' L�را 

 ئبـــــــونئبـــــــونئبـــــــونئبـــــــونطــــــــالب غاطــــــــالب غاطــــــــالب غاطــــــــالب غا: : : : خامسا خامسا خامسا خامسا 

٦٤٢ *�&Uاد ا%�� ��7 ا�
 P7�: LV#Q ا��

 P7�: LV#Q ا��
اد :#�F '��وح ا����7 ا%��  ٦٤٤

 P7�: LV#Q ا��
اد %�#م 6�� ا��%�7 ا�Fاه�7 ٦٤٥

�8
د زرزورة ٦٤٦' #� P7�: LV#Q ا��
اد د�

 P7�: LV#Q ا��
اد �M�X زآ* 6
ض ٦٤٨

٦٥٠ ��� ا��
ادP7�: LV#Q  '�+�* '��8 ا���7 ا�

 P7�: LV#Q ا��
اد ',# ا%�� '�+�* ٦٥١

٦٥٦ ��UA L7��#JK %#رة ا'8�4 �7* �' L�را 

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٢٨ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٢٠ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O٨ �6د ا�+&ب ا� 
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ٩ �6د ا�+&ب ا�
٦ �6  D7ــــــــــــــ� ١١ د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ�� %٤٥ ا�
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 قدير جيد قدير جيد قدير جيد قدير جيد طــــــــالب ناجحــــــــــون بتطــــــــالب ناجحــــــــــون بتطــــــــالب ناجحــــــــــون بتطــــــــالب ناجحــــــــــون بت: : : : أوالأوالأوالأوال

٧٤  *�7�6 ��8' *8�4 \4�' ٧٤،١٧ ٢٤،٧٢ ٣١،٢٢ ٤٢،٩ %  �7:  

ًًثانيا ثانيا ثانيا ثانيا   طــــــــــالب راسبـــــــــــــــونطــــــــــالب راسبـــــــــــــــونطــــــــــالب راسبـــــــــــــــونطــــــــــالب راسبـــــــــــــــون: : : : ًً

�$�7 ا��ة  ا%�� ا���7 ا�Fاه�7 '��8 ٤٧Nء و#��  و'!�ر ا^�7#رى–را�L ا'�اض ا�

�$�7 ا��ة  ا%�� 6�� ا��7�8 '��8 4
زى ٤٨Nء و#��
��7- را�L ا'�اض ا�Nو  

��ى '��8 ��7 ا%�� ٤٩S #7�7 ا��ة  دا�$�Nء و#��  و'!�ر ا^�7#رى–را�L ا'�اض ا�

٥١ *�
' `K ��8' ��� اد
 را�P7�: L ا��

 را�P7�: L ا��
اد �M�X ر'H#ن 6�� ا��7�8 ٥٢

 را�P7�: L ا��
اد 6�� ا��7�8 '��8 6�� ا��7�8 ٥٣

�* ا%�� '��8 :
�Fة ٥٤Oا� ��6 �Nء و#�� $�7 ا��ةرا�L ا'�اض ا�

٥٦ D7A#��$�7 ا��ة a!4 '��8 ا%�� '��8 %N L�را 

٥٧ ���K ا�!#در �� را�P7�: L ا��
اد '6 *�6 ��8

٥٨ *�6 D�% D�% �b7�7 ا��ة  ه$�Nء و#��  و'!�ر ا^�7#رى–را�L ا'�اض ا�

٥٩ X�^ �7��#ء ا%�� %��ى ���7 ا�� را�L ا'�اض ا�

٦٠ XS#A =ا X�^ *�6 ��%ا ��#ءرا�L ا'�اض ا� 

٦١  
Fا E�Eا�� ��ا�&م '6 ��8

c��� 

�#ء� را�L ا'�اض ا�

٦٢  ��8' �7�ا'�7ة �
�X ا�

*�
' 

�#ء� را�L ا'�اض ا�


ب  ٦٣A#F *�,4 B757' *�7'ء إ#�� را�L ا'�اض ا�

 را�L '!�ر ا^�7#رىإ��#ن إ�Fاه�7 '��8 إ�Fاه�7  ٦٤
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ر��   

سا��� 

 ا]�� 
ا����ل 

 ١ا����� ج

ا����ل 

 ٢ا����� ج

ا����ل 

 ا���اآ��

 ����ا�

��
 ا�� 
 '&%$#ت   ا��!���

 %�#زى 

�#ء و إ��#ن '�8
د 6+�7 ا��$#ر  ٦٥� '!�ر ا^�7#رىرا�L ا'�اض ا�

٦٦  �7��B7 8�4* ا�A #ن��ء  إ#�� را�L ا'�اض ا�

٦٧  ��8' E�Eا�� ��د6#ء 6

 *�� ا��

�#ء � را�L ا'�اض ا�

6�� ا= 6�� ا��&م  ٦٨ #�د�

 ا�+�#خ 

 �7�
�#ء + را�L ا��� أ'�اض ا�

ل  ٦٩Eا� X��M ف�M�7  �#رة أ�
�#ء + را�L ا��� أ'�اض ا�

�#ء + را�L ا��
��A *�#�  �7#ح K` ر'H#ن  ٧٠� أ'�اض ا�

6�� ا���#ح  ٧١ *A#��A ه�#K

 �7� ا�

�$�7 ا��ة Nء و#�� را�L ا'�اض ا�

٧٢  E�Eا�� ��
��7  '��8 6#دل 6N L�را 

٧٣  *�
Uد �6* '��8 ا�
�#ء '�8� را�L ا'�اض ا�

6�� ا���A �7$#ر  ٧٥ cد

را :A  �7 ا��ة$�Nء و#�� را�L ا'�اض ا�


را 4#روق إ ٧٦A �H^ �7اه�F  �7�
N L�را 

٧٧  L7أ%�� �6* آ� ���#ء و'!�ر أ^�7#رى   ه�
��7 و ا'�اض ا�N L�را 

٧٨  j4#8ا� ���#ء  ه
��ا أ%�� '6 ��8�
��7 وا'�اض ا�N L�را 

٧٩  X�و ���: *�+�' D7��#�  ء#�� را�L ا'�اض ا�

ًًثالثا ثالثا ثالثا ثالثا   طــــــــــالب غائبـــــــــونطــــــــــالب غائبـــــــــونطــــــــــالب غائبـــــــــونطــــــــــالب غائبـــــــــون: : : : ًً

٥٠  k�
+�F ��8' �7'#���Q اد
 7Q#ب :�P7 ا��

٥٥  ��6 *�+�' D�6&ء ا��

 ا���#ح

 7Q#ب :�P7 ا��
اد

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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    

  

١   D٣٣ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٣١ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O٢ �6د ا�+&ب ا� 
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ١ �6د ا�+&ب ا�
٦ � ٣٠ 7ــــــــــــــD  �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ�� %٣،٢٢ ا�

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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 األسرة          طب األسرة          طب األسرة          طب األسرة          : : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 

ر��   

سا��� 

 ا]�� 
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

ًًقدير جيد جداقدير جيد جداقدير جيد جداقدير جيد جداطـــــــــالب ناجحـــــــــون بتطـــــــــالب ناجحـــــــــون بتطـــــــــالب ناجحـــــــــون بتطـــــــــالب ناجحـــــــــون بت: : : : اوالاوالاوالاوال ًً
 

�7 4,�* 6�� ا�J�#U ا�EOا�*  ٢٩١�7N �7:�ا %٧٥،٦١ ٢٥،٢٠ ٣٨،٧٢ ٣٦،٨٩:  

 طـــــــــالب  ناجحــــــــــون بتقدير جيدطـــــــــالب  ناجحــــــــــون بتقدير جيدطـــــــــالب  ناجحــــــــــون بتقدير جيدطـــــــــالب  ناجحــــــــــون بتقدير جيد: : : : ثانيـاثانيـاثانيـاثانيـا


ر آ�#ل 6�� ا���8  ٢٩٤A�7 %٦٩،٢٣ ٢٣،٠٨ ٣٥،٥٦ ٣٣،٦٧ أ%�� أ:  
6
ض �6*  ٢٩٦ \��K #ن���7 ٧٠،٢٨ ٢٣،٤٣ ٣٥،٣٩ ٣٤،٨٩ إ:  
٢٩٧ 6 *K#ا�� ���� ا��#K* ا�85#ت 6 �7 %٩٦،٤٩ ٢٣،١٦ ٣٣،٦١ ٣٥،٨٨:  

 *�76 ��8' *�
M ء#�  :�7 ٦٩،٣٣ ٢٣،١١ ٣٥،١١ ٣٤،٢٢ ه

 طــــــــــالب غائبــــــــونطــــــــــالب غائبــــــــونطــــــــــالب غائبــــــــونطــــــــــالب غائبــــــــون: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

�#ن  ٢٩٣�M ى
�A اد '��8 ه5#م
 7Q#ب :�P7 ا��
٢٩٥  *�+�' D�ح ا��&S l��' اد
 7Q#ب :�P7 ا��

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٧ �6د ا�+&ب ا���!ــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٥ �6د ا�+&ب ا� 
٤  D7�V#O٢ �6د ا�+&ب ا� 
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ٥ �6د ا�+&ب ا�
٦   D7ــــــــــــــ� - �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ�� %١٠٠ ا�

        
        
        
        
        
        



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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    

  

  ولوجيا اإلكلينيكية     ولوجيا اإلكلينيكية     ولوجيا اإلكلينيكية     ولوجيا اإلكلينيكية     الفارماكالفارماكالفارماكالفارماك: : : :  ختصص  ختصص  ختصص  ختصص 

ر��   

سا��� 

 ا]�� 
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

 طـــــــــالب غائبــــــــــون طـــــــــالب غائبــــــــــون طـــــــــالب غائبــــــــــون طـــــــــالب غائبــــــــــون : : : : أوال أوال أوال أوال 

٣٠١ m5اه�7 آ�Fإ �F#: ��أ 
 ��#ح '��8 6�� ا��&م دون  ٣٢

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
 ٢ �!ـــــــــــ�'7ـــD  �6د ا�+&ب ا�� ١
٢   D�ــــــــــــ�G#8�6د ا�+&ب ا� - 
٣  D7�V#O٢ �6د ا�+&ب ا� 
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� - �6د ا�+&ب ا�
٦   D7ــــــــــــــ� - �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ�� % ��S ا�

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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    

  

        لطبية   لطبية   لطبية   لطبية   الكيمياء احليوية االكيمياء احليوية االكيمياء احليوية االكيمياء احليوية ا: : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 طـــــــــالب ناجحــــــــــون بتقدير ممتازطـــــــــالب ناجحــــــــــون بتقدير ممتازطـــــــــالب ناجحــــــــــون بتقدير ممتازطـــــــــالب ناجحــــــــــون بتقدير ممتاز: : : : 

٢٥٦  
 

  '��#ز ٨٥،٢٨ ٢٨،٤٥ ٤٣،٩ ٤١،٣٨ أ��#ء أ%�� �6* '��8 

 ـــونـــونـــونـــونطـــــــــالب  راسبــــــــطـــــــــالب  راسبــــــــطـــــــــالب  راسبــــــــطـــــــــالب  راسبــــــــ: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

 �ــــــــ
:ــــــــــــــــ�   
   

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D١ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8١ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O�6د ا�+&ب ا� - 
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ١ �6د ا�+&ب ا�
٦   D7ــــــــــــــ� - �6د ا�+&ب ا��ا�
٧ ���ـــــــــــ#ح ا��� ��
�� ا�� ــــ�      ١٠٠% 

        
        
        
        
        
        
        
        



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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    : : : : ختصصختصصختصصختصص
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 طـــــــالب ناجحــــــــــون بتقدير جيد جدا ًطـــــــالب ناجحــــــــــون بتقدير جيد جدا ًطـــــــالب ناجحــــــــــون بتقدير جيد جدا ًطـــــــالب ناجحــــــــــون بتقدير جيد جدا ً: : : : 

  :�7 :�ا  %٨٤،٢٥ ٢٨،٠٨ ٤٠،٠٥ ٤٤،٢  6�� ا�n J�#U�� '��ى ٥٩٢

ًًثانياثانياثانياثانيا  طــــــــــــــــالب راسبـــــــــــونطــــــــــــــــالب راسبـــــــــــونطــــــــــــــــالب راسبـــــــــــونطــــــــــــــــالب راسبـــــــــــون: : : : ًً

٥٩٣ X�
 را�P7�: L ا��
اد  إ��#ن '��وح '��8 �

 طــــــــالب  غائبـــــــــــونطــــــــالب  غائبـــــــــــونطــــــــالب  غائبـــــــــــونطــــــــالب  غائبـــــــــــون: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

 �ـــــــــــــ
:ـــــــــــــ� 7Qـــــــــــ#ب   

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
 ٢ ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــD  �6د  ١
٢   D�ــــــــــــ�G#8٢ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O�6د ا�+&ب ا� - 
٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ١ �6د ا�+&ب ا�
٥   D7ــــــــــــــ� ١ �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٦�� ��
�� ا�� ــــ�� %٥٠ ا�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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 العامة   ة العامة   ة العامة   ة العامة   الصحالصحالصحالصح: : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

  ١م ج
 

  ٢م ج
 

 ا����
ع
 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 طالب ناجحون بتقدير ممتاز طالب ناجحون بتقدير ممتاز طالب ناجحون بتقدير ممتاز طالب ناجحون بتقدير ممتاز : : : : 

٢٩٩   D�ف ا���M =ا ��     '��#ز  %٨٩p٧٨ ٢٩،٩٢ ٤٦،٦١ ٤٣،١٧ أ��#ء �6 *78

ًًثانياثانياثانياثانيا  طالب ناجحون بتقدير جيد جدا طالب ناجحون بتقدير جيد جدا طالب ناجحون بتقدير جيد جدا طالب ناجحون بتقدير جيد جدا : : : : ًً

٢٩٨ ��#Fزوق در�' D��7M �7 :�ُا %٧٨،٢٩ ٢٦،٠٩ ٤٢،١٣ ٣٦،١٦:    

 طــــــــالب  غائبـــــــونطــــــــالب  غائبـــــــونطــــــــالب  غائبـــــــونطــــــــالب  غائبـــــــون: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

  8M ��K#4#ت '�b6 ��8#ن  ٣٠٠
 

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٣ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٢ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O١ �6د ا�+&ب ا� 
 ٢ ـD  �6د ا�+&ب ا��ــــــ#:78ـــــــ ٤
٥   D7ــــــــــــــ� - �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٦�� ��
�� ا�� ــــ�� % ١٠٠  ا�

        
        
        
        
        
        
        
        



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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    

  

        األشعة التشخيصية    األشعة التشخيصية    األشعة التشخيصية    األشعة التشخيصية    : : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 ــــــــــــون   بتقدير جيد جدا ــــــــــــون   بتقدير جيد جدا ــــــــــــون   بتقدير جيد جدا ــــــــــــون   بتقدير جيد جدا طالب ناجحــطالب ناجحــطالب ناجحــطالب ناجحــ: : : : 

٥٤٣  D7ه#M ��8' �7 :�ا %٨٣،٦ ٢٧،٩ ٣٨،١١ ٤٥،٥ د6#ء %��ى:  

��ارى ا��+�*  ٥٤٦F �7اه�Fء إ#�S �7 :�ا %٧٨،٧٢ ٢٦،٢٤ ٣٤،٧٢ ٤٤:  

  :�7 :�ا % ٨١،٣٦ ٢٧،١٢ ٣٦،٣٦ ٤٥ �#رة إ�Fاه�7 ��� ا����7ى  ٥٥٥

 " " " " جيد جيد جيد جيد " " " " طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

٥٥٧ 
 ��6 D�ح ا��&S ��8' ��8'

 ا��7�8 
٦٩،١٣ ٢٣،٠٤ ٣٥،١٦ ٣٣،٩٧% �7:  


 �rF ا���7 أ%��  ٥٦٠Fل أ#,A ٧١ ٢٣،٨٠ ٣٥،٣٦ ٣٦،٠٦p٤٢% �7:  

 طــــــــــــالب راسبـــــــــــون  طــــــــــــالب راسبـــــــــــون  طــــــــــــالب راسبـــــــــــون  طــــــــــــالب راسبـــــــــــون  :  :  :  :  ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

7
'* ا�!5#ش  ٥٤١F �7� را�L ا����Mt#F u7U5  أ��#ء ا�

 �L ا����Mt#F u7U5 را �#رة '��8 ��+#ن '��8  ٥٤٤
٥٤٥  ���rا� ��6 ��8' D�ا�� ��� ���  ��Mt#F u7U5ا�� L�را 
٥٤٧  ��� ���6�� ا�� B7�A ذ#�'  ��Mt#F u7U5ا�� L�را 
��� 8�4* ا���7 اt��ج  ٥٤٨F  ��Mt#F u7U5ا�� L�را 
 را�L ا����Mt#F u7U5 وا���ا%� ا��#'�  أ%���7�6* '��8 ا��:
ى  ٥٤٩
 را�L ا����Mt#F u7U5  اء �6* 6�� ا���8
ظإ�� ٥٥٠

٥٥١ 
 
Fأ E�Eا�� ��أ��#ء '6 ��8

 *�+�' 
 ��Mt#F u7U5ا�� L�را 

٥٥٢  D�م '��8 ��� ��اج ا��#�%  ��Mt#F u7U5ا�� L�را 
 را�L ا����Mt#F u7U5  را'* :�#ل ا���7 76#د  ٥٥٣
6�� ا= 'O#ورى  ٥٥٤ #� !�ر ا^�7#رى وا���ا%� ا��#'�  را�L ا����Mt#F u7U5 وا�� را�
�8
د �#'* �6* #4��  ٥٥٨'  ��Mt#F u7U5ا�� L�را 
�#وى  ٥٥٩rأ%�� ا�� B7�A ا�A  ��Mt#F u7U5ا�� L�را 

  ـ طـــــــــالب غائبــــــــــــونـ طـــــــــالب غائبــــــــــــونـ طـــــــــالب غائبــــــــــــونـ طـــــــــالب غائبــــــــــــون: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا         



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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    

  

٥٤٢  �7��F �F#: اد  أ��#ء :�#ل
 7Q#ب :�P7 ا��
٥٦١  X��M *K#ا�� ��6 ��  ��Mt#F و'!�ر ا^�7#رى ا��u7U5 ه

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٢٠ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8١٨ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O٢ �6د ا�+&ب ا� 
٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ٥ �6د ا�+&ب ا�
٥   D7ــــــــــــــ� ١٣ �6د ا�+&ب ا��ا�
٦  ��
�� ا�� ــــ����ـــــــــــ#ح  ا���  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة نتيجة نتيجة نتيجة 
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أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 " " " " جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا" " " " طالب ناجحون  بتقدير عام طالب ناجحون  بتقدير عام طالب ناجحون  بتقدير عام طالب ناجحون  بتقدير عام : : : : 

  :�7 :�ا %٧٩،٦١ ٢٦،٥٣ ٣٨،٠٥ ٤١،٥٦   أ�#'� '��8 6�� ا= ��6         ٥٩٦


ت �6#م أ%�� 6�� ا��#ل ٦٠٠�S �7 :�ا %٧٥،٨١ ٢٥،٢٧ ٣٦،٢٥ ٣٩،٥٦:  

٦٠٤ ��% ��8' *�6 D��أ *��  :�7 :�ا %٧٩،٨٣ ٢٦،٦١ ٣٨،٢٧ ٤١،٥٦ �

6�� ا=  ٦٠٥ *Gا��� ��  :�7 :�ا %٧٦،١٩ ٢٥،٣٩ ٣٤،٦٩ ٤١،٥٠ '6 �7�� ��8

٦٠٧  D�% *�6 �S#6 ��8'&�7 :�ا %٧٧،٥٥ ٢٥،٨٤ ٣٦،٦٦ ٤٠،٨٩ ا��:  

  :�7 :�ا %٧٥،٣٨ ٢٥،١٢ ٣٥،٩٤ ٣٩،٤٤ أ%�� 6#دل '��8 إ'#م ٦٣٤

٦١٣ *�
Uا� *A
7���* ا�Oا� ��  :�7 :�ا  %٨٠،٨ ٢٦،٩٣ ٣٩،٣٦ ٤١،٤٤ '�وة 6

ًًثانياثانياثانياثانيا  """"جيد جيد جيد جيد " " " " طالب ناجحون  بتقديرعام طالب ناجحون  بتقديرعام طالب ناجحون  بتقديرعام طالب ناجحون  بتقديرعام : : : : ًً

٥٩٧  j4#% ���  :�7  %٧٤،٥٢ ٢٤،٨٣ ٣٦،١٩ ٣٨،٣٣ أ���b6 D#ن 6�� ا��

٥٩٨  ���#رة 6�� ا��!�
د 6 ��6

 ا����7 

٣٩،٥٦   
٣٢،٨٨ 

٧٢،٤٤ ٢٤،١٤% �7:  

٦٠٢  B�5' *�6 ��A *�6 ٧٢،١٦ ٢٤،٠٥ ٣٤،٥٥ ٣٧،٦١% �7:  

  :�7 %٦٦ ٢٢ ٣٢،٧٢ ٣٣،٢٨ '��8 ���7 أ'D7 ا�5#ذ�*  ٦٠٦

٦٠٩  �4�6 ���F زى
4 ��8' ٧١،٥ ٢٣،٨٣ ٣٣ ٣٨،٥% �7:  

٦١٥ �S ��%�7 %٧٤،٥٢ ٢٤،٨٤ ٣٤،١٩ ٤٠،٣٣ 8* أ%�� ا��7#ر أ:  

٦١٦  �7� E�Eا�� ��6 *�#�  :�7 %٧١،٤٨ ٢٣،٨٢ ٣٣،٨٨ ٣٧،٦ أ%�� 6�� ا�

  :�7 %٧٣،٢٨ ٢٤،٤٢ ٣٥ ٣٨،٢٨ إ�&م S&ح 6�� ا��r�� ا�+8#ن  ٦١٧

  :�7 %٧٤،٨٨ ٢٤،٩٦ ٣٧،٩٤ ٣٦،٩٤ F,#ء ���7 6�� ا���#ح  ٦١٩

٦٢٠ K 
Fزم أ%�� '��8 أ#% L�# ٦٨،٥٩ ٢٢،٨٦ ٣١،٦٩ ٣٦،٩% �7:  

  :�7 %٧١ ٢٣،٦٦ ٣١،٦١ ٣٩،٣٩ ^#�� إ'#م '�8
د ا��4#5*  ٦٢١
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ا����ل 
ا����� 
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ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

6�� ا�!#در '��8  ٦٢٤ *Gا��ا ��6

 *�#� ا��

٦٦،٩٤ ٢٢،٣١ ٣٣،٨٨ ٣٣،٠٦% �7:  

٦٢٦  B7آ
  :�7 %٦٥،٣٨ ٢١،٧٩ ٣٠،٨٨ ٣٤،٥ 4#رس 6�� ا��$�7 '��8 ا�

٦٢٧  P7��  :�7 %٧٣،٦٤ ٢٤،٥٥ ٣١،٤٢ ٤٢،٢٢ آ��� '��8 :�#ل 6�� ا�

٦٣٠  l�#S د
�7 %٧٠،٥٧ ٢٣،٥٢ ٣٢،٥٢ ٣٨،٠٥ '�8
د 6�� ا���#ح '�8:  

٦٣١ �+�!F k� B757' ه�#' #�7' ٦٩،٣٨ ٢٣،١٢ ٣٠،٩٤ ٣٨،٤٤% �7:  

  :�7 %٧٠،٧١ ٢٣،٥٧ ٣٢،٣٨ ٣٨،٣٣ ر��
ن 8�4* ر�#ض  ٦٣٦

٦٣٨ *Aا
A�O�7 %٧٣،٤٤ ٢٤،٤٨ ٤٠،٣٣ ٣٣،١١ '��8 '��8 ��7 أ%�� ا�:  

�7 %٧٠،٤٤ ٢٣،٤٨ ٣٢،٠٥ ٣٨،٣٩ '�8
د :�#ل �4�6 ه&�*  ٦٣٩:  

�7 %٧٠،٣٦ ٢٣،٤٥ ٣٣،٢٥ ٣٧،١١ '7�# �6#د J7�M د���bي ٦٤٠:  

   طـــــــــــالب راسبــــــــــــــــــون       طـــــــــــالب راسبــــــــــــــــــون       طـــــــــــالب راسبــــــــــــــــــون       طـــــــــــالب راسبــــــــــــــــــون     - : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 را�L أ'�اض ��M  L#دى 6�� ا��#�S 8�4* زه�ان  ٥٩٩
 را�L أ'�اض ��L وأ�L�� k  ا���7 آ��� '��8 ذآ*  ٦٠٣


ار  ٦١٠A �7���8 '�8
د ا�'  L�� أ'�اض L�را 

�8
د %#'� '��8 %�#ج ٦١١'  L�� k�أ L�را 

٦١٤  *6#��
J74 ا�N *6 #�� را�P7�: L ا��
اد  أ%�� ا�

 را�P7�: L ا��
اد  K#ه� '��8 أ%�� ا���#ر  ٦٢٣

 ��L را�L أ'�اض  '��8 6�� ا�
ه#ب ه#�M ��#م ٦٢٩


رس �6#د %#'� #6'�  ٦٣٢A  L�� k�أ L�را 

 را�P7�: L ا��
اد  ا���8اوى رG# ا���#دى �b6#ن ٦٣٥

 را�L أ'�اض ��L '��8 إ�Fاه�7 6�� ا��7�8 '��8 ٦٣٧

٦١٢  D�%ا�� ��6 B'#اد  '�وة أ%�� آ
 را�P7�: L ا��

٦١٨ 
 ��أ�Mف '�8وس 6�� ا= 6

 B7ا��� 
L�� k�وا L�!ا'�اض ا� L�را 

٦٢٢  �!S *ذآ D� را�L ا'�اض ا�!�L وا�L�� k د6#ء %



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا
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   طـــــــــــــــالب غائبــــــــــون  طـــــــــــــــالب غائبــــــــــون  طـــــــــــــــالب غائبــــــــــون  طـــــــــــــــالب غائبــــــــــون-::::رابعارابعارابعارابعا

٥٩٤ ��8' D7�% P7Fأ%&م ر  

  أ%�� K#رق ا%�� 6�� ا��&م ٥٩٥

٦٠٨  �'&� ��8' �����8 6�� ا��'  


 �A#ر  ٦٢٥F6&ء '��8 �6* أ  

٦٢٨ `��
Fا= '�+�* أ ��6 ��8'  

8�4* '��8 '�8
د ٦٣٣ �b7ه  

٦٤١ �7�  ه�b7 ا���7 ا��Eب ا�

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٤٧ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٣٨ �6د ا�+&ب ا� 

٣  D7�V#O٩ �6د ا�+&ب ا� 

٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ٢٧ �6د ا�+&ب ا�

٥ D7ــــــــــــــ� ١١   �6د ا�+&ب ا��ا�

��ـــــــــــ#ح   ٦�� ��
�� ا�� ــــ�� %٧١،٠٥ ا�
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        األمراض الصدرية والتدرن األمراض الصدرية والتدرن األمراض الصدرية والتدرن األمراض الصدرية والتدرن : : : : ختصصختصصختصصختصص
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 ا���اآ��
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أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 طالب ناجحـون بتقدير ممتازطالب ناجحـون بتقدير ممتازطالب ناجحـون بتقدير ممتازطالب ناجحـون بتقدير ممتاز: : : : 

  '��#ز %٨٥،٦٤ ٢٨،٥٤ ٤٢،٨٦ ٤٢،٧٨ ���7*أء 4
زى '��8 ا� ٦٨٠   

ًًثانياثانياثانياثانيا  طالب ناجحـون بتقدير جيد طالب ناجحـون بتقدير جيد طالب ناجحـون بتقدير جيد طالب ناجحـون بتقدير جيد : : : : ًً

٦٧٣  B76#��إ D�  :7ـ�  %٦٦،٤٨ ٢٢،١٦ ٣١،٣٨ ٣٥،١ ��� �Fر %
  :7ـ� %٧٣،٥٨ ٢٤،٥٢ ٣٤،٤٧ ٣٩،١١ وء %#'� 6�� ا��,�M D�7ف ٦٧٧
7
�b6 `N#8M *A#ن ٦٧٩�F ء#�S 7ـ� %٦٨،١٢ ٢٢،٧١ ٣١،٧٣ ٣٦،٣٩:  

 طالب ناجحـون بتقدير مقبولطالب ناجحـون بتقدير مقبولطالب ناجحـون بتقدير مقبولطالب ناجحـون بتقدير مقبول: : : : ااااثالثثالثثالثثالث


ل %٦٤،١٩ ٢١،٣٩ ٣٠،٤٧ ٣٣،٧٢ وء آ#'B أ%�� �6*  ٦٧٥�!'  

 طــــــــــــــالب راسبـــــــــــــونطــــــــــــــالب راسبـــــــــــــونطــــــــــــــالب راسبـــــــــــــونطــــــــــــــالب راسبـــــــــــــون: : : : رابعارابعارابعارابعا

٦٧٤ 
 
F��8 أ' *K#ا��� 
F7# أAرا

 *K#ا��� 
 را�P7�: L ا��
اد

٦٧٦ `N#8M ��8' *�6 ,#م�ر ��ر�S أ'�اض L�را 
 را�L أ'�اض �Sر�� �4#6* �#رة %�D7 '��8 ا� ٦٧٨

  طـــــــــــــــالب غائبــــــــــون طـــــــــــــــالب غائبــــــــــون طـــــــــــــــالب غائبــــــــــون طـــــــــــــــالب غائبــــــــــون-::::خامساخامساخامساخامسا

٦٧٠  B���  ه�� '��8 أ%�� :
٦٧١  ��8' *'
7F ح&S ��K#4  

٦٨٢  *� را�L ا'�اض �Sر�� '�وة '�F ��8آ#ت ا�yه

  ٦٨١  *�
 را�L أ'�اض �Sر�� '�وة 6�� ا���7$ '�8
د '

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
 ١٢ ��!ـــــــــــ�'7ـــD  �6د ا�+&ب ا� ١
٢   D�ــــــــــــ�G#8٨ �6د ا�+&ب ا� 

٣  D7�V#O٤ �6د ا�+&ب ا� 

٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ٥ �6د ا�+&ب ا�

٥   D7ــــــــــــــ� ٣ �6د ا�+&ب ا��ا�

��ـــــــــــ#ح   ٦�� ��
�� ا�� ــــ�� %٦٢،٥ ا�



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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    

  

        السمــعيات  السمــعيات  السمــعيات  السمــعيات  : : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

طالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد طالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد طالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد طالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد : : : : 
ًً ًً

 

٢٤٣  �+' #���ى '7' #�  :7ـً� %٧٣،٢٦ ٢٤،٤٢ ٣٤،٣٩ ٣٨،٨٧ '#ر�

٢٤١ *Aا�U7ـً�  %٧٢،٥٩ ٢٤،٢ ٣٥،١٩ ٣٧،٤ ��� '��8 6#'� ا��:  

٢٤٦ ��8' *�
  :7ـً�  %٧٠،٧٢ ٢٣،٥٦ ٣٣،٩٤ ٣٦،٧٨ ه�� ا= '��8 ا���

٢٣٧ j4#% L::�#ل ر ��7ـً� %٦٦،١٩ ٢٢،٠٦ ٣٠،١٩ ٣٦ أ:  

7�* �6* إ�Fاه�7  ٢٤٠�  :7ـً� %٦٥،٥٦ ٢١،٨٥ ٣٢،٣٦ ٣٣،٢ ر�,#م ا�8

�#ن 6�� ا�!
ى ه���  ٢٤٢�M ��K#4 7ـً� %٦٩،٣٣ ٢٣،١١ ٣٢،٦١ ٣٦،٧٢:  

ًًثانياثانياثانياثانيا  ـــــــــالب راسبـــــــــــونـــــــــالب راسبـــــــــــونـــــــــالب راسبـــــــــــونـــــــــالب راسبـــــــــــونطــطــطــطــ: : : : ًً

ء '�+�* '��8 6�� ا��O#ر  ٢٣٥n  P�� را�L أ'�اض ا���P وا�
�#BV ا���7�7U5 وN}ه�G B7#ف ا�

 را�L أ'�اض ا���P وا�
�#BV ا���7�7U5 وN}ه�G B7#ف ا���P وأ'�اض اtذن واA#,N XAt* 4|اد أ%�� داودد ٢٣٨

 �اض ا���P وا�
�#BV ا���7�7U5 وN}ه�G B7#ف ا���P را�L أ' ر�S �7&ح ��� أ%�� 76#د ٢٣٩

 را�L أ'�اض ا���P وا�
�#BV ا���7�7U5 وN}ه�G B7#ف ا���P وأ'�اض اtذن واXAt '�وة 6#دل ��L7 6&م  ٢٤٤

٢٤٥ l�� �7$ا�� ��6 #,' XAtذن واtوأ'�اض ا P�� را�L أ'�اض ا���P وا�
�#BV ا���7�7U5 وN}ه�G B7#ف ا�

 را�L أ'�اض ا���P وا�
�#BV ا���7�7U5 وN}ه�G B7#ف ا���P  '��وح '��8 ا�5
رةوء  ٢٤٧

 طــــــالب غائبـــــــونطــــــالب غائبـــــــونطــــــالب غائبـــــــونطــــــالب غائبـــــــون: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

٢٣٦  D��' ��8' د
 را�L أ'�اض ا���P وا�
�#BV ا���7�7U5 وN}ه�G B7#ف ا���P  أ��#ء أ%�� '�8

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D١٣ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 

٢   D�ــــــــــــ�G#8١٢ �6د ا�+&ب ا� 

٣  D7�V#O١ �6د ا�+&ب ا� 

٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ٦ �6د ا�+&ب ا�

٥   D7ــــــــــــــ� ٦ �6د ا�+&ب ا��ا�

��ـــــــــــ#ح   ٦�� ��
�� ا�� ــــ�� %٥٠ ا�

        
        
        



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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    

  

        التخاطب      التخاطب      التخاطب      التخاطب      : : : :  ختصص  ختصص  ختصص  ختصص 
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

����ل ا
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

 طالب ناجحــون بتقـدير جيد ًطالب ناجحــون بتقـدير جيد ًطالب ناجحــون بتقـدير جيد ًطالب ناجحــون بتقـدير جيد ً: : : : أوالأوالأوالأوال

٢٥١ }75�rا��$�7 ا� ��6 ��E7ا� 
F7ــ�ً  %٧٢،٨٣ ٢٤،٢٧ ٣٤،٩٧ ٣٧،٨٦ ',# أ:  
٢٥٣ *A
7���D7 ا�% ��  :7ــ�ً  %٦٩،١٤ ٢٣،٠٤ ٣٢،٩٤ ٣٦،٢ ه

 بــــــــــــــــــونبــــــــــــــــــونبــــــــــــــــــونبــــــــــــــــــونطـــــــــــالب راسطـــــــــــالب راسطـــــــــــالب راسطـــــــــــالب راس: : : : ثانياثانياثانياثانيا

6�� ا��7�8 �6س ٢٤٩  ��#^ *� را�L أ'�اض ا��LK#U وأ'�اض :�ا%� اXAt واtذن  '


د 4
زى 6�� ا���#ح :
ه� ٢٥٠�^ LK#Uأ'�اض ا�� L�را 

٢٥٢  #M#F ��8' �4ج B�ه�  *�K#Uا�� B7ا��}ه L7�#��7�7 وأU5ا�� BV#�
 را�L ا�

٢٥٤ 

 إ��6#Fاه�7 '��8 أ�Fإ D7��#� B7  *�K#Uا�� B7ا��}ه L7�#��7�7 وأU5ا�� BV#�
  را�L أ'�اض ا��LK#U و ا�

 أ'�اض :�ا%� اtذن واXAt وا�8���ة 

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٦ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٦ �6د ا�+&ب ا� 
��F D7ون y6ر ٣V#O�6د ا�+&ب ا� - 
٤ 7�V#Oل  �6د ا�+&ب ا�
� - y�F Dر '!
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ٢ �6د ا�+&ب ا�
٦   D7ــــــــــــــ� ٤ �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ��   %٣٣،٣٣   ا�

                        
        
        
        
        



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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 وجراحـة العيـن   طب وجراحـة العيـن   طب وجراحـة العيـن   طب وجراحـة العيـن   : : : :   ختصص  ختصص  ختصص  ختصص
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 اآ��ا���

��
�� ا�� �� '&%$#ت   ا��!��� ا�

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير جيد جدا طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير جيد جدا طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير جيد جدا طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير جيد جدا : : : : 

٢٥٥ ��8' *�+�' \��F �7 :�ا %٧٦،٣٣ ٢٥،٤٤ ٣٧،٢٢ ٣٩،١١:  

٢٠٦  j4#% X�
  :�7 :�ا %٧٥،٥٥ ٢٥،١٨ ٣٦،١١ ٣٩،٤٤ �7M#ء �

  ا:�7 :� %٧٧،٣٩ ٢٥،٧٩ ٣٦،٥ ٤٠،٨٩ ر�,#م ا���
�* أ%��  ٧٤١

 " " " " جيد جيد جيد جيد " " " " طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

 

١٨٣                      

  :�7  %٧٢،٧٧ ٢٤،٢٦ ٣٣،٠٥ ٣٩،٧٢ إ��#س �F *�6آ#ت

١٩٣ X�
  :�7 %٧٠،٩٤ ٢٣p٦٤ ٣٣،٦٦ ٣٧،٢٨ '* أ%�� '�U#ر �

١٩٧  *A#�  :�7 %٧٢،٦١ ٢٤،٢٠ ٣٤،٢٢ ٣٨،٣٩ أ��#ء 6#دل �6* ا��

6�� ا�8* إ��76# ١٩٨ B76#��إ B ٦٨،٥٤ ٢٢،٨٤ ٣٤،٦٥ ٣٣،٨٩%  �7:  

٢٠١  *G#' �7��#ن أ%�� ا�% �7  %٧١،٠٧ ٢٣،٦٩ ٣٣،٦٣ ٣٧،٤٤:  

٢٠٧ ��E7ا� 
Fاه�7 أ�F�7 % ٦٩،٩٨ ٢٣،٣٢ ٣٣،٠٤ ٣٦،٩٤ �6#م إ:  

  :�7  %٦٨،٦٤ ٢٢،٨٨ ٣٣،٠٣ ٣٥،٦١ 'XK#6 ��8 أ%�� ٢١٠

�7  % ٦٧،٧٧ ٢٢،٥٩ ٣٢،٧٧ ٣٥ '��8 6�� ا��#�a ا���'#وى ٢١١:  

٢١٢   �'#6 J�#Uا� ��6 �7��7 %٦٩،٣١ ٢٣،١٠ ٣٤،٥٣ ٣٤،٧٨ '�8
د ا�:  

�* إ�Fاه�7 6�� ا�
ه#ب  ٢١٩' �7  %٦٦،٧٧ ٢٢،٢٦ ٣٠،٧١ ٣٦،٠٦:  

  :�7  %٧٤،٠٨ ٢٤،٦٩ ٣٦،٠٨ ٣٨ ه#��ى 6�� ا��4#5*  6�� ا�,#دى  ٢٢٣

 طـــــــالب راسبـــــــــونطـــــــالب راسبـــــــــونطـــــــالب راسبـــــــــونطـــــــالب راسبـــــــــون: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

�7 6�� ا��#ل ١٩٥�� *A#ه D77# ا��:
�
~#F L�را 

 را�LK L ا��7
ن  :7,#ن أ%�� �6*  ١٨٤

6�� ا��7�8 ١٨٧ B7�^ ��� ن

:7# ا��D7 + :�ا%� D76 + را�LK L ا��7�
~#F 
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ر��   

سا��� 

 ا]�� 
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 اآ��ا���

��
�� ا�� �� '&%$#ت   ا��!��� ا�

 را�P7�: L ا��
اد آ��� 8�4* '�+�*  ١٨٩


:7# ا��LK + D7 ا��D7 +را�L :�ا%�  ا��7
ن  '�وة :�#ل '�8
د  ١٩٢�
~#F + ر ا^�7#رى�!' 


:7# ا��D7  '7&د 5A}ت S#دق  ١٩٤�
Fو�r7'ن و
 :�ا%� ا��D7 + را�LK L ا��7

١٩٦ �7�
:7# ا��D7 أ%�� '��8 آ�#ل ا��
~#F L�را 

 را�LK L ا��7
ن أ'#A* '��8 ا���rى '��8  ١٩٩

8�4* 6�� ا�
ه#ب  ٢٠٢ #� را�LK L ا��7
ن د�

٢٠٩ �7� را�LK L ا��7
ن Q#دة '�8
د ا�


د  ٢١٤��
:7# ا���A ���  D7#ر '�8
د '�
~#F L�را + D7ا�� LK +ر ا^�7#رى�!' 


:7# ا��D7 '�وة �6* ا����7 ا��#ز ٢١٥�
~#F L�را 


:7# ا��LK + D7 ا��D7 + را�L :�ا%�  ا��7
ن  '�وة '��8 '�8
د ا����ى ٢١٦�
~#F + ر ا^�7#رى�!' 

 رى'!�ر ا^�7#+را�LK L ا��7
ن  '#ر�#A# إ�FاهL7�A �7 ���7#ن ٢١٧

��ر ٢١٨r�زى ا
4 �7�A ���'  ن

:7# ا��D7 + را�LK L ا��7�
~#F 

٢٢١ L�#5ى أ%�� ا�
5A ن
 را�LK L ا��7

٢٠٥  Bى �#�� ا���yM  D7ا�� LK L�را 


ر ١٨٥��
:7# ا��D7+ را�LK L ا��7
ن و:�ا%� ا��7
ن  ر�74ة '�+�* '�
~#F 

 را�L :�ا%�  ا��7
ن �,# ���7 8�4* ٢٠٤

��8 6�� ا���QB7#دة ' ٢٠٨ D7ا%� ا���: L�را  


ان 6#دل '��8  ٢٢٠�A D7ا�� LK L�را +D77# ا��:
�
~#F +ر ا^�7#رى�!' 

٢٢٢ *�  را�L :�ا%� ا��D7 ه�� 6#دل ا%�� ا��8


:7# ا��D7+ :�ا%�  ا��7
ن+ را�LK L ا��D7 د6#ء ا%�� '��8 ا%�� ٧٣٩�
~#F +ر ا^�7#رى�!' 

١٨٨ ���
:7# ا��D7+ :�ا%�  ا��7
ن+ ا�LK L ا��D7ر Q#دة '��8 6�� ا���
~#F +ر ا^�7#رى�!' 

٧٤٠ X�

:7# ا��D7+ :�ا%�  ا��7
ن+ را�LK L ا��D7 دا���8' #7 ��
~#F +ر ا^�7#رى�!' 

١٩٠ D�% ��8' �7�
:7# ا��D7+ را�LK L ا��D7 '��8 ا��
~#F +ر ا^�7#رى�!' 
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ر��   

سا��� 

 ا]�� 
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 اآ��ا���

��
�� ا�� �� '&%$#ت   ا��!��� ا�

٧٤٢ ��8' ��� ��,A  ن
 ى'!�ر ا^�7#ر+را�LK L ا��7

 طـــــــــــالب غائبـــــــونطـــــــــــالب غائبـــــــونطـــــــــــالب غائبـــــــونطـــــــــــالب غائبـــــــون: : : : رابعارابعارابعارابعا

  إ��#ن '��8 '��8 إ�Fاه�7  ١٨٢


ى 6�� ا��
اد ١٨٦��  ر�,#م ا�

�8
د ر'Eى 6�� ا��
اد ١٩١'  

�8
د 6�� ا��ؤف ا�Fاه�7 ٢١٣'  

٢٠٣  �7�
:7# ا��D7+ را�LK L ا��D7 رF#ب 4
زى '��8 ا��
~#F +ر ا^�7#رى�!' 

 '!�ر ا^�7#رى+ :�ا%�  ا��7
ن+ را�LK L ا��D7 ه�b7 ا%�� 6�� ا���#ر ٢٢٤

            -::::ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٤٧ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٤١ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O٦ �6د ا�+&ب ا� 
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ١٤ �6د ا�+&ب ا�
٦   D7ــــــــــــــ� ٢٧ �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ�� %٣٤،١٤ ا�

                        
        
        
        
        
        
        



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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    

  

        األنف واألذن واحلنجرة   األنف واألذن واحلنجرة   األنف واألذن واحلنجرة   األنف واألذن واحلنجرة   : : : :   ختصص  ختصص  ختصص  ختصص
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

 طالب ناجحـــــون بتقدير جيد جداطالب ناجحـــــون بتقدير جيد جداطالب ناجحـــــون بتقدير جيد جداطالب ناجحـــــون بتقدير جيد جدا: : : : اوالاوالاوالاوال


�*'��8 ���7 '�+�* ا ١٦٩U� �7 :�ا  %٨٠،٦ ٢٦،٨٦ ٣٦،١ ٤٤،٥:  

جيد جيد جيد جيد " " " " طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 
ًً ًً

"""" 

  :�7ً  %٧٣،٢١ ٢٤،٤٠ ٣١،٢٧ ٤١،٩٤ أ%�� '��8 إ�Fاه�7 ^+#ب  ١٥٨
  :7ً�  %٧١،٩٩ ٢٣،٩٩ ٣٤،٦ ٣٧،٣٩ A$�7ة إ�Fاه�7 %�L  ا= إ'#م ١٧٨
  :�7ً  %٦٩،٧٧ ٢٣،٢٥ ٣١،٦ ٣٨،١٧ رF#ب %�D أ%�� 6�� ا���+*  ١٦٢
��ر ١٦٨r�ور اE6 ر��r�4# ا
� ٦٩،٣٨ ٢٣،١ ٣١،٨٨ ٣٧،٥%  ً�7:  
  :�7ً  %٦٨،٦٦ ٢٢،٨ ٣١،١ ٣٧،٥٦ أ%�� إ�Fاه�7 '�8
د ر�#ض  ١٥٥
6
ض ا=  ١٧٥ `Fر ��6 *8' *�+�' ٦٧،٧٨ ٢٢،٥٩ ٣٢،٥ ٣٥،٢٨%  ً�7:  
١٧٠ �A#Q L7�% X7+ا�� ��6 ��8' ٦٦،٨ ٢٢،٢٧ ٣١،٣ ٣٥،٥% �7:  

  طـــــــــالب راسبـــــون طـــــــــالب راسبـــــون طـــــــــالب راسبـــــون طـــــــــالب راسبـــــون::::ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 را�L أ'�اض أXA وأذن وا��
7N#ت وا����7#ت  أ%�� إ�Fاه�r4 �7ى �6#رة ١٥٤

١٥٦ �� را�L أ'�اض أXA وأذن  أ%�� ��� ��7 أ%�� ا��

 را�L أ'�اض أXA وأذن  أ%�� 6�� ا����� E�% *�6ة  ١٥٧
١٥٩ �� را�L أ'�اض أXA وأذن  أ%�� '��8 6
ض ا��
١٦١ ' ��7F س��ى �#و�� را�L ا��!�را^�7#رى  ��ى ه

ر ا���D '��8 :#ب ا= ١٦٣A وأذن   ر%#ب XAأ'�اض أ L�را 
١٦٥ �� را�L أ'�اض أXA وأذن  6�� ا���#ح '��8 6�� ا���#ح ه
١٦٦ D�Eوأذن �6#م أ%�� أ%�� ا�� XAأ'�اض أ L�را 
6�� ا��F �7�8ران ١٦٧ D�%ا�� ��  و'!�ر إ^�7#رى را�L أ'�اض أXA وأذن 6&ء 6
١٧١  B76#��إ �'#% E�Eا�� �� را�L أ'�اض أXA وأذن  '6 ��8
١٧٢ �!S ��8' �7ا��� �� را�L أ'�اض أXA وأذن و'!�ر إ^�7#رى  '6 ��8

 أ%�� ١٧٣Fاه�7 أ�Fد أ%�� إ
 را�L أ'�اض أXA وأذن  '�8
١٧٤ X7+ا�� �� ى را�L أ'�اض أXA وأذن و'!�ر إ^�7#ر '�+�* ا���7 أ%�� 6
١٧٦ L7�S L7� را�L أ'�اض أXA وأذن  '7�# 5A}ت �
١٧٧  *�6�� ا�,#دى 76 ���: ��A  وأذن XAأ'�اض أ L�را 
 را�L أ'�اض أXA وأذن  ه#A* إ�Fاه�7 6+�7 إ�Fاه�7  ١٧٩
�D ا���8�7* ١٨٠% �7� را�L أ'�اض أXA وأذن  ه�� ا�
�D ا�#5'*  ١٨١% ��8' �� را�L أ'�اض أXA وأذن  ه
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 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

 را�L أ'�اض أXA وأذن وا���ا%� ا��#'� و'!�ر ا^�7#رى %�� و�7% '��8 '
�*أ ١٤٤

 را�L أ'�اض أXA وأذن وا���ا%� ا��#'�  أ%�� 6�� ا= 6�� ا��7�8 %�� ١٤٥
١٤٦ �7� D� را�P7�: L ا��
اد إ��#ن '�8
د %
 را�L أ'�اض أXA وأذن  إ�&م '��8 :�#ل أ%�� ���7#ن ١٤٧
١٤٨ D7� را�P7�: L ا��
اد  '��8أ��#ء أ%�� %
 را�L أ'�اض أXA وأذن وا���ا%� ا��#'� و'!�ر ا^�7#رى '�* إ�Fاه�7 6�� ا��+X7 إ�Fاه�7  ١٤٩
١٥٠  *Gأ%�� 4|اد را D7�#� اد
 را�P7�: L ا��
 را�P7�: L ا��
اد أ%�� إ�Fاه�7 �#�� �7+6 ١٥١
١٥٢ B��F��8 �#'* 6#'� ���7 إ' N
 7#ت وا����7#ت و'!�ر ا^�7#رىرا�L أ'�اض أXA وأذن وا��

ان  ١٥٣G7#ت و'!�ر ا^�7#رى أ%�� 8�4* '��8 ر��� را�L أ'�اض أXA وأذن وا��
7N#ت وا�

 طــــــــــالب غائبــــــــــــونطــــــــــالب غائبــــــــــــونطــــــــــالب غائبــــــــــــونطــــــــــالب غائبــــــــــــون: : : :                                    رابعـــــــــــا                                    رابعـــــــــــا                                    رابعـــــــــــا                                    رابعـــــــــــا 

  D7ه#M *8�7دة ا���
 P7�: LV#Q ا��
اد  إ�&م :
 �#Uا� ��6 J�#Uا� ��6 l�#S J  اد
 P7�: LV#Q ا��

            -::::ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٣٨ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٣٦ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O٢ �6د ا�+&ب ا� 
٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ٨ �6د ا�+&ب ا�
٥   D7ــــــــــــــ� ٢٨ �6د ا�+&ب ا��ا�
٦  ������ـــــــــــ#ح  ا��� ��
   %٢٢،٢٢  ا�� ــــ

        
        
        
        
        
        



  

        
        كنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العلياكنرتول الدراسات العليا

        ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر ء ثاني ساعات معتمدة دور أكتوبر  جز جز جز جزاملاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترينتيجة 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 األطفال     طب األطفال     طب األطفال     طب األطفال     : : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

��
�� ا�� �� '&%$#ت   ا��!��� ا�

 """"ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز " " " " طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : :   أوال   أوال   أوال   أوال 

  '��#ز  %٨٦،٦٩ ٢٨،٩٠ ٤٠،٥٨ ٤٦،١١ '��8 �6* '��8 ا�8#ج �6*  ٤٤١ 

 طالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد جداطالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد جداطالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد جداطالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد جدا: : : : ثانياثانياثانياثانيا

٤١٤ l7�4 �7�:�7   %٨٠،٥٦ ٢٦،٨٥ ٣٦،٧٨ ٤٣،٧٨ أ%�� ',�ى ا�
 :�ًا

 

٤٥٥ *�#�:�7   %٨٠،٠٩ ٢٦،٧٠ ٣٥،٣٧ ٤٤،٧٢ ه�ى �6* '��8 ا��
 :�ًا

 

�D ا��5#وى ٤٤٢% *�
' ��8' ٧٩،٨٣ ٢٦،٦١ ٣٦،٣٣ ٤٣،٥%  �7:
 :�ًا

 

�7  %٧٩،٨١ ٢٦،٦٠ ٣٥،٢٥ ٤٤،٥٦ �
را �#'* أ%�� ا��7#د ٤٣٦:
 :�ًا

 

٤٢٨  *�
' `K ��8' *�#� ٧٨،٢٧ ٢٦،٠٩ ٣٧،٣٣ ٤٠،٩٤%   �7:
 :�ًا

 

6�� ا��
اد إ�Fاه�7 ٤٢٥ c�A�7   %٧٧،٥ ٢٥،٨٣ ٣٤،٥٦ ٤٢،٩٤ را:
 :�ًا

 

:�7   %٧٦،٥٨ ٢٥،٥٣ ٣٣،٩٧ ٤٢،٦١ ',# �#'* '��8 ���7#ن ٤٤٩
 :�ًا

 

٤٢٩ 
�8
د ��ور��' E�#4 �7   %٧٥،٨٣ ٢٥،٢٨ ٣٤،١١ ٤١،٧٢ ور:

 :�ًا
 

 """"جيدجيدجيدجيد" " " " طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

٤٢٤  *��M �7���� '��7 ا�F ٧٣،٣ ٢٤،٤٣ ٣٤،٩٧ ٣٨،٣٣%   �7:  
٤٢٠  ��A ��%ى أ
�  :�7  %٧٢،٥٣ ٢٤،١٨ ٣٢،١٤ ٤٠،٣٩ إ��#ن 76
�7 '�8
د  ٤٣٨�  :�7  %٧٢،٠٥ ٢٤،٠٢  ٣٤،٢٢ ٣٧،٨٣ '��8 %��* ا�
  :�7  %٧١،٧٢ ٢٣،٩١ ٣٢،٤٤ ٣٩،٢٨ �7M#ء K#رق '��8 ا���:�#ن  ٤٣١
٤٣٤ ��� ��8' *�6 *�6 ٧٠،٦٤ ٢٣،٥٥ ٣٣،٠٣ ٣٧،٦١%  �7:  
6�� ا��7�8  ٤٣٠ ��� D��7M ٧٠،٢٨ ٢٣،٤٣ ٣٣ ٣٧،٢٨%  �7:  
�7  %٧٠،٥ ٢٣،٥ ٣٢،٨٣ ٣٧،٦٧ '�+�* 6�� ا���#ح '�8
د '��8 ٤٤٦:  
٤٥٤ *�7�' ��  :�7  %٦٩،٥٣ ٢٣،١٨ ٣٢،٣٦ ٣٧،١٧  '�M ��8�Xه
٤٤٥  #Qtا *A��6اEح ا�#�A �7  %٦٩،٤٧ ٢٣،١٦ ٣١،٨٦ ٣٧،٦١ '�وة:  
  :�7  %٦٩،٤٧ ٢٣،١٦ ٣٢،٠٨ ٣٧،٣٩ '7#دة %#زم 6�� ا=  ٤٥١
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��N Xآ*  ٤١٦� `Fر ��  :�7  % ٦٨،٨٩ ٢٢،٩٦ ٣٠،٨٣ ٣٨،٠٦ n�#ت 6
٤٥٩  *��M ��8' *8�4 �7�7  %٦٨،٦٤ ٢٢،٨٨ ٣٢،٦٤ ٣٦ و�:  
6�� ا�!#در ٤٢٢ ����8
د 6�� ا��' D���7  %٦٦،٩٢ ٢٢،٣١ ٣١،٩٢ ٣٥ أ:  
٤٢٦ *��M *�Oا� ��  :�7 ٧١،٨ ٢٣،٩٣ ٣١،٩٢ ٣٩،٨٩ ر�� '��8 �4
ح 6

 طـــــــالب راسبـــــونطـــــــالب راسبـــــونطـــــــالب راسبـــــونطـــــــالب راسبـــــون: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

 را�L أ'�اض ا�Kt#ل  أ%�� ���7 '�8
د ه
��ى  ٣٩٩
٤٠٠ ��  ورا~� -را�L أ�K#ل   ا��%�D ��� '��8 ��7 أ%�� 6
  ورا~� -را��% L�b* ا�
دة  A �5V#6#دى 6�� ا�!#در ��6  ٤٠١
٤٠٢ a7�� E�Eا�� ��  ورا~� - yON�� -را�L أ�K#ل  '��8 أ%�� 6
  ورا~� -  %��b* ا�
دة - yON�� -را�L أ�K#ل  '��8 ا���7 '��8 ا�#5'*  ٤٠٣
٤٠٤  kAر '��8 أ�F ��8'  ��yON L�دة  -را
  '!�ر أ^�7#رى- ورا~� - %��b* ا�
��8 ���7 6�� ا��ؤف '��8 ٤٠٦'  ��yON L�دة -را
  '!�ر أ^�7#رى- ورا~� - %��b* ا�
٤٠٧ D7�
 ا��7Fد '��8 آ�#ل أ%�� أ
  ورا~� -را�L أ�K#ل  '�8
٤٠٨  B7�^ =ا �� را�L أ�K#ل  '�وة '6 ��8
�P ا��
ه�ى ٤٠٩� 
Fاه�7 '�8وس أ�Fل ر إ#�Kأ L�ا 
�8
ظ ٤١٠' ��� را�L أ�K#ل  أ%�� ا����8ى 6�� ا��
٤١١ m5ورا~�  أ%�� ���7 ا�5#�4* آ L�ل- را#�Kأ  
 را�yON L�� أ%�� '��8 6�� ا��&م ا��Eاوى ٤١٢
�* EQا��  ٤١٣Oا� ��  ورا~� -را�L أ�K#ل  أ%�� '6 ��8
  ورا~� -را�L أ�K#ل  n�� 6#دل 6�� ا��#ل 6
ف ٤١٧
 را�L أ�K#ل  �#ن إ��#ن %��ى 6�� ا��E�E ه
��ى إ� ٤١٨

د '�8
د ٤١٩:
 را�L أ�K#ل إ��#ن 6�� ا��
 را�L أ�K#ل إ��#ن '��8 �6* ا���#ل  ٤٢١
 را�L أ�K#ل  إ��#س ��� 6�� ا��%�D داوود ٤٢٣
  '!�ر إ^�7#رى - ورا~�–را�yON L��  �#رة إ�Fاه�7 ا���7 ���#ن  ٤٢٧
�8
د �&'�  ٤٣٢' �S#6  ��yON L�را 
�* ا���
�* ���7#ن  ٤٣٣� را�L أ�K#ل  �6* %
٤٣٥  B76#��اه�7 إ�Fر إ#�Oا� �� را�L أ�K#ل  ��6و 6
 را�L أ�K#ل  '��8 أ%�� '��ى 6�� ا�,#دى  ٤٣٧
 را�L أ�K#ل و%��b* ا�
دة وyON�� '��8 زj4#% ��8' �76 أ%�� ٤٣٩
٤٤٠ c��6 ��8' ��� را�L أ�K#ل  '6��8�� ا��
  ورا~�-را�L أ�K#ل  '�8
د %��ى ر'H#ن ا��& ٤٤٣
٤٤٤ L7� را�L أ�K#ل  '�وة إ�Fاه�7 %#'� %
�* ا���8اوى  ٤٤٨� را�L أ�K#ل  '�* 6#دل 6�� ا�
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 را�L أ�K#ل  ',# �Q�L ا���7 أ%��  ٤٥٠
 را�L أ�K#ل  ه�� %��* '��8 داوود ٤٥٢
٤٥٣ *A#�� را�L أ�K#ل  ه�� ��#ح '��8 ا�

 ـــــالب غائبــونـــــالب غائبــونـــــالب غائبــونـــــالب غائبــونطــطــطــطــ: : : : خامسا خامسا خامسا خامسا 

٣٩٨  *A���  أ%�� :&ل '�8�7* ا�
  '�rF B7�: ��8ى #6'�  ٤٠٥
٤١٥  *�  إ�&م أ%�� '�8
د 76
�#ر S&ح 6�� ا����7 ا��!*  ٤٤٧'  

ف ٤٥٦�U' ��: *�� ورا~�-را�L أ�K#ل و%��b* ا�
دة وyON��  وء %
�7 �#�� 6�� ا��O#ر  ٤٥٧r8ا� �� ورا~�-��b* ا�
دة وyON�� را�L أ�K#ل و% وء 6
٤٥٨  B7ا��� ��6 �7� را�L أ�K#ل   وء '��8 ا�

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٦٢ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٥٥ �6د ا�+&ب ا� 
٤  D7�V#O٧ �6د ا�+&ب ا� 
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ٢٣ �6د ا�+&ب ا�
 ٣٢ �ا��7ــــــــــــــD  �6د ا�+&ب ا� ٦
��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ�� %٤١،٨١ 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
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        الباثولوجيا اإلكلينيكية الباثولوجيا اإلكلينيكية الباثولوجيا اإلكلينيكية الباثولوجيا اإلكلينيكية : : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

 ير إمتيازير إمتيازير إمتيازير إمتيازطالب ناجحــــــــــــــون بتقدطالب ناجحــــــــــــــون بتقدطالب ناجحــــــــــــــون بتقدطالب ناجحــــــــــــــون بتقد: : : : أوال أوال أوال أوال 


ن أ%�� ا��#وى  ٧٠٩'{' *�  '��#ز  %٨٥،٥ ٢٨،٥ ٤٠ ٤٥،٥ '

ًًًًطالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد جداطالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد جداطالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد جداطالب ناجحــــــــــــــون بتقدير جيد جدا: : : : ثانياثانياثانياثانيا
 


 ا���#ر          ٧٠٧  Fح �6* أ&S �:#�7 :�ًا  %٨٤،٦ ٢٨،٢ ٤٠،٦ ٤٤ ه:  

٧٠٥ 
 B�5' *'#� �7'#� ٨٠،٣٣ ٢٦،٧٨ ٣٩ ٤١،٣٣ 

% 
  :�7 :�ًا

  :�7 :�ًا  %٨٠ ٢٦،٦٧ ٣٧،٨ ٤٢،٢ � 4|اد %�#مأ�#'� ��7 ٧١٠

٧٠٦ 

 ا��+#Fت '��8 أE6 ٧٨،٨٨ ٢٦،٢٩ ٣٦،٦ ٤٢،٢٨ زه�اء 

% 
  :�7 :�ًا

٦٩٠ �7+6 �7�  :�7 :�ًا %٧٧،٣٦ ٢٥،٧٩ ٣٦،٦٩ ٤٠،٦٧ �#رة أ%�� ا�
  :�7 :�ًا %٧٧،٦ ٢٥،٨٧ ٣٦،٩ ٤٠،٧ أ��#ء زآ* 6�� ا��N �7�8آ*   ٧١٢

 ـــــــــون بتقدير جيد ـــــــــون بتقدير جيد ـــــــــون بتقدير جيد ـــــــــون بتقدير جيد طالب ناجحـــــطالب ناجحـــــطالب ناجحـــــطالب ناجحـــــ: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

�8
د %�#ج ٧١٤' D�٧٠،٨٦ ٢٣،٦٢ ٣٣،٦٩ ٣٧،١٧ '7#دة :�#ل ا�� 
% 

 �7:  

٧١١  #+6 `N#8M �7�� ٦٨،٠٧ ٢٢،٦٩ ٣١،٢٧ ٣٦،٨ أ��#ء 
% 

 �7:  

 ٦٦،٥٣ ٢٢،١٧ ٣١،١٦ ٣٥،٣٧ %���� ���7#ن '�8
د ���7#ن  ٧١٣
% 

 �7:  

 طـــــــالب راسبــــــــــــــون طـــــــالب راسبــــــــــــــون طـــــــالب راسبــــــــــــــون طـــــــالب راسبــــــــــــــون : : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

�6* '�8
د  ٦٨٣ D�%ا�� �� را�L آ7�7#ء اآ�7��7r7 وأ'�اض ا��م  '��� 6
٦٨٤  �7�#Q 
Fأ P7��6�� ا� XK#6 دة#Q  �7 وأ'�اض ا��مr7� را�L آ7�7#ء اآ�7
٦٨٥  �7r8ا� ��6 D�6&ء ا�� ��اد  '�
 را�P7�: L ا��
 را�L آ7�7#ء اآ�7��7r وأ'�اض ا��م  أ�5Aاح 6�� ا���#ح '��8 ز�76  ٦٨٦
٦٨٧  B7F#� ��%78* أ�7#رى  و4#ء �^ را�L أ'�اض ا��م وا��!�ر ا
 را�L آ7�7#ء اآ�7��7M  �7r#ء 6�� ا��&م 6�� ا��!�
د ٦٨٩
٦٩١  ��� را�P7�: L ا��
اد  د��# 4|اد �X7 ا�
 را�L آ7�7#ء اآ�7��7r  '7#دة '�8
د 6�� ا���#ح '��8 ٦٩٢
٦٩٣  
 ض ا��مرا�L أ'�ا أkA ا���7 إ�Fاه�7 ا��6
 را�L آ7�7#ء اآ�7�yM  �7rا إ�Fاه�7 أ%�� 6+#  ٦٩٤
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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��   

سا��� 

 ا]�� 
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

 را�L أ'�اض ا��م أ'#A* إ�Fاه�7 6�� ا= أ4��ى ٦٩٥
 را�L أ'�اض ا��م 8G# ���7 ��7 أ%�� ٦٩٧

 ا��+#  ٦٩٨F��8 أ' *�Oا� �� را�L آ7�7#ء اآ�7��7r وأ'�اض ا��م  �7M#ء 6
٧٠٠  X��M X�
�#م �#'* '��8 �Aآ�7 أ L��7 وأ'�اض ا��م راr� 7#ء اآ�7
 را�L أ'�اض ا��م  إ��#ن '�8
د ا���7 ا�5,#�*  ٧٠١
٧٠٢  *A
7�F *�7� را�P7�: L ا��
اد  '�وة '��8 ا�8
��6* 6�� ا�4#5*  ٧٠٣ D�% L� را�P7�: L ا��
اد  ز�
٧٠٤ �7� را�L آ7�7#ء اآ�7��7r7 وا��!�ر ا^�7#رى  أ%�� ا�,#'* 6�� ا����� أ%�� ا�

ان  ٧٠٨Gا����7 ر �� را�L آ7�7#ء اآ�7��7r7  إ��#ن S&ح 6
 را�L أ'�اض ا��م  ��6و 6�� ا��7�8 6�� ا��8�D ا�!�ش  ٧١٥
٧١٦  �N#% *�7�6 ى�Mر *���  �7r7� را�L آ7�7#ء اآ�7
٧١٧  *�
' ��8' D7'�7 أ� را�L أ'�اض ا��م وآ7�7#ء اآ�7��7r7  د6#ء ا�
 �L أ'�اض ا��م وآ7�7#ء اآ�7��7r7را ��8 '�#ه� '�8
د '�#ه� ٧١٨
�6* '�8
د  ٧١٩ D�%ا�� ��6 ���' �7r7� را�L أ'�اض ا��م وآ7�7#ء اآ�7
٧٢٠  *�6 D��7 �,�7 6�� ا��8r7� را�L آ7�7#ء اآ�7

 طـــــــــــالب غائبـــــــونطـــــــــــالب غائبـــــــونطـــــــــــالب غائبـــــــونطـــــــــــالب غائبـــــــون: : : : خامسا خامسا خامسا خامسا 

�7 '�+�* '�8
د ا��8�#وى  ٦٨٨��  
  ��� '�U#ر ا���A �7#ر  ٦٩٦
٦٩٩ ' `�
 ا�E7��هFد أ

ر '�8��  

                : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٣٨ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٣٥ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O٣ �6د ا�+&ب ا� 
٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ١٠ �6د ا�+&ب ا�
٥   D7ــــــــــــــ� ٢٥ �6د ا�+&ب ا��ا�
٦ � ��
�� ا�� ــــ��٢٨ ���ـــــــــــ#ح  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  
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        التخديــر       التخديــر       التخديــر       التخديــر       : : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 """"جيد جدا  جيد جدا  جيد جدا  جيد جدا  """"طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير : : : : 

٢٦٤ 
 ٧٦،١٣ ٢٥،٣٧ ٣٥،٩١ ٤٠،٢٢ إ��#ن أ%�� 8�4* 6�� ا�
ه#ب 

% 
 :�7 :�ًا

 

 """"جيد  جيد  جيد  جيد  " " " " طالب ناجحـــــــــــــــون بتقدير طالب ناجحـــــــــــــــون بتقدير طالب ناجحـــــــــــــــون بتقدير طالب ناجحـــــــــــــــون بتقدير : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 


زه�ة  ٢٦٠Fظ أ
  :�7  %٧٤،٠٥ ٢٤،٦٨ ٣٩،٣٣ ٣٤،٧٢ �Fاء �6* 6�� ا���8
٢٦٦  X�
  :�7 %٧٣،٧٢ ٢٤،٥٧ ٣٧،٧٢ ٣٦ 'K ��8#رق �6* �
٢٦٢ P'
S X7+ا�� ��6 LN�7 %٦٩،٨ ٢٣،٢٧ ٣٥،٩٧ ٣٣،٨٣ '��8 را:  

 طـــــــــالب راسبــــــــونطـــــــــالب راسبــــــــونطـــــــــالب راسبــــــــونطـــــــــالب راسبــــــــون: : : : ثا ثا ثا ثا ثالثالثالثال

٢٦٣  *�
 را��UN L��  أ%�� '�+�* '�8
د ا���
 را�P7�: L ا��
اد �6* '��8 �6* أ%�� أ%��  ٢٦٥

ان  ٢٦٧S 
F�7 '��8 أ� را��F�UN L '��8 ا�

 طـــــــالب غائبـــــون طـــــــالب غائبـــــون طـــــــالب غائبـــــون طـــــــالب غائبـــــون : : : : رابعــــــــــا رابعــــــــــا رابعــــــــــا رابعــــــــــا 

٢٦١  *'
7F �7اه�Fل إ#�: �� أ'7

                : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٨ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٧ �6د ا�+&ب ا� 
��F D7ون y6ر ٣V#O١ �6د ا�+&ب ا� 

ل   ٤��y�F D7ر '!V#O�6د ا�+&ب ا� - 
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ٤ �6د ا�+&ب ا�
٦   D7ــــــــــــــ� ٣ �6د ا�+&ب ا��ا�
٧ �
�� ا�� ــــ��٥٧،٧١ � ����ـــــــــــ#ح  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  
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        طب احلاالت احلرجـة   طب احلاالت احلرجـة   طب احلاالت احلرجـة   طب احلاالت احلرجـة   : : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 
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سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

 """"إمتياز إمتياز إمتياز إمتياز " " " " طالب ناجحــون بتقدير طالب ناجحــون بتقدير طالب ناجحــون بتقدير طالب ناجحــون بتقدير : : : : اوال اوال اوال اوال 

  ٢٧٥                   
٨٥،١٦ ٢٨،٣٨ ٤٠،٦٦ ٤٤،٥ '��8 '�8
د %��* '�F ��8ر  

% 
  '��#ز

 " " " " جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا " " " " طالب ناجحــون بتقدير طالب ناجحــون بتقدير طالب ناجحــون بتقدير طالب ناجحــون بتقدير : : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

٢٧٤ 
 ��A =ض ا
�8
د 6' ���F ٨٢،٥٣ ٢٧،٥١ ٤١،٢٢ ٤١،٣١ 

% 
  :�7 :�ا

٢٧٦ 
6�� ا��#�a إ�Fاه�7  X��� ��%٧٩،٧٥ ٢٦،٥٨ ٣٨،٥٨ ٤١،١٧ أ 

% 
  :�7 :�ا

٢٨٣ 
٧٥،٣٨ ٢٥،١٣ ٣٨،٦٦ ٣٦،٧٢ '�8
د 6�� ا= 6�� ا��%�7 ا��!*  

% 
  :�7 :�ا

 """"جيد  جيد  جيد  جيد  " " " " طالب ناجحـــون بتقدير طالب ناجحـــون بتقدير طالب ناجحـــون بتقدير طالب ناجحـــون بتقدير : : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

٢٨٤ 
'��E إ�Fاه�7 6�� ا��E�N E#ج 

D�ا�� 
٧٠،٨٦ ٢٣،٦٢ ٣٤،١٩ ٣٦،٦٧ 

% 
�7:  

٢٨٦ 
 ٦٩،٦٩ ٢٣،٢٣ ٣٢،٤٧ ٣٧،٢٢ أ%�� 6�� ا��وؤف أ%�� زه�ة 

% 
�7:  

٢٧٠ 

 ا����F٦٩،٥٨ ٢٣،١٩ ٣٠،٦٦ ٣٨،٩٢ إ�&م أ�#'� أ%�� أ 

% 
�7:  

  :�7 %٦٧،٩٧ ٢٢،٦٥ ٣٠،٦١ ٣٣،٣٦ أ%�� رأ�F \4وى '��8 ٢٨٧
  :�7 %٦٤،٠٥ ٢١،٣٥ ٣٠،٥٥ ٣٣،٥ أ%�� �76 6�#س Q#زى ٢٦٩

 طـــــــالب راسبــــــــــونطـــــــالب راسبــــــــــونطـــــــالب راسبــــــــــونطـــــــالب راسبــــــــــون: : : :                                                      رابعا                                                       رابعا                                                       رابعا                                                       رابعا  

  ا��8:� را�LK L ا�#8ت أ%�� أ%�� ا��6#4* 6�� ا��#ل ٢٨٨
٢٨٩  L�8* �6* ا���S ��8'  �:�8ت ا� را�LK L ا�#8

٢٨٥ 
6�� ا��7�8 6�� ا= 6�� ا��7�8 

*�+�' 
 را�P7�: L ا��
اد

 را�LK L ا�#8ت ا��8:�  ا%�� ا���7 ا���وى '��8 ٢٩٠

٢٨٥ 
6�� ا��7�8 6�� ا= 6�� ا��7�8 

*�+�' 
 را�P7�: L ا��
اد 
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ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
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 ا�� 
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 طـــــــالب غائبــــــــــــــــونطـــــــالب غائبــــــــــــــــونطـــــــالب غائبــــــــــــــــونطـــــــالب غائبــــــــــــــــون: : : :                            خامسا                             خامسا                             خامسا                             خامسا                                                                                                      

�8
د 6�� ا= '�8
د �b6#ن ٢٦٨'  
�8
د K#ه� 6�� ا�!
ى  ٢٧١'  
  '��8 أ%�� '�8
د '�+�*  ٢٧٢

٢٧٣ 
 
Fا��7�8 أ ��6 *A
6 ��8'

 %��7ة 
 

٢٧٧  ��7�^ D'|ا�� ��  '�+�* K#رق 6
٢٧٨ 8' *�Oا� ��6 ��8' ���: ��  
٢٧٩ �M
M
Fأ `�  ��6و '��8 6�� ا
  �M�X رزق 6�� ا���#ح :
دة  ٢٨٠

٢٨١ 

 ا��Eم Fا��ازق أ ��6 ��8'

5
رى� ا�5
 


 ر6#4*  ٢٨٢Fأ B7ا��� ��  A#در :&ل 6

                ::::ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٢٣ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8١٣ �6د ا�+&ب ا� 
��F D7ون y6ر ٣V#O١٠ �6د ا�+&ب ا� 

ل   ٤��y�F D7ر '!V#O�6د ا�+&ب ا� - 
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ٩ �6د ا�+&ب ا�
٦   D7ــــــــــــــ� ٤ �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ�� %٦٩،٢٣ %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  
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        عالج األورام والطب النوويعالج األورام والطب النوويعالج األورام والطب النوويعالج األورام والطب النووي: : : : ختصصختصصختصصختصص
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أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

ًًًًطالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير جيد جدا  طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير جيد جدا  طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير جيد جدا  طالب ناجحــــــــــــــون   بتقدير جيد جدا  : : : : 
 

٢٥٨ 
}�6�� ا�!#در ا�8 *�+�' #� ٨٣،٨٨ ٢٧،٩٦ ٤٠،٦٦ ٤٣،٢٢ د�

% 
  :�7 :�ًا 

٢٥٧ 
D��* ���7#ن %�% ��� ٨٢،٥٨ ٢٧،٥٢ ٤٠،٨٦ ٤١،٧٢ 

% 
  :�7 :�ًا 

٢٥٩ 
 ��8' D�% *��% ��#� ٧٨،٥٥ ٢٦،١٨ ٣٥،٠٥ ٤٣،٥ 

% 
  :�7 :�ًا 

 طـــــــالب راسبـــــــــــــــونطـــــــالب راسبـــــــــــــــونطـــــــالب راسبـــــــــــــــونطـــــــالب راسبـــــــــــــــون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  


:ـــــــــــــــ�  �   

 طـــــــالب غائبــــــــــــونطـــــــالب غائبــــــــــــونطـــــــالب غائبــــــــــــونطـــــــالب غائبــــــــــــون: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 


:ـــــــــــــــ�  �   

                : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
 ٣ ــــــــ�'7ـــD  �6د ا�+&ب ا���!ـــ ١

٢   D�ــــــــــــ�G#8٣ �6د ا�+&ب ا� 

��F D7ون y6ر ٣V#O�6د ا�+&ب ا� - 


ل   ٤��y�F D7ر '!V#O�6د ا�+&ب ا� - 

٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ٣ �6د ا�+&ب ا�

٦   D7ــــــــــــــ� - �6د ا�+&ب ا��ا�

��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ�� %١٠٠ %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  

 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 العامة الباطنة العامة الباطنة العامة الباطنة العامة : : : : ختصصختصصختصصختصص

ر��   

سا��� 

 ا]�� 
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

��
�� ا�� �� '&%$#ت   ا��!��� ا�

أوالأوالأوالأوال
ًً ًً

 طالب ناجحـــــــــون بتقدير جيد جدا طالب ناجحـــــــــون بتقدير جيد جدا طالب ناجحـــــــــون بتقدير جيد جدا طالب ناجحـــــــــون بتقدير جيد جدا : : : : 

6�� ا��ا��  ٥٦٤ B�M �7�� �7 :�ا  %٧٦،٦٧ ٢٥،٥٦ ٣٨،٥ ٣٨،١٧ إ�&م:  

٥٦٦ �S ر �6* �#رة#��  :�7 :�ا  %٧٥،٨٩ ٣٨،٣٦ ٣٧،٥٣ ٢٥،٢٩ 8* 6�� ا�

  :�7 :�ا  %٧٥،٠٨ ٢٥،٠٣ ٣٥،٢٥ ٣٩،٨٣ '��8 '�+�* أ%�� ا���#ر  ٥٧٠

 """"جيد جيد جيد جيد " " " " طالب ناجحـــــون بتقدير طالب ناجحـــــون بتقدير طالب ناجحـــــون بتقدير طالب ناجحـــــون بتقدير : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

  :�7  %٧٣،٨٠ ٢٤،٦ ٣٤،٦١ ٣٩،١٩ ه7#م آ�#ل 6�� ا��$�7 ا��!*  ٥٧٤

٥٦٧ `N#8M ن#��M �7  %٧٢،٧٥ ٢٤،٢٥ ٣٥،٣٩ ٣٧،٣٦ ��� 6#دل:  

٥٨٧  #F�7  %٧٢،٣٣ ٢٤،١١ ٣٤،٠٨ ٣٨،٢٥ ',# %#'� '��8 د:  

6�� ا��7�8 6��ة 6�� ا��7�8  ٥٧٣ *,A ٧٢،٣٨ ٢٤،١٣ ٣٤،٣٠ ٣٨،٠٨%  �7:  

٥٧٩  *,7���  :�7  %٧٠،٤٣ ٢٣،٤٨ ٣٢،١ ٣٨و٣٣ �#رة ���7 4|اد ا�

  :�7 % ٦٩،٦٧ ٢٣،٢٢ ٣٣،٦١ ٣٦،٠٦ أ%�� U�K �F#: *:#A#ن ٥٦٢

٥٧٦ 
 
Fم أ&��#م ا�85#ت 6�� ا�%

 �Mارة

٦٨،٠٦ ٢٢،٦٧ ٣٢،٦٧ ٣٥،٣٩%  �7:  

  :�7  %٦٧،٥٩ ٢٢،٥٣ ٣٢،٨١ ٣٤،٧٨ �#'l ��اج �
�X 76#د ٥٨٠

  :�7  %٦٦،٩٥ ٢٢،٣٢ ٣٢،٢٨ ٣٤،٦٧ ر�A #M#ح '�8
د ��6ان ٥٧٨

ًًثالثا ثالثا ثالثا ثالثا   """"مقبول مقبول مقبول مقبول " " " " طالب ناجحـــون بتقدير طالب ناجحـــون بتقدير طالب ناجحـــون بتقدير طالب ناجحـــون بتقدير : : : : ًً

٥٩٠ M *�6 ���: ��8' ��#� D7ل  %٦٤،٥٥ ٢١،٥٢ ٣١،٣٣ ٣٣،٢٢ #ه
�!'  


ل  %٦٤،١١ ٢١،٣٧ ٣٠،٥٦ ٣٣،٥٥ 6#دل أ%�� �X7 اt�&م ز��ان ٥٨١�!'  

 طـــــــــــــالب راسبـــــــــــــونطـــــــــــــالب راسبـــــــــــــونطـــــــــــــالب راسبـــــــــــــونطـــــــــــــالب راسبـــــــــــــون: : : : رابعا رابعا رابعا رابعا 

�#ن إ�Fاه�7  ٥٦٨�M ��8' ��8'  �'#6 ��K#F L�را 
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 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��   

سا��� 

 ا]�� 
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

��
�� ا�� �� '&%$#ت   ا��!��� ا�

��ارى  ٥٦٩F ��%د أ
�8' ��8'  �'#6 ��K#F L�را 

٥٧٢ 
6�� ا��&م أ%�� '�+�* 

 �56#وى 

 �'#6 ��K#F L�را 

�� 6#'�  ر%#ب آ�#ل '��8 6&م  ٥٧٧K#F L�را 

٥٨٢  D7�
 ا���
ح '��8 %Fأ ��6#'�  آ� ��K#F L�را 

#6'�  '��8 %#'� 6�� ا����7 ا��r#وى  ٥٨٣ ��K#F L�را 

�� 6#'�  '��8 %��ى 6�� ا����7 داود ٥٨٤K#F L�را 

٥٨٦ � *�
�� 6#'�  #�� '��8 4#روق '�K#F L�را 

 طــــــــــــالب غائبـــــــــــونطــــــــــــالب غائبـــــــــــونطــــــــــــالب غائبـــــــــــونطــــــــــــالب غائبـــــــــــون: : : : خامسا خامسا خامسا خامسا 

  إ�&م �#'* '�+�* �&م  ٥٦٣

٥٧١ D7�% E�Eا�� ��6 D7���8
د %'  

  إ��#ن �6* '��8 ا��#دى  ٥٧٥

��8 6��c '�8وس �6*  ٥٨٥'  

  وء ��� إ�Fاه�7 إ�Fاه�7  ٥٨٨

  وء 6�� ا��#ل ا���7 ا���5اوى ٥٨٩

٥٩١  ��#� ��8' ��8' ��#�  

                : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٢٩ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 

٢   D�ــــــــــــ�G#8٢٢ �6د ا�+&ب ا� 

��F D7ون y6ر ٣V#O٧ �6د ا�+&ب ا� 


ل   ٤��y�F D7ر '!V#O�6د ا�+&ب ا� - 

٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ١٤ �6د ا�+&ب ا�

�7ــــــــــــــD  �6د ا�+&ب ا��ا ٦� ٨ 

��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ�� %٦٣،٦٣ ا�
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 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    

  

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

 ا�ــــــــــــــــــــــــــــــ�
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 'ـــــــــــــ&%$#ت ا��!���

 ناجحــــــــــــــون  بتقدير جيدناجحــــــــــــــون  بتقدير جيدناجحــــــــــــــون  بتقدير جيدناجحــــــــــــــون  بتقدير جيدطالب طالب طالب طالب : : : : أوالأوالأوالأوال

٣٢  #A
' *��% *'#� ٧٢،٨٠ ٢٤،٢٧ ٣٥،٨٠ ٣٧ �7:  
  :�7  %٧٢،٢٢ ٢٤،٠٧ ٣٢،٧٢ ٣٩،٥ '�+�* �6* ا��r#زى  ١٤

٢٩  *�Oا�  ��  :�7  %٧١،١٩ ٢٣،٧٣ ٣٢،٨٦ ٣٨،٣٣ د��# ه#A* أ%�� 6

5
ر  ١٧� �F#: �7اه�F�7  %٦٩،٢٢ ٢٣،٠٧ ٣٢،٦٦ ٣٦،٥٦ أ%�� إ:  

�7   %٦٥،٦ ٢١،٨٦ ٣١،٨٨ ٣٣،٧٢ '#:� 6�� ا= 6�� ا�,#دى  ٣٦:  

٤٥  kA

ر ���  :�7  %٦٥ ٢١،٦٦ ٣٠،٦٧ ٣٤،٣٣ ه#A* 6#دل '

 طـــــــــالب راسبـــــــون  طـــــــــالب راسبـــــــون  طـــــــــالب راسبـــــــون  طـــــــــالب راسبـــــــون  : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

١ D7�% P7Fاد  أ%�� ر
 را�P7�: L ا��


 ا���
ح  ٢F8* أ�S ��%و ا��!�ر  أ �S#U7# ا���ا%�7 ا�:
�
~#� ا^�7#رى را�L ا�

٣ c&ا� �� را�P7�: L ا��
اد  أ%�� 6 *�+�' *�6

٤  D�ح ا��&S اد  أ%�� '��ى
 را�P7�: L ا��

 را�P7�: L ا��
اد  أ%�� '��8 أ%�� ��6  ٥

��وك ٦' *�

:7# :�ا%�7 -را�L ا���ا%� ا��#'�   أ%�� '�
~#F  

 را�P7�: L ا��
اد  ^#�� ���ى إ�Fاه�7  ٨

٩ : E�Eا�� ��6 �S#� را�P7�: L ا��
اد  �#ل 6�� ا�

١١ *Gا���ا%� ا��#'�  '��8 �&'� ا��ا L�7#رى-را�^
:7# :�ا%�7 و ا��!�ر ا�
~#F  


:7# ا���ا%�7 ا��S#U و ا��!�ر ا^�7#رى  '�8
د '�7�N ��8 أ�
ب ١٢�
~#� را�L ا�

 را�P7�: L ا��
اد  '�+�* أ%�� N#8M` داوود ١٣

١٥  ��6 B'#��7'�+�* آ�^ D�%7#رى ا���^
:7# ا���ا%�7 ا��S#U و ا��!�ر ا�
~#� را�L ا�


:7# ا���ا%�7 ا��S#U و ا��!�ر ا^�7#رى إ�Fاه�7 '��8 إ�Fاه�7 ه&ل ١٦�
~#� را�L ا�
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ر�ـــــــ� 
 ا���
س

 ا�ــــــــــــــــــــــــــــــ�
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 'ـــــــــــــ&%$#ت ا��!���


:7# ا���ا%�7 ا��S#U و ا��!�ر ا^�7#رى '��8 إ��E�% ��8' B76#ة ٣٧�
~#� را�L ا�

�8
د ز��ا ٣٩' ���
:7# ا���ا%�7 ا��S#U  ن'��8 6�� ا���
~#� را�L ا�

 را�P7�: L ا��
اد  '��8 '��8 ��ور '�U#ر ٤٠


:7# ا���ا%�7 ا��S#U و ا��!�ر ا^�7#رى '�8
د أ%�� ا���#ر ٤١�
~#� را�L ا���ا%� ا��#'� وا�

٤٢ L+!د '��8 ا�
�8'  �S#U7# ا���ا%�7 ا�:
�
~#� را�L ا���ا%� ا��#'� وا�

 را�L ا���ا%� ا��#'�  &م'�+�* آ�#ل 6 ٤٣


:7# ا���ا%�7 ا��S#U وا��!�ر ا^�7#رى  '� '��8 6�� ا��E��A E#ر  ٤٤�
~#� را�L ا���ا%� ا��#'� وا�

 را�P7�: L ا��
اد أ%�� 6�� ا��O#ر 6�� ا��
اد  ١٩

٢٠ ���
+�� را�L ا���ا%� ا��#'� أ%�� '#ه� ا�


:7# ا��� أ%�� 'S ��8#وى  ٢٢�
~#� ا%�7 ا��S#Uرا�L ا�

 را�L ا��!�ر ا^�7#رى  ا%�� '�+�* ا���'#وى ٢٣

�7 6�� ا�,#دى  ٢٤�
:7# ا���ا%�7 ا��S#U وا��!�ر ا^�7#رى أ��#ء ���7 ا��
~#� را�L ا���ا%� ا��#'� وا�

٢٥ ��7�: XK#6 ��8' *��أ  �S#U7# ا���ا%�7 ا�:
�
~#� را�L ا�


اد را�P7�: L ا إ��#ن %�D أ%�� ا��4#5* ٢٦�� 

٢٨  �F#S �7اه�Fإ D�%  �S#U7# ا���ا%�7 ا�:
�
~#� را�L ا�

 را�L ا���ا%� ا��#'�  وا��!�ر ا^�7#رى  ر��
ن 'B7V#U ^�74#ل ٣٠

٣١ ��8' L��Oا� D�% l'#�  �'#ا���ا%� ا�� L�را 

٣٣ �7� را�L ا��!�ر ا^�7#رى  l'#� ��8' *�6 ا�

  ا��!�ر ا^�7#رى را�L أ%�� '��8 6�� ا��E�E %�#زى  ٢١

٣١ ��A م�r' ��' #��7�  7#رى�^ را�L ا��!�ر ا

١٨  D� را�P7�: L ا��
اد  أ%�� إ�Fاه8�7�' �7* %

ًًثالثاثالثاثالثاثالثا  طـــــــــالب غائبــــــــون طـــــــــالب غائبــــــــون طـــــــــالب غائبــــــــون طـــــــــالب غائبــــــــون : : : : ًً

�� :#د ٧�K �7اه�Fاد إ�&م إ
 P7�: LV#Q ا��
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 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
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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  

 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�ـــــــ� 
 ا���
س

 ا�ــــــــــــــــــــــــــــــ�
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 'ـــــــــــــ&%$#ت ا��!���

١٠ k�#8وى ا��F ��8' اد 6&ء
 P7�: LV#Q ا��

6�� ا ٣٨ D7�% ��8' D�%�� اد
 P7�: LV#Q ا��

٤٦ *�#� P7�: LV#Q ا��
اد و��7 �6* '��8 ا��

٢٧  *� P7�: LV#Q ا��
اد %�#م '��8 6#دل 76

 P7�: LV#Q ا��
اد 4
زى �Fوك �&'�  ٣٤

                : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٤٥ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٣٧ �6د ا�+&ب ا� 
�D7 �6د ا� ٣V#O٦ +&ب ا� 
٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ٦ �6د ا�+&ب ا�
٥   D7ــــــــــــــ� ٣٣ �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٦�� ��
�� ا�� ــــ�� %١٦،٢١ ا�
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        جراحة املسالك البولية  جراحة املسالك البولية  جراحة املسالك البولية  جراحة املسالك البولية  : : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 

ر��   

سا��� 

 ا]�� 
ا����ل 
ا����� 

 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 اآ��ا���

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

ًًًًطالب ناجحـون   بتقدير جيد جدا طالب ناجحـون   بتقدير جيد جدا طالب ناجحـون   بتقدير جيد جدا طالب ناجحـون   بتقدير جيد جدا : : : : أوالأوالأوالأوال
 

٢٢٦ ��٨١،٨٩ ٢٧،٢٨ ٣٦،٨٣ ٤٥،٠٦ '�8
د أ%�� '��8 وه 
% 

  :�7 :�ًا

٢٢٥  �7��F *�+�' *�+�' ��%٧٦،٦٩ ٢٥،٥٦ ٣٣،٦٣ ٤٣،٠٦ أ 
% 

  :�7 :�ًا

 " " " " جيد جيد جيد جيد " " " " طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

�#ن ٢٣١�M ��8' ��8' *�6  ٦٩،٣٠ ٢٣،١ ٣١،٣٦ ٣٧،٩٤% �7:  

 طــــــــــــــــالب راسبـــــــــونطــــــــــــــــالب راسبـــــــــونطــــــــــــــــالب راسبـــــــــونطــــــــــــــــالب راسبـــــــــون: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

٢٢٧ L7�% B7V
�S ,#ب :�#ل�7#ري إ�^
:7# ا���ا%�7 وا��!�ر ا�
~#�
��7 وا�F m�#�' L�را 


:7# ا���ا%�7 وا��!�ر ا^�7#ري %#'� '��8 '�8
د ا���5ي  ٢٢٨�
~#�
��7 وا�F m�#�' L�را 

٢٢٩  ��6 X7+ا�� ��6�� ا��6 ���: �7%
 ا�
ه#ب 

 �7�
F m�#�' L�را 

 را�P7�: L ا��
اد 6�� ا����� 4#روق '��8 �7+6 ٢٣٠


ز�� ٢٣٢F7#ري '��8 6#دل '��8 أ�^
��7 وا��!�ر اF m�#�' L�را 

 را�P7�: L ا��
اد '�8
د %��* 6�� ا���#ر �6*  ٢٣٣

�D إ�Fاه�7 ٢٣٤% ��8' *�+�'  L�7# ا���ا%�7 را:
�
~#�
��7 وا�F m�#�' 

                : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D١٠ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 

٢   D�ــــــــــــ�G#8١٠ �6د ا�+&ب ا� 

��F D7ون y6ر ٣V#O�6د ا�+&ب ا� - 

٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ٣ �6د ا�+&ب ا�

٥   D7ــــــــــــــ� ٧ �6د ا�+&ب ا��ا�

��ـــــــــــ#ح  ا� ٦�� ��
�� ا�� ــــ�� ٣٠% 
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        جراحة العظام  جراحة العظام  جراحة العظام  جراحة العظام  : : : : ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر��   


سا��� 
 ا]�� 

ا����ل 
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

 '�+�* :�#ل ا���D %�#ج  ١٤١
٧٨،٥٨ ٢٦،١٩ ٣٥،٥٨ ٤٣ 

% 
  �7 :�ا:

 """"جيد جيد جيد جيد """"طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير : : : : ثانياثانياثانياثانيا

 ٢٣،٧٤ ٣١،٢٣ ٤٠ '��8 '��ى �6* 6�� ا��&م ١٣٦
٧١،٢٣ 

% 
 ً�7: 

 

١٠١  *�+�' *8�S ا���� 
F٢٢،٨٤ ٣٢،٣٦ ٣٦،١٧ أ 
٦٨،٥٣ 

% 
�7: 

 

ًًثالثا ثالثا ثالثا ثالثا   طـــــــــــــالب راســــبـونطـــــــــــــالب راســــبـونطـــــــــــــالب راســــبـونطـــــــــــــالب راســــبـون: : : : ًً

 را�L :�ا%� 6#'�  أ%�� إ�Fاه�7 %#'�  ٨٠
 را�L :�ا%� ا��$#م واF#S#ت و:�ا%� 6#'�  �� '��8أ%�� S&ح أ% ٨١
٨٤ L7� را�L :�ا%� ا��$#م واF#S#ت وا���ا%� ا��#'� ا�Aرو E6ت �

ل  ٨٦^tاه�7 ا�F78* إ� D��ا���ا%� ا��#'� أ L�را 
�#وى  ٨٧F *را:* زآ ��#F �'#ت وا���ا%� ا��#F#S را�L :�ا%� ا��$#م وا
6�� ا��%�D %�اد 6�� ا ٩١ P7�� را�P7�: L ا��
اد �
 را�L :�ا%� ا��$#م واF#S#ت وا���ا%� ا��#'� 6�� ا= إ�Fاه�7 6�� ا= ا���ف ٩٢
 را�L :�ا%� ا��$#م واF#S#ت وا��!�را^�7#رى  '#�#4 Br�B7V#U7' E ��7اردس  ٩٣
٩٥  *r�� را�L اF#S#ت و:�ا%� 6$#م  '��8 ���7 8�4* ا�
٩٦ 8' D�%ا�� �� را�L '!�ر ا^�7#رى  �� 6�� ا�,#دى '6 ��8
٩٧  *A
7�F �7��* ا�� را�P7�: L ا��
اد  '�8
د %
٩٨  #� را�P7�: L ا��
اد  '7�# ر�#ض 8�4* %
 را�L :�ا%� ا��$#م  إ�Fاه�7 أ%�� '��8 أ%��  ٩٩

 را�L :�ا%� ا��$#م  ا�Fاه�7 4
زى ا��75 ١٠٠
 �#'� را�L ا���ا%� ا� أ%�� ا���7 �6* أ%��  ١٠٢
 را�L :�ا%� ا��$#م وا���ا%� ا��#'�  أ%�� F,�\ أ%�� إ�Fاه�7  ١٠٣
6�� ا���#ح  ١٠٤ D�م ا��#� را�L ا���ا%� ا��#'�  أ%�� %
6�� ا���#ح %�� ١٠٥ D�م ا��#� را�L :�ا%� ا��$#م  أ%�� %
١٠٦  L�+ا�� ��6 D� را�L :�ا%� ا��$#م  أ%�� %

ر  ١٠٧�  :�ا%� ا��$#م وا���ا%� ا��#'� را�L أ%�� %�#دة 6�� ا��
١٠٨  D7� را�L :�ا%� ا��$#م  أ%�� ���7 أ%�� %
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 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
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سا��� 
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ا����ل 
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ا����ل 
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 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

١٠٩  D� را�L :�ا%� ا��$#م وا���ا%� ا��#'�  أ%�� 8�4* 6�� ا��7�8 %

ر ١١٠Aى أ�rM *�,4 ��%ا%� ا��$#م  أ�: L�را 
 را�L :�ا%� ا��$#م  أ%�� '��ى 6�� ا��7�8 6�� ا����7 ١١١
 را�L :�ا%� ا��$#م   ر�4\ ا�!�#ص أ%�� '��8 ١١٢
١١٣ �M
M E�Eا�� �� را�L :�ا%� ا��$#م  أ%�� '6 ��8
 را�L :�ا%� ا��$#م  أ%�� ���ى ا���5ى ر'H#ن  ١١٤
١١٥  �S#A ا���#ح ��
ر 6��' kAا%� ا��$#م وا���ا%� ا��#'�  أ�: L�را 
١١٨ `�7K 
Fد أ
�#م '��8 ه% ^ �7#رى واF#S#ترا�L :�ا%� ا��$#م وا��!�ر ا
 را�L :�ا%� ا��$#م واF#St#ت   ^#�� 6�� ا����7 6�� ا���#ر  ١١٩

ر '�+�*  ١٢٠A��8 أ' X��M   ت#F#Stا%� ا��$#م وا�: L�را 
 را�L :�ا%� ا��$#م  XK#6 '��ى XK#6 ا��
ه�ى  ١٢١
6��ان 6�� ا=  ١٢٢ D�%ا�� �� را�L :�ا%� ا��$#م واF#St#ت   6
6�� ا��6�7%�� ا ١٢٣ D� را�L :�ا%� ا��$#م واF#S#ت وا��!�ر ا^�7#رى  ���7% %
 را�L :�ا%� ا��$#م  6�� ا���#ر 6�� ا�8* '��8 ١٢٤
١٢٥  k� E�E6 *:#A E�E6  �'#ت وا���ا%� ا��#F#S را�L :�ا%� ا��$#م وا
7
س ١٢٦A#K ال
+Aا%� ا��$#م وا���ا%� ا��#'�  6+# ا= ا�: L�را 
 را�L :�ا%� ا��$#م وا���ا%� ا��#'�  ء '��8 6�� ا��&م 6��%& ١٢٧
١٢٨ c��6 D� را�L :�ا%� ا��$#م   ��8' ��6 %
 را�L :�ا%� ا��$#م  ��6و '��8 6�� ا��7�8 إ�Fاه�7 ١٢٩
١٣٠  D7� را�L :�ا%� ا��$#م  8�4* '��ى 8�4* %
١٣١ ��8' X�
� D�ا%� ا��$#م و:�ا%� 6# '��ى '8* ا���: L�و'!�ر ا^�7#رىرا �' 
١٣٢ D� را�L ا���ا%� ا��#'�  '��8 :&ل ��� %
١٣٣  *A
7�� را�L :�ا%� ا��$#م  '��8 %�#D7A ا�
 را�L ا���ا%� ا��#'�  '��8 ���7 6�� ا= �7+6 ١٣٤
 را�L :�ا%� ا��$#م  '��8 6�� ا���#ح '�+�*  ١٣٥
١٣٧ D7� را�L ا���ا%� ا��#'�  '��8 '�8
د أ%�� %
 را�L ا���ا%� ا��#'�  '��8 '��وح �7�6* '�8
ظ ١٣٨
 را�L :�ا%� ا��$#م وا���ا%� ا��#'�  '�8
د 6+# 6�� ا���#ح  ١٣٩
١٤٠  �7� را�L اF#S#ت وا���ا%� ا��#'�  '�8
د �6* '��8 ا�
 را�L :�ا%� ا��$#م وا���ا%� ا��#'� و'!�ر ا^�7#رى ه#A* 6#دل '��8 �76 ١٤٢
 را�P7�: L ا��
اد  إ�&م أ%�� '�U#ر ٨٢

ى S#دق  ٨٩,M X�
� ��7F اد
 را�P7�: L ا��

ًًرابعا رابعا رابعا رابعا   طـــــــــــــــالب غائبـــــــــــــونطـــــــــــــــالب غائبـــــــــــــونطـــــــــــــــالب غائبـــــــــــــونطـــــــــــــــالب غائبـــــــــــــون: : : : ًً

٨٣ j4#% ��8' ف�Mأ 
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٨٥  *�Q�4 *�#�6�� ا� D��أ 
�#م '�8
د '��#ز '��8 ٨٨F 
٩٠  *�,4 J7�M 5}تA ن
: 

ر '��8 6�� ا��ازق ٩٤A��8 أ' 

١١٦ *'
7F D�% ��#F *G#!ا�  
١٤٣ *Aردا
 ه5#م ا���7 ا�
��8 6�� ا�
ه#ب  ١١٧' �N#% 

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٦٤ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٥٦ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O٨ �6د ا�+&ب ا� 
٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ٣ �6د ا�+&ب ا�
 ٥٣ ــــــD  �6د ا�+&ب ا��ا��7ــــــــ ٥
��ـــــــــــ#ح   ٦�� ��
�� ا�� ــــ�� %٥،٣٥ 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    
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ًًطــالب ناجحون بتقدير جيد جداطــالب ناجحون بتقدير جيد جداطــالب ناجحون بتقدير جيد جداطــالب ناجحون بتقدير جيد جدا: : : : اوالاوالاوالاوال ًً
 

  :�7 :�ًا %٧٥،٥١ ٢٥،١٧ ٣٥،٢٩ ٤٠،٢٢ أ%�� ���7 ا���#و'*  ٣٢٨

  :�7 :�ًا %٨٢،٨٢ ٢٧،٦١ ٣٩،٧٦ ٤٣،٠٦ ا��#ء ���7 ر�Mى ٣٣١

  :�7 :�ًا %٧٥،٨١ ٢٥،٢٧ ٣٤،٥٩ ٤١،٢٢ ا��#ن :�#ل ا�Fاه�7 ٣٤١

  :�7 :�ًا %٧٧،٦٧ ٢٥،٨٩ ٣٤،٠٦ ٤٣،٦١ ا��#ن آ�#ل �4ج ٣٤٣

٣٤٩ X�
6�� ا���#ح � #�  :�7 :�ًا %٧٧،٥٦ ٢٥،٨٥ ٣٥ ٣٢،٥٦ د�

  :�7 :�ًا %٧٧،٣٤ ٢٥،٧٨ ٣٦،٢٨ ٤١،٠٦ �7M#ء 6�� ا����A �7#ر ٣٦٣

٣٥٥ �+' ��� �7�  :�7 :�ًا %٧٥،٩١ ٢٥،٣٠ ٣٥،٦٩ ٤٠،٢٢ �#رة ا�

  :�7 :�ًا %٧٧،٧ ٢٥،٩ ٣٥،٢٦ ٤٢،٤٤ �7M#ء 6�� ا��!�
د ا%��  ٣٦٢


ر 6�� ا���7$ ٣٧١,M �7 :�ًا %٧٦،٢٤ ٢٥،٤١ ٣٤،٤٦ ٤١،٧٨ '�ام:  

  :�7 :�ا %٧٥،٨ ٢٥،٢٧ ٣٤،٠٨ ٤١،٧٢ '* 8�4* 8�4* ز'#رة ٣٧٦

٣٨٠ D7ه#M =ا ��  :�7 :�ا %٧٧،٢٥ ٢٥،٧٥ ٣٦،٩٢ ٤٠،٣٣ A,* 6#دل 6

٣٨٢ ��#� E�Eا�� ��  :�7 :�ا %٧٨،٢٣ ٢٦،٠٨ ٣٦،٦٧ ٤١،٥٦ �7Aة '6 ��8

  :�7 :�ا %٧٦،٤٧ ٢٥،٤٩ ٣٤،٨٠ ٤١،٦٧ ه#:� '�8
د 6�� ا��O#ر ^&ف ٣٨٣

٣٨٨ �U7M ��%أ ��  :�7 :�ا %٨٠،٥٨ ٢٦،٨٦ ٣٨،٣٦ ٤٢،٢٢ ه

٣٩٧ *�
' D7'�7 ا�  :�7 :�ا %٧٨،١٢ ٢٦،٠٤ ٣٥،٦٨ ٤٢،٤٤ '�وة ا�

 طــــــــــالب ناجحـــــــــون بتقـــــــــــــدير جيدطــــــــــالب ناجحـــــــــون بتقـــــــــــــدير جيدطــــــــــالب ناجحـــــــــون بتقـــــــــــــدير جيدطــــــــــالب ناجحـــــــــون بتقـــــــــــــدير جيد: : : : ثانياثانياثانياثانيا

  :�7 %٧٢،٥٨ ٢٤،١٩ ٣٤،٧٥ ٣٧،٨٣ ا��#ن ا���7 ا���#ل ٣٤٠

٣٤٤ �7��*ا��D ا�8Oا� ��6 * ٧١،١٢ ٢٣،٧٠ ٣٥،٤٥ ٣٥،٦٧% �7:  
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٣٥٩ #7A4#روق د �b7�7 %٧١،٥٧ ٢٣،٨٥ ٣١،٧٩ ٣٩،٧٨ ه:  

  :�7 %٧٠ ٢٣،٣٣ ٣٢،٥٦ ٣٧،٤٤ �7M#ء �Fراوى 6�� ا���#ر ٣٦١

٣٧٣ B7�^ �7�  :�7 %٧٠،٧٢ ٢٣،٥٧ ٣٢،٩٤ ٣٧،٧٨ '�وة %��ى ا�

�8
د ٣٧٥' D��7: %٧١،٣٨ ٢٣،٧٩ ٣٢،٤٤ ٣٨،٩٤ '* �6#م ا��  

  :�7 %٦٦،١٨ ٢٢،٠٦ ٣١،٩٦ ٣٤،٢٢ وء :&ل '+�اوى ٣٩٢

٧٤٣ *��% �7�  :�7 %٦٧،٢٧ ٢٢،٤٢ ٣٢،٤٧ ٣٤،٨ �7M#ء ا�

٣٩٦ *b7ا�� *��% D7��#� ٧٤،٣٤ ٢٤،٧٨ ٣٢،٩٥ ٤١،٣٩% �7:  

ًًثالثا ثالثا ثالثا ثالثا   طــــــــــــالب راسبـــــــــــونطــــــــــــالب راسبـــــــــــونطــــــــــــالب راسبـــــــــــونطــــــــــــالب راسبـــــــــــون: : : : ًً

��7 و�E7ر و'!�ر ا�Mاق %��ى 6&م ٣٠٤�Aو ����: L�ا^�7#رىرا  

٣٠٥ �����7 ا�� ا%�� 6�� ا���A�7 و��#�Nو ����: L�را 

��ى 6�� ا���#ح ٣٠٦S ��ر اE7و� ����: L�را 

�#���7 و�E7ر ا��#ن '�8
د '�+�* ٣٠٧Nو ����: L�را 

 را�L :���� و�E7ر و'!�ر ا^�7#رى  و�#م 6#دل ا��'�7ى ٣٠٨


ى ٣٠٩���#���7 و�E7ر و وء '��8 ا�Nو ����: L�ر ا^�7#رىرا�!' 

��7 و�E7ر �#��S D7&ح 6�� ا���
ل ٣١٠�A�7 و��#�Nو ����: L�را 

��7 و�E7ر ��7#ء آ�#ل 6�� ا��7�8  ٣١١�A ا'�اض L�را 

�#���7 '�وة ا����* ا�Fاه�7 ٣١٢N�7 و��A L�را 

٣١٣  X��6�� ا�� ���6�� ا�� �� را�L :���� و�E7ر و'!�ر ا^�7#رى '

 L :����را� '�* ه5#م '!��ة ٣١٤

��7 ه#:� ���7 ���7#ن  ٣١٥�A�7 و��#�N L�را 

6�� ا��,�ى ٣١٧ *�
M �7���7 و�E7ر 6�Aو ����: L�را 
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� ـر�

 ا���
س
 ��ـا

ا����ل 

ا����� 

 ١ج

ا����ل 

ا����� 

 ٢ج

ا����ل 

 ا���اآ��

 ����ا�

��
 ا�� 
 &%$#ت'ـ ا��!���

 را�L :���� و�E7ر �#رة :�#ل ا�Fاه�7 ٣١٨

٣١٩ ���: D7���ى %S رة#� ����: L�را 

٣٢٠ J�#Uا� ����7 و�E7ر �#رة 6�� ا= 6�Aو ����: L�را 

�#���7 و�E7ر و'!�ر ا^�7#رىرا�L ���* د^B7 ر�&ن ٣٢١Nو ����:  

٣٢٣ �7� را�L :���� و�E7ر و'!�ر ا^�7#رى دا�7# '�%\ ا�

٣٢٤ `7�A د
��7 و�E7ر و'!�ر ا^�7#رى د6#ء '�8�Aو ����: L�را 

��7 و�E7ر ر%#ب ا�Fاه�7 8�4* ٣٢٥�A�7 و��#�Nو ����: L�را 

 را�L :���� و�E7ر و'!�ر ا^�7#رى �#رة ا%�� 6�#س ٣٢٦

٣٢٧ D7�% �7��\ ا��F رE7�7 و���Aو ����: L�را 

 را�L :���� و�E7ر ا%�� �6#ر %��* ��6ان ٣٢٩

٣٣٠ *�Oا� ��6 J74
N �7 اروى��A�7 و��#�Nو ����: L�را 

 را�L :���� و�E7ر ا��#ء 6�� ا���#ر 6�� ا���
ل ٣٣٢

٣٣٣ �7+6 �7�� *A#'ا  ����: L�را 

6�� ا= ٣٣٤ *:#A *A#'ا ��: L�را �� 

٣٣٥ *��' XK#6 ���#���7 ا'7N L�را 

٣٣٦ D7�� را�L :���� و�E7ر و'!�ر ا^�7#رى ا�#ت :�#ل %

٣٣٧ *A
7�� را�E7� Lر ا�� ���7 ا�

��7 ا�� 8�4* ا���ار:* ٣٣٨�A�7 و��#�N L�را 

6��ة ا���7Mى ٣٣٩ D� را�E7� Lر ا�� '8

٣٤٢ c���#���7 و�E7ر ا��#ن �6#م '6 ��8Nو ����: L�را 

٣٤٥ ��E7ا� 
Fا k7Aا ���F رE7و� ����: L�را 

٣٤٦ l�#S ��8' ء#�� را�L :���� و�E7ر %
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 ��ـا

ا����ل 

ا����� 

 ١ج

ا����ل 

ا����� 

 ٢ج

ا����ل 

 ا���اآ��

 ����ا�

��
 ا�� 
 &%$#ت'ـ ا��!���

 را�L :���� د6#ء ���7 ا�Fاه�7 ٣٤٧

�#���7 و�E7ر د��# '��8 ا�#'� ٣٤٨Nو ����: L�را 

٣٥١ D7�� را�L :���� ا�Eه�اء 6#دل %

٣٥٢ j4#8ا� �� را�L :���� و�E7ر �#رة %�Eة 6

 را�L :���� � ا=�#رة 4
زى ذآ ٣٥٣

٣٥٤ B7ا��� ��6 ���: ��� ����: L�را 

 را�L :���� و�E7ر ��� :�#ل ه&ل ٣٥٦

٣٥٧ ��8' D�ح ��� ا��#�� ����: L�را 

٣٥٨ L� را�L :���� 7�6#ء ا�Fاه8' �7

٣٦٠ D7'�7 ا� را���: L�� �7M#ء ا�

�#���7 و�E7ر �7M#ء �6* '��8 ا�Fاه�7 ٣٦٤Nو ����: L�را 

٣٦٥ �7Mزى '�#ه�
 را�P7�: L ا��
اد #ء 4

٣٦٦ �'&� �'#% B'#�7#ء آM �7��#�N L�را 

 را�P7�: L ا��
اد �rF *8G '��8 ا��8�{ ٣٦٨

�#ن '�8
ظ ٣٦٩�M 7�6#ء ����: L�را 

٣٧٠ ��� B76#��زى ا
4 ��8' ����: L�را 

٣٧٢ D�%ا�� ��6 D7���7 و�E7ر '�وة %�Aو ����: L�را 

٣٧٤ �� D7�% ��8' *� را�L :���� %#ن'


 ا���
ح ٣٧٧Fا *�
M D7'�A ����: L�را 

5
ى %��* 6&م ٣٧٨A ����: L�را 

٣٧٩ Bد ا���
�8' *�+�' #,A �7 و'!�ر ا^�7#رى��A L�را 


را �+�* 6�� ا= ا��+#وى ٣٨١A �7��#�Nو ����: L�را 
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 ا���
س
 ��ـا

ا����ل 
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 ١ج

ا����ل 

ا����� 

 ٢ج

ا����ل 

 ا���اآ��

 ����ا�

��
 ا�� 
 &%$#ت'ـ ا��!���

�#���7 ه#�� ا%�� ��7$6 ٣٨٤N L�را 


 ا��وس ٣٨٥F6#دل ا �� را�L :���� ه

٣٨٦ �F#: �7� را�L :���� ه��� ا�

�,#وى ٣٨٧���7 ه��B ��6 ا��A�7 و��#�N L�را 

٣٨٩ �7��#���7 ه�b7 ا���7 �6* ا�Nو ����: L�را 

�D ا����7ى ٣٩٠% �b7ر هE7و� ����: L�را 

٣٩١ J74
N ��%�7  و�#م ا��#�Nو ����: L�را 

��ى '�8
د ٣٩٣S ء��7 و�A�7 و��#�N L�را 

�7 �
د 6�� ا��ازق�#را '8 ٣٩٥��#�N L�را 

 را�P7�: L ا��
اد وء و:�7 ا%�� #4�� ٣٩٤

ًًرابعـــــــا رابعـــــــا رابعـــــــا رابعـــــــا   طــــــــــــالب غائبـــــــــــونطــــــــــــالب غائبـــــــــــونطــــــــــــالب غائبـــــــــــونطــــــــــــالب غائبـــــــــــون: : : : ًً

6�� ا�5#4*��7�6 أ��#ء ٣٠٣   

٣١٦ B7�: د
  ه�� ا%�� '�8


 ا�!��#ن ٣٢٢Fت اE6 *���  

#7 '�8
د %�
دة ٣٥٠Aرا  

  �#را '�8
د 6�� ا��ازق ٣٩٥


ت ٣٦٧���#���7M  �7#ء '�
�* �7�6ة ا��Nو ����: L�را 

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D٩٧ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
٢   D�ــــــــــــ�G#8٩٢ �6د ا�+&ب ا� 
٣  D7�V#O٦ �6د ا�+&ب ا� 
٥   Dــــــ#:78ــــــــ� ٢٥ �6د ا�+&ب ا�
٦  D7ــــــــــــــ� ٦٧  �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٧�� ��
�� ا�� ــــ�� %٢٧،١٧ ا�
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        األمراض العصبية والطب النفسي  األمراض العصبية والطب النفسي  األمراض العصبية والطب النفسي  األمراض العصبية والطب النفسي  : : : :  ختصص  ختصص  ختصص  ختصص 
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 ا���
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ا����ل 
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 ١ج

ا����ل 
ا����� 

 ٢ج

ا����ل 
 ا���اآ��

 ����ا�
��
 ا�� 

 '&%$#ت   ا��!���

 """"امتيازامتيازامتيازامتياز""""طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير طالب ناجحون بتقدير ::::اوال اوال اوال اوال 

 ٧٢٥ �% D�ح ا��&S �6*'�وة D7 ا'�7#ز  %٨٩،١٤ ٢٩،٧ ٤٣،٨٦ ٤٥،٢٨  
  ا'�7#ز  %٨٦،٥٨ ٢٨،٨٦ ٤٣،٥٣ ٤٣،٠٥ ا%�� ه#S *A&ح ا��4#5* ٧٢٩

 """"جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا""""طالب ناجحون طالب ناجحون طالب ناجحون طالب ناجحون : : : : ثانياثانياثانياثانيا

�8
د ا��75 ٧٢١' J74د و
  :�7 :�ا %٨١،٦٩ ٢٧،٢٣ ٤٢،٤٧ ٣٩،٢٢ '�8
٧٢٤ �7+6 J74
N س#�  :�7 :�ا  %٧٨،٩١ ٢٦،٣ ٤٠،٠٨ ٣٨،٨٣ '6 ��8
  :�7 :�ا  %٨٠،٦٩ ٢٦،٨٩ ٤٠،٥ ٤٠،١٦ '��8 ا���7 %��* ا���7 ر'H#ن ٧٢٨
  :�7 :�ا %٧٨،٢٩ ٢٦،٠٩ ٣٩،٥٧ ٣٨،٧٢ ����� 4�6#ت 6�� ا���B7 ا%�� ٧٣١
  :�7 :�ا %٨٢،٦١ ٢٧،٥٤ ٣٩،٨٩ ٤٢،٧٢ �7M#ء K#رق ا%�� ا��75 ٧٣٢
6�� ا��b6 �7�8#ن  ٧٣٤ D'|ا�� ��  :�7 :�ا %٧٥،٨١ ٢٥،٣١ ٣٨،٢٦ ٣٧،٥٥ أ'�7ة 6
  :�7 :�ا %٧٥،٧٢ ٢٥،٢٤ ٣٦،٩٤ ٣٨،٧٨ �7M�D '��8 ا%�� ا�Fاه�7 ٧٣٥
  :�7 :�ا %٧٨،٣٤ ٢٥،٩٢ ٣٩،٧٨ ٣٨،٥٦ ه5#م 6�� ا��ازق ���7#ن داود ٧٣٦
  :�7 :�ا %٧٩،٨٧ ٢٦،٦٢ ٤٣،٢٦ ٣٦،٦١ ���* 6�� ا���� 6�� ا���� �7+6 ٧٣٧
٧٣٨ *�6 ��8' #Gاه�7 ر�F�7 :�ا %٧٩،٠٦ ٢٦،٣٥ ٣٦،٣٩ ٤٢،٦٧ ا:  

 طــــــــــــالب راسبـــــــــــــونطــــــــــــالب راسبـــــــــــــونطــــــــــــالب راسبـــــــــــــونطــــــــــــالب راسبـــــــــــــون: : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

٧٢٢  *�
Uاه�7 '��8 ا��Fإ ��K#4  7#ري�^�� وا��!�ر ا�� را�L ا�+L ا�

��� :�#ل 6�� ا��!�
د  ٧٢٣F  7#رى�^��  وا��!�ر ا���� و��6 ا��� را�L ا�+L ا�

٧٢٦  *��M *�6 ر
M#6 *'  �7� را�L اt'�اض ا���

 را�P7�: L ا��
اد  '�ام  أ%�� زآ* :�#ل أ%�� ٧٢٧

٧٣٠  *� را�L اt'�اض ا�����7  إ��اء ��76 ��8' �7
�� ا��75#ء '�
ض '��8 ���7#ن  ٧٣٣�� را�L ا�+L ا�

 طـــــــــــــــالب غائبـــــــــــــونطـــــــــــــــالب غائبـــــــــــــونطـــــــــــــــالب غائبـــــــــــــونطـــــــــــــــالب غائبـــــــــــــون: : : : رابعارابعارابعارابعا

        : : : : ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة ملخص النتيجة 
١   D١٨ �6د ا�+&ب ا���!ـــــــــــ�'7ـــ 
 ١٨ +&ب ا�G#8ــــــــــــ��D  �6د ا� ٢
��F D7ون y6ر ٣V#O�6د ا�+&ب ا� - 
٤   Dــــــ#:78ــــــــ� ١٢ �6د ا�+&ب ا�
٥   D7ــــــــــــــ� ٦ �6د ا�+&ب ا��ا�
��ـــــــــــ#ح   ٦�� ��
�� ا�� ــــ��  %٦٦،٦٦ ا�

  


