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    �08 �8ا    %٧٩2٣٤  ٢٦2٤٥  ٣٧2٦٧  ٤١2٦٧  �/�� ا	 �0 �/�� ا.� -�-,  

    �08 �8ا  % ٧٦2٣١  ٢٥2٤٤  ٣٥2٠٣  ٤١2٢٨ أ(�� (�� .�ر ���� .�ر 

  
ا��&ء ���0 ا	 �0 >�� 

  ا	@&دي 
    �08 �8ا  %٧٥2٦٧  ٢٥2٢٢  ٣٣2٠٣  ٤٢2٦٣

    �08 �8ا   %٧٥2٣٥  ٢٥2١٢  ٣٤2٥٨  ٤٠2٧٧  أBء 8*ل ا.�اه�0 �)��م  
   C�    �08   %٧٤2٥٥  ٢٤2٨٥  ٣٤2٤٤  ٤٠2١١  >*ء �/�� .�وي ا	/&

  
 E�E�	ا ��/&.� >�� >�	ا

C!��  
٤٣2٣١  ٠٦2٢٤  ٣٣2٧٤  ٧٩2٣٩%   �08    

    �08  %٧١2٤٦  ٢٣2٨٢  ٣٢2٧٨  ٣٨2٦٨  �/�� إ��&>E�) ��/� G0ة   
    �08   %٧١2١٣  ٢٣2٧١  ٣٢2٦٩  ٣٨2٤٤  ( I ) ��/� I ا.�اه�0   
    �08   %٦٩2٢٩  ٢٣2٠٩  ٣١2٥٣  ٣٧2٧٧  ا(�� ا	 �0 ر�K&ن ا	 �0  
   Lا ���0 ا(�� >���08    %٦٩2١١  ٢٣2٠٤  ٣٠2٨٩  ٣٨2٢٢  ا(��     
    �08   %٦٩2٠٦  ٢٣2٠٢  ٣١2٥٦  ٣٧2٥  أ(�� �/�� �/��د ��&رك   

    �08   %٦٨2٣٩  ٢٢2٧٩  ٣٠2٣٩  ٣٨  �/��د �/�� ���0 ا��ب  
    �08   %٦٧2٨٩  ٢٢2٦٣  ٣٤2٦٧  ٣٣2٢٢  �/�� >�� P*ح ا.� ���ة   

  
����S �8&ل >�� ا	�ازق 

  (�Tت
٣٥2٣١  ٣٩2٢٢  ١١2٦٦  ١٧2٥%    �08    

  
�/��د أ(�� ��0 ا(�� 

  ا	�T&ر
٣٤2٣١  ٣٩2٢١  ١٩2٦٥  ٨٦2٥٨%   �08    

  
��د �/�� ا	#US ا	 �0 �/

� �  ا	�*
    �#��ل  %٦٢2٩٥  ٢٠2٩٨  ٣٠2٧٨  ٣٢2١٧
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�   �/�� �/��د ا.�اه�0 >��   �&< �  را�U �8ا(

 
>��اL �/�� >�� اL ا.� 

  -&دي
� و�#�ر اV$0&ري �&< �  را�U �8ا(

� و�#�ر اV$0&ر �/��د >�� ا	��0 رU8 .�وي  �&< �  ي را�U �8ا(
  را�W0�8 U ا	��اد  ا(�� �/�� >�� ا	��	� >�� 
  ��/� I�)�	ا ��> ����اد ��	ا W0�8 U�را  
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���ل 
 ��اآ��

 ����� �� !
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 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 �Xا., 
  �Yي �/�� ��ا��� ��/�  ��&< �  را�U �8ا(
  را�W0�8 U ا	��اد  و	P �0*ح ا	��I 8&.� ا	 �0  
 Z*	ا ��< ��S�� ��< ��)ا �� و.&]�	�08& �8ا(0�&< � را�U �8ا(
� أ(�� >�� أ(�� �/�    �� و.&]�	�08& �8ا(0�&< �  را�U �8ا(
  �P&T	ا ���8&ل > E�E�	ا ��<

 �/�وس
  را�W0�8 U ا	��اد 

� ا	�ا\� أ(��  �*� ��/�
 ر�Eي

 �  را�U .&]�	�08& �8ا(0

ا(�� >�� ا	[�&ر >�� ا	��اد  
 ^��� 

 �� و.&]�	�08& �8ا(0�&< �  را�U �8ا(

�/��د ا(�� آ�&ل ا(��  
 ا	`0_

U�را �� و.&]�	�08& �8ا(0�&< �   �8ا(

  را�W0�8 U ا	��اد  ا�*م ا.�اه�a �0�, 8&د  
  I0!& ) ��/� W0.ا(�� ر  �� و.&]�	�08& �8ا(0�&< �  را�U �8ا(
�  ����S ا(�� -/&�, داود �&< �  را�U �8ا(
� و.&]�	�08& �8ا(0�   �Yزي ���وك �/�� �*�, �&< �  را�U �8ا(
 ا(�� ا.�اه�0 ���0/� 

I0T )  
  را�W0�8 U ا	��اد 

�E !�&ر  E�	ا ��اد   �� �/�� >��	ا W0�8 U�را  
  I�)�	ا ��< I0 ) ��/�

 ��/�  
  را�W0�8 U ا	��اد 

( &م �/�� >&دل ا.�اه�0  
� 0<  

 ��&< �  را�U �8ا(

� و�#�ر اV$0&ري  ر���ن ��< G0b&c0	� 0�E)&ل  �&< �  را�U �8ا(
� را�U �8ا(� >&  >�� P�&ح a, -�ف   �  
�   �/�� �/��د ��ور �c$&ر  �&< �  را�U �8ا(
  ��/� U��   �&�I ) e ا	[��&< �  را�U �8ا(
�    أ(�� >&دل ا(�� ا	`0_  �&< �  را�U �8ا(
>��و �/�� �/�� �/��  

 �0��  
� و�#�ر اV$0&ري�&< �  را�U �8ا(
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�/�� ر-�ان ���0/�  
  -&دي

  را�W0�8 U ا	��اد 
  را�W0�8 U ا	��اد 

 :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٤٧(   >�د ا(   
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��Y&`	ا(�� ا I ) ن&��  ا
� �ي ا.�اه�0 ا.�اه�0  �	&V 

ا(�� >�� ا	��\� �/�� 
 ���Tر

  را�W0�8 U ا	��اد 
  را�W0�8 U ا	��اد 

  

٢-  I�    )٤٣(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	١٦(   >�د ا   (  
٤- I0ــ��ا�	٢٧(  >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	٤(   >�د ا(  
٦-  ����� ا	�� T	٣٧2٢(ا%    
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١ا	���� ج  
ا	���ل 

٢ا	���� ج  
���ل 

 ��اآ��
 ����� �� !
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 ��ا	$#�
 ا	�&م
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�U ا	`��&وي   �X ��/� ��    ��$&ز  %٩٤2٩٤  ٣١2٦٥  ٤٦2٥  ٤٨2٤٤  ر

0� >�� ا	@&دي >�� >��  ��
 I�)�	ا 

    ��$&ز  % ٩٤2٢٢  ٣١2٤١  ٤٦2٧٨  ٤٧2٤٤

    ��$&ز   %٩٣2٩٢  ٣١2٣٠  ٤٦2١٤  ٤٧2٧٨  ا��&ن .�وي (&�� ���Tة   

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٣(   >�د ا(   
٢-  I�    )٣(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٣  ( >�د ا   (  
٤- I0ــ��ا�	د ا�<    ) - (    
٥- I0ــ�b&]	د ا�<     ) -(  
٦- ����� ا	�� T	١٠٠   ا%    

        ختصص التخدير     ختصص التخدير     ختصص التخدير     ختصص التخدير     
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ح >�� a&رق >Eت >�� ا	�$&

 G0��	ا  
    �08 �8ا    %٨٣2٢٩  ٢٧2٧٦  ٤٣2٩٦  ٣٩2٣٣

    �08 �8ا  % ٧٦2٤٩  ٢٥2٥٠  ٣٧2٩٩  ٣٨2٥  (&�� ا	 �0 ا	 �0 ا	�0 �ي  

  
 k�Yر ^bا�	ا ��< ��/�

  B�aن 
٣٩2٣٤  ٣٨2٢٤  ٢٢2٧٣  ٥٣2٦%   �08    
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٢ا	���� ج  

���ل 
 ��اآ��

 ����� �� !
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 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  
أ(�� ����S �/��د 

  ا	�����
٣٥2٣٦  ٨٣2٢٤  ٧٥2٧٢  ١٩2٥٨%   �08    

   Lا ��< ��< �/$Y �0�  ٢٣  ٣٧  ٣٣2٧٠  ٣٣%    �08    
    �#��ل   %٦٢2٠٥  ٢٠2٦٨  ٣٠2١١  ٣١2٩٤  >�� �/�� ا(�� ا(��   

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  
 l	&c	ا ���0 > 	ا(�� ا

  ا	�� &وي
  را�W0�8 U ا	��اد �&>�ا ا	�#�ر اVB$0&ري 

  
�/�� ر\�ان >�� ا	/��0 

 ,�/T	ا  
  را�W0�8 U ا	��اد �&>�ا ا	�#�ر اVB$0&ري 

      c��  ��0$T	ا g :  
١-I$#��0ـــ�	٨(   >�د ا(   
٢-  I�    )٨(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٦(  >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	٢(    >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	د ا�<      ) -(  
٦-   ����� ا	�� T	٧٥ا%    

        طب احلاالت احلرجة     طب احلاالت احلرجة     طب احلاالت احلرجة     طب احلاالت احلرجة         ختصص ختصص ختصص ختصص 
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
ا	���ل 

٢ج���� ا	  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 �ــــ*()&ت ا	$#��� ا	�&م

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
 �!&TV زي�Y ٧٨2٦٦  ٢٦2٢٢  ٣٩2٤٤  ٣٩2٢٢  8@&د �/��د

%  
    �08 �8ا

  
 ^��- �0�� �P&! م&@�٧٦2٢٧  ٢٥2٤٢  ٣٩2٢٢  ٣٧2٠٥  ر

%  
    �08 �8ا

  
>��و �/�� >�� ا	*	, ا.� 

 ,-�-  
٣٧2٣٧  ٣٩2٢٤  ٢٢2٧٤  ٨٧2٦١

%  
8 �0    

  
�/��د أ.� ا	�0c ا(�� >�� 

  ا	�#��د 
٣٣2٣٧  ٧٢2٢٣  ٤٤2٧١  ٧٢2١٦

%  
 �08    

٧٠2٣٣  ٢٣2٤٤  ٣١2١١  ٣٩2٢٢  ه&	� -&آ� >�� داود  
%  

 �08    

   I�m�	ا ��رق >&a ��S��٣٦2٢٢  ٣٢  ٦١2٦٨  ٨٧2٦١ �08    



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

ا	���ل 
٢ج���� ا	  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 �ــــ*()&ت ا	$#��� ا	�&م

 ,�0�V  %  

  
 ��S�� ا(�� �/��د ��/�

 e�/�	ا  
٣٤2٣٣  ١١2٢٢  ٢٥2٦٧  ٤٥2٣٦

%  
 �08    

  
�P ��/� U�٦٧2١٩  ٢٢2٣٩  ٣١2٢٧  ٣٥2٩٢  /� >�� ا	�

%  
 �08    

  
�/��د a&ه� >�� ا	#�ي 

  ا	/��ا!� 
٣٥2٣١  ١٧2٢٢  ٣٣2٦٦  ١٦2٥%   �08    

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  را�W0�8 U ا	��اد �&>�ا ا	�#�ر اVB$0&ري   �/��د >�� ا�n< ��/� L&ن   
   ���8 ��/� �T]	ا ��#�  �/�� >�	اد �&>�ا ا��	ا W0�8 U�0&ري را$VBر ا  
  را�W0�8 U ا	��اد �&>�ا ا	�#�ر اVB$0&ري   أ(�� ا	 �0 ا	��وي �/��   

  &n	&[ :ن��b&X ب*a  
    أ(�� ��mY �0اد ا(��   

  
�/�� >�!� >�� ا	/��0 ا.� 

 Z��)  
  

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	١٤(   >�د ا(   
٢-  I�   )١٢(   >�د ا	/&\ــ�
  )   ٩(  ـــI  >�د ا	Tــ&0/8-٣
٤-  I0ــ��ا�	٣(    >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	٢(     >�د ا(  
٦-  ����� ا	�� T	٧٥  ا%    

        األشعة التشخيصية     األشعة التشخيصية     األشعة التشخيصية     األشعة التشخيصية         ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
ا	���ل 

٢ جا	����  
���ل 

 ��اآ��
 ����� �� !

% 
 �ــــ*()&ت ا	$#��� ا	�&م

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
ا	����� e$Y اL ه�, 

 ��S��  
    �08 �8ا   %٧٩2٣  ٢٦2٤٣  ٣٩2٣٦  ٣٩2٩٤

   W0.ر �-&�X ��)�08 �8ا  %٧٩2١٦  ٢٦2٣٩  ٣٨2٧٢  ٤٠2٤٤  �� ا    
    �08 �8ا   %٧٨2٥٢  ٢٦2١٧  ٤٠2٥٨  ٣٧2٩٤  ه&�8 ���0 �/�� ز��ان (�&د   
  ��� ��T�	ا ��< G0�! �08 �8ا   %٧٧2٨٣  ٢٥2٩٤  ٣٨2٩٤  ٣٨2٨٩  ��&ذ    



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

ا	���ل 
٢ جا	����  

���ل 
 ��اآ��

 ����� �� !
% 

 �ــــ*()&ت ا	$#��� ا	�&م

  
 ^a&< ��/� ��< ��/�

  (�&دة 
    �08 �8ا   %٧٧2٣٦  ٢٥2٧٩  ٣٨2٦٤  ٣٨2٧٢

    �08 �8ا   %٧٦2٠٠  ٢٥2٣٣  ٣٧2١١  ٣٨2٨٩  ا.�اه�0 ا(�� >�� ا	�ازق  
    �08   %٧٤2٢٧  ٢٤2٧٦  ٣٨2٩٤  ٣٥2٣٣  �/��د �Y(&ت ا	 �0 (�&د   
�08   %٧٣2٩٧  ٢٤2٦٦  ٣٧2٦٩  ٣٦2٢٨  . �� Y$/� ا	 �0 اp��ج       

  
 ^��� Lا ��دل �&ه� >&<

  ا	[T&م 
٣٥2٣٣  ٨٩2٢٣  ٤٢2٦٩  ١2٣١%   �08    

  
ا��&ء ا	 �0 ا	����0 

 ا	#`&ش 
٣٦2٣٤  ٢٨2٢٣  ٨٦2٧١  ٧١2١٤%   �08    

 طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

   �#�ر اV$0&ري –را�U ا-��   >�� Y&روق ����S ا	��ا.�  
  ��T�	ا ��وق �/�� >�-

 �!��B�	ا 
 �   �#�ر اV$0&ري –را�U ا-�

  �<�� I0 ) ء >&دلBا ا U�را �   �8ا(� – �#�ر اV$0&ري –-�
  s)�	ا(�� ا U8ي ر�`!   �� – �8ا(� -را�U ا-�Ta&. – 0&ري$Vر ا�#�   
  E�E�	ا ��ر\�ي (&�� >

 وه�ان 
   �#�ر اV$0&ري–>� ٨را�U اش

  را�U ا-��  -@�0ة أ(�� ا	 �0 �&	�  
  �#P ��< �/�P �8&ه  �  را�U ا-�
ه��� >�� ا	�$&ح ا	�����  

�S��	ا ��< 
   �#�ر اV$0&ري–ا�U ا-�� ر

  ���t	ا ��< ��/� ��� ���  �  را�U ا-�
�E ا.�  E�	ا ��&ء �/�� >��أ

 ��S�� 
 �  را�U ا-�

  G�&إ8*ل ا(�� ا.�اه�0 آ  �   �#�ر اV$0&ري – �8ا(� –را�U ا-�
  را�U ا-��  را!0& >�� اL �[&وري  
  G0�V Lا ��ب �/�� >&@�   ��  .&a– �8ا(� -را�U ا-�T– 0&ري$Vر ا�#�   
� – �8ا(� –را�U ا-��  �&رة �/�0 زآ��& زا��ة  Ta&. – 0&ري$Vر ا�#�   
  ��< ��/� ��T�	ا ��< ��/�

 ��T	ا  
 �   �#�ر اV$0&ري – �8ا(� –را�U ا-�

  G��S	ا ��< ,a ^�  را�W0�8 U ا	��اد    -�
    �#�ر اV$0&ري– �8ا(� –را�U ا-��   �&�8 ���0 >�� ا	 $&ر �/��  
  ,�&/- ��S�� UT�ز

  ا	��0&ر 
 �  �#�ر اV$0&ري + را�U ا-[



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

ا	���ل 
٢ جا	����  

���ل 
 ��اآ��

 ����� �� !
% 

 �ــــ*()&ت ا	$#��� ا	�&م

  �T0Vا��`	ا ,a ��/� ,a   �  را�U ا-�

        ثالثا طالب غائبونثالثا طالب غائبونثالثا طالب غائبونثالثا طالب غائبون
� – �8ا(� -را�U ا-��    أ(�� �/�� � �ي -�#&�� Ta&. – 

  �#�ر اV$0&ري –.&]�	��8 
 
 
 
 
 

 :  ��0$T	ا gc�� 
١- I$#��0ـــ�	٣٠(    >�د ا(   
�I  >�د ا	/&\ــ� -٢   )٢٩(   
٣- Iــ&0/8ـــT	١٠(    >�د ا   (   
٤-    I0ــ��ا�	١٩( >�د ا (    
٥-  I0ــ�b&]	١ (    >�د ا(   
٦-  ����� ا	�� T	٣٤2٤٨ا%    

        أمراض النساء والتوليد    أمراض النساء والتوليد    أمراض النساء والتوليد    أمراض النساء والتوليد          ختصص  ختصص  ختصص  ختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
ا	���ل 

٢ا	���� ج  
���ل 

 ��اآ��
 ����� �� !

% 
�&ما	$#��� ا	  �ــــ*()&ت 

        طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  
٢٢٤  ��< ��< ��&) l0�- G�08 �8ا   %٧٥2٦٤  ٢٥2٢  ٣٣2٤٧  ٤٢2١٧  أ�    
    �08   %٧٤2٩  ٢٤2٩  ٣٤2٦٨  ٤٠2٠٦  دا	P &0��ي �/�� ��0 ا(��   ٢٣٧
ا��&ن ا.�اه�0 �/�� ا.�اه�0  ٢٠٨

  (�&زي
٤٠2٣٣  ٧2٢٤  ٤٢2٧٤  ٧2١٢%   �08    

    �08   %٧٣2٦٦  ٢٤2٥  ٣٣2١١  ٤٠2٥٥  اBء !&�8 �/�� ا	[Eا	�   ٢٢٩
٢١٢   ��/� ��< GKY &رة ���ي��08   %٧٣2٤٤  ٢٤2٥  ٣٦2٢٨  ٣٧2١٦      
٢٠٥  ��/� E�E�	ا ��د>&ء >

� T�	ا  
٣٨2٣٣  ١٧2٢٣  ٣٢2٧١  ٨2٤٩%   �08    

    �08  %٧١2٣٦  ٢٣2٧  ٣١2٣١  ٤٠2٠٦  !�را �8دة >�� ا	�)�0 !�&ر  ٢٣٠
0� ا	KT&ر  ٢٣٣S< ن �/��د&��    �08   %٧١2٢  ٢٣2٧  ٣٢2٦  ٣٨2٦ أ
٢٢٨  ��   �08   %٧٠2٩٩  ٢٣2٧  ٣٤2١٧  ٣٦2٨٣  >�� ا	[�T أ(�� �/�� �8

٢٣٦  
�T&ر ا	�$�.� >�� ا	/��0 

  ا	�0@�
٣٧2٣٣  ٤٤2٢٣  ٥2٧٠  ٦2٩٤ 

%  
 �08    

    �08   %٧٠2٤٨  ٢٣2٤٩  ٣٢2٣١  ٣٨2١٧  �&	� !�&ح a, ر�K&ن   ٥٧٢
٢١٣   �0TX � ��S . ��/� �0�&�  ٣٩2٣٠  ٥٦2٢٣  ٥٦2٧٠  ٣2١١%   �08    
    �08   %٦٦2٩٨  ٢٢2٣  ٣٠2٣١  ٣٦2٦٧  أ(�� ا	 �0 ا.�اه�0 �/��   ٢٣١

٢٣٥  
 ^�V �0 	�0 ا��٦٤2٥٨  ٢١2٥  ٣٠2٢٥  ٣٤2٣٣  أ(�� (��ي  

%  
    �#��ل



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

ا	���ل 
٢ا	���� ج  

���ل 
 ��اآ��

 ����� �� !
% 

�&ما	$#��� ا	  �ــــ*()&ت 

٢٣٨  
���^ ا	 �0 �/��  Z�0أ�

����  
٣٥2٣٢  ٤٤2٢٢  ٨٦2٦٨  ٧2٣%   �08    

٢٤٠   �	�c	�08   %٦٩2٨٤  ٢٣2٣  ٣٣2٥٦  ٣٦2٢٨  �/��د >�� �/�� ا    
�E ا�*م �/��  ٥٧٣E�	ا ���08   %٦٧2٣١  ٢٢2٤  ٣١2٢٥  ٣٦2٠٦   >    
 ٦٩2٩٤  ٢٣2٣  ٣٠2٥  ٣٩2٤٤  �&رة � �ي ا	$@&�� �/��د ٢٢٢

%  
 �08    

        طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  
٢٣٢  

 ��< ��/� E�E�	ا ��&ء >��أ
E�E�	ا  

   �#�ر اV$0&ري – �T)�0 اp��ة -را�U أ��اض ا	T &ء 

٢٣٤ 
 ��< G�&&�� آ�و ��<

 I0ه&-  
 �0	�� U�را  

٢٣٩    
  را�U ��	�0  د�T& >�� اL >�� ا	 *م  ٢٤١
  را�U أ��اض ! & و��	�0  �&رة ا-�ف -��^ ا	BEل  ٢١٤
٢١٥  wY&/	ا ��ا ا(�� �/�� >��  را�U أ��اض ! & و��	�0  ه�
  را�U أ��اض ! &  ا��I >*ء �/�� ا	� �ي  ٢١٦
٢١٧  ��< ��S�� I�>*ء ا	�

 ا	�$&ح 
  را�W0�8 U ا	��اد  

٢١٨  ��< I ) I ) �n0ه
 ا	 *��!�

 را�U �#�ر اV$0&ري 

٢١٩   ,��a #&در	ا ��< ��< ��/�
 ���Tر

  را�U أ��اض ! & و��	�0 

����S �/�� >�� ا	�ازق  ٢٢٠
C!�� 

  را�U �#�ر اV$0&ري 

٢٢١  l	&c	ا ��زي >�Y ل&T�
 I0!& /	ا 

  را�U أ��اض ! & و��	�0 

  ��اض ا	T &ء را�U أ  ا��&ن !�! G0�Y G0$/� ا	 �0  ٢٢٣
٢٢٥  C	�. �/�P E�&Y ةE�  را�U أ��اض ا	T &ء وا	$�	�0 و�#�ر اV$0&ري   ��
٢٢٧  E�E�	ا ��ي >� �  را�U أ��اض و��	�0   ا�*م >�� 
  را�U أ��اض ! & و��	Y   �0$/� �/�� ا(�� ا	�/�0ي  ١٩٤
�E ر-�0  ١٩٥E�	ا ��< k)�� ��/�   أ��اض ! &ء U�را  
  را�U ا	T &ء وا	$�	��P ��/� ��S   �0ت �/�� �� ١٩٦
أ(�� �/�� >�� ا	�&دق ا.�  ١٩٧

  ا	���
   ��	T� –  �0)�0 اp��ة -را�U أ��اض ا	T &ء 



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  

 

9 

ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

ا	���ل 
٢ا	���� ج  

���ل 
 ��اآ��

 ����� �� !
% 

�&ما	$#��� ا	  �ــــ*()&ت 

١٩٨  I0 ) ب&SV ��/� &ء��0&ري   ا$Vأ��اض ! &ء و�#�ر ا U�را  
١٩٩  �	�c	ا(� ا�	ا ��0& �/�� >	اد   دا��	ا W0�8 U�را  
ر�@&م Y$/� ا(�� �/��  ٢٠٠

  ر\�ان 
   ��	�0  – �#�ر اV$0&ري  –��اض ا	T &ء را�U أ

  را�W0�8 U ا	��اد   >Eة �c$&ر أ(�� ا	0t&ل  ٢٠١
� اP L*ح ر-�ي >��ر  ٢٠٢T�   �0	ا��اض ! &ء و�� U�را  
٢٠٣  x��. �0��	ا ���0 >/�  را�U أ��اض ! &ء و�T)�0 ا��ة   و	�0 
�^ ر�K&ن >�� ا	/��0  ٢٠٤�-

  ا	�0@� 
  �ر اV$0&ري   �#–را�U أ��اض ا	T &ء 

٢٠٦  U0ا(�� >�� آ� �T0&ري  ه$V�0 و�#�ر ا	$�	ء وا& T	أ��اض ا U�را  
  را�U أ��اض ا	T &ء وا	$�	�0 و�T)�0 ا��ة   أ(�� >�� ا	/��Y ��/� �0زي  ٢٠٧
  را�U أ��اض ! &   إ�Y G0`0� ��0@�� .&!�ب  ٢٠٩
٢١٠  Lا &S< ��/� ي�tY ��/�   & ! أ��اض U�را  
 �/�� >�� ا	/��0 >�� ا	/��0 ٢١١

 I�  �0V ا	�
  را�U أ��اض ! & و��	�0

 طالب غائبون طالب غائبون طالب غائبون طالب غائبون : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 را�U أ��اض ! & و��	�0  ه�, >�� ا	�$&ح ا	���� ا	/�� 
 
 
 
 
 
 

 :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٤٩(   >�د ا(   
٢-  I�    )٤٨(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	١٨(  >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	٣٠(   >�د ا (    
٥- I0ــ�b&]	١(     >�د ا(    
٦-   ����� ا	�� T	٣٧2٥ا%   

        طب املناطق احلارة وصحتها      طب املناطق احلارة وصحتها      طب املناطق احلارة وصحتها      طب املناطق احلارة وصحتها          ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

    �08   %٦٥2٣٤  ٢١2٧٨  ٣٠2١٧  ٣٥2١٧  أ(�� �/�� .���0 أ.� �`�ة   

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  را�la&T� Ua U (&رة   ر8&ء �[�.� ا	 �0   



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  را�la&T� Ua U (&رة   �&�� رU8 ر�K&ن !��    
  را�la&T� Ua U (&رة   �/�� >�� >�� ا	�$&ح ا	�ا	�   

  
8&.� ���وح ا	 ��0 ا(�� 

  ��<  
  را�la&T� Ua U (&رة 

  
 W0� 	ا ��دة �/�� >&X

  Z>�&ر
  را�la&T� Ua U (&رة 

   ,�c! U0�	 �/$Y �0رة   أ�&) la&T� Ua U�را  
  را�la&T� Ua U (&رة   �T0& آ�م P��ي أ���   

  
 I ) ن �/��د&Kد ر���/�

 ��&Y  
  را�la&T� Ua U (&رة 

      :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٩(   >�د ا(   
٢-  I�    )٩(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	١ ( >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	٨(     >�د ا (  
٥- I0ــ�b&]	د ا�<     ) -(  
٦-  ����� ا	�� T	١١2١١ا%    

        األمراض الباطنة العامة      األمراض الباطنة العامة      األمراض الباطنة العامة      األمراض الباطنة العامة          ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
�S�� ��)�08   %٧٦2٢٢  ٢٥2٤١  ٣٥2٢٨  ٤٠2٩٤  � �/�� ا(�� أ

  �8ا
  

  
 ��< �0t/	ا ��ء (��ي >Bو

E< &ل�	ا  
٤٠2٣٤  ٦٦2٢٥  ٦٩2٧٥  ١٢2٣٥%   �08

  �8ا 
  

  
 Lا ��ا(�� > I ) �0ا.�اه

  ا	 ��!�
٣٩2٣٢  ٥2٢٣  ٣٣2٧١  ٩٤2٨٣%   �08    

    �08   %٧١2٩٧  ٢٣2٩٩  ٣٢2٧٥  ٣٩2٢٢  ا�*م �&�� ����S �*م   
    �08   %٦٩2٨٣  ٢٣2٢٧  ٣١2١١  ٣٨2٧٢  �0 ا	��cا!� أ��0ة �/�� ا	  

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

� إ��اء !&�8 �/�� ا	 �0 أ.�   �&< �Ta&. U�را  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  ا	�وس 
   �Tد آ��/� W0.0&ري   أ(*م ر$Vو�#�ر ا ��&< �Ta&. U�را  
  را�U �#�ر اV$0&ري   �/�� �&�� آ&�G ا	��Tي   

  
 E�E�	ا ��د >��/� &T�د

  ./�0ي 
a&. U�0&ري را$Vو�#�ر ا ��&< �T  

�   �/�� �c$&ر >Eب ا	[��اوي  �&< �Ta&. U�را  

  
وBء >�� ا	�&ل ا	 �0 

  ا	`��اوي 
 ��&< �Ta&. U�را  

�  ر(&ب آ�&ل �/�� >*م   �&< �Ta&. U�را  
� و�#�ر اV$0&ري   �/�� ا.�اه�0 ا	 �0 را\�   Ta&. U�را  

  
 E�E�	ا ��< I0 ) د��/�

  I0 )  
� و�&< �Ta&. U�0&ري را$Vر ا�#�  

  
د�T& رU8 �/��د �/�� 

  ا	#T&وي
  را�U �#�ر اV$0&ري 

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

  
 Lا ��ا.�اه�0 ا(�� ا(�� >

  ا	 ��!�
  W0�8 ا	��اد

      :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	١٦(   >�د ا(   
٢-  I�   )١٥(   >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٥(   >�د ا   (  
   ) ١٠(    �0ــI >�د ا	�ا� -٤
٥- I0ــ�b&]	١(     >�د ا(  
٦-   ����� ا	�� T	٣٣2٣٣ا%   

        ختصص األمراض العصبية والطب النفسي      ختصص األمراض العصبية والطب النفسي      ختصص األمراض العصبية والطب النفسي      ختصص األمراض العصبية والطب النفسي      
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
� �8&ل >�� ا	�#��د � .

  `�Tا!� ا	
    ��$&ز  %٨٦2٨٨  ٢٨2٩٦  ٤٠2٧٨  ٤٦2١٠

  �08   %٨٣2٨٤  ٢٧2٩٥  ٤٠2٥٥  ٤٣2٢٨  إ��اء ���0 �/�� >0 �   



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  �8ا 

  
�08   %٨١2٦٩  ٢٧2٢٣  ٣٩2١٩  ٤٢2٥٠  أ(�� ر�K&ن �/�� را\� 

  �8ا 
  

�08   %٧٦2٣٦  ٢٥2٤٥  ٣٤2٣٦  ٤٢  أ�, �/��د ( I ا	�tدي  
  �8ا

  

  
�08   %٧٦2٢٥  ٢٥2٤١  ٣٣2٨١  ٤٢2٤٤  وBء I ) C0�V ا.� ه&-� 

  �8ا 
  

  
�08   %٧٥2٧٠  ٢٥2٢٣  ٣٧2١٠  ٣٨2٦٠  ��ام ا(�� زآ� !�&ر  

  �8ا
  

    �08   %٧٤2٨٨  ٢٤2٩٦  ٣٥2٥٥  ٣٩2٣٣  Byء �/�� �/�� !&�8   

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  را�U أ��اض >��0�   !�ي V&	� >�� اL >�� ا	���0   
   I ) ��< ��� ��< ��)أ   �  را�U أ��اض >��0
  را�U أ��اض >��0�   /�� >Eام أ(�� �/�� �  
  را�U أ��اض >��0�   �� >&-�ر >�� -���   
  را�U أ��اض >��0� و�#�ر اV$0&ري   أ�, أ(�� �/�� ا	��Tي    
   �#�ر اV$0&ري  – ا	US ا	�T � -٠را�U ا��pاض ا	���0�   أ(�� -��&ن >�� ا	 *م �Yج   

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

   wY&/	ا ��اد   أ(�� >�� ا(�� >��	ا W0�8 U�را  

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	١٤(   >�د ا(   
٢-  I�    )١٣(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٧(  >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	٦(    >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	١(      >�د ا(  
٦-   ����� ا	�� T	٥٣2٨٤ا%   

        الباثولوجيا اإلكلينيكية       الباثولوجيا اإلكلينيكية       الباثولوجيا اإلكلينيكية       الباثولوجيا اإلكلينيكية           ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

	���سا  
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
	���سا  

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  
 �	�c	�0&ن ا�� W0.`�0&ء ر	�08   %٨٤2٥٩  ٢٨2٢  ٤٠2٥٣  ٤٤2٠٦  ا

  �8ا
  

د>&ء �/�� P*ح ا	��I ا.�  
  ا	�وس 

٤٠2٣٨  ٦٧2٢٦  ٦٧2٧٩  ٤٥2٣٤%   �08
  �8ا

  

  
�08   %٧٧2٤١  ٢٥2٨  ٣٤2٩٧  ٤٢2٤٤  *ل V*ف �/�� .*ل 8

  �8ا
  

  
د>&ء ا	 �0 ر�K&ن �/�� 

  ا	 �0 
٤١2٣٥  ٣٣2٢٥  ٨١2٧٧  ٧١2١٤%   �08

  �8ا 
  

    �08   %٧٤2٦٧  ٢٤2٨٩  ٣٦2٥  ٣٨2١٧  د�mY &Tاد �0^ ا	��T ز��ان   
    �08   %٧٣2٥٩  ٢٤2٥٣  ٣٣2٩٢  ٣٩2٦٧  ه&�8 ���0 ���� !�&ر   

  
 ��< I /�	ا ���0 >@�

 C!و  
٣٤2٣٢  ٧٧2٢٢  ٩٤2٦٧  ٥٧2٧١%  �08    

    �08   %٦٧2٦٣  ٢٢2٥٤  ٣٣2١٩  ٣٤2٤٤  �/��د �Yزي (��� ��&ه�   

  
 �0t/	ا ��< I��� >*ء ا	���

��Y&`	ا  
٣٢  ٣٤2٢٢  ٧٨2٦٦  ٢٦2٧٨%   �08    

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  را�U آ0�0&ء وأ��اض دم   �/� ��&ه� �/��د -���   
   ��  اض دم را�U آ0�0&ء وأ��  ه�, ���Tر �/��د ا.� ز
  را�U أ��اض دم   أ�&!� ا.�اه�0 >��اL أ�TYي   

  
إ��&ن �/��د �/�� ا	 �0 

  ا	`@&	� 
  را�U أ��اض دم 

  
 ��< I�)�	ا ��< ����

  �/��د 
  را�U آ0�0&ء وأ��اض دم 

  
 ��/� I0�0 ا� 	د>&ء ا

 ����  
  را�U ا��اض دم 

  
	��T ر-�ي >���0 >���0 

 ��&)  
  را�U آ0�0&ء وأ��اض دم 

  
ة >&a^ >�� ا	 �W0 ا.� X&د

 �0	&X  
  را�U آ0�0&ء وأ��اض دم 

  را�U آ0�0&ء وأ��اض دم   دا	0& >�� >�� ا	�ازق ا	��&ل   

  
 ���0. G�&أ(�� آ �@!

  ا	�0@� 
  را�U آ0�0&ء وأ��اض دم 

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
	���سا  

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  
 ^���أ! &م �&�� �/�� 

 ^��-  
  را�U آ0�0&ء وأ��اض دم 

  
0 . �T0 /	وة �/�� ا�� �!�

 I�)�	ا ��<  
  را�U آ0�0&ء وأ��اض دم و�#�ر اV$0&ري 

      :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٢١(   >�د ا(   
٢-  I�    )١٩(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٩(  >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	١٠(    >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	٢(     >�د ا(  
٦-   ����� ا	�� T	٤٧2٣٦ا%    

        راحة املسالك البولية       راحة املسالك البولية       راحة املسالك البولية       راحة املسالك البولية       جججج    ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
 ���08   %٧٨2٥  ٢٦2٢٠  ٤٠2٨٣  ٣٧2٦٧  �/�� >&دل �/�� أ.� ز

  �8ا 
  

  ���� E�E�	ا ��د >��/�
 ��&<  

٤٢2٣٤  ٨٣2٢٥  ٥2٧٧  ٧٧2٣٣%   �08
  �8ا 

  

  
 G0�V ��	ا ���08   %٧٥2٧١  ٢٥2٢٣  ٣٣2٧٧  ٤١2٩٤  �/�� ا(�� >

  �8ا 
  

    �08   %٧٢2٠٨  ٢٤2٠٢  ٣٧2٨٦  ٣٤2٢٢  (&�� �/�� �/��د ا	�T$�ي   
   U0�) G0b��P ب �8&ل&@�    �08   %٦٧2٣٣  ٢٢2٤٤  ٣٠2٧٢  ٣٦2٦١  ا

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

�e �8ا(� را�U �8ا(� � &	z و�`  ا.�اه�0 >�� ا!�ر >��   �  
   L8&د ا I0 ) �0�	ا ��اد   >�� >��	ا W0�8 U�را  

  
 �a&�	ا ��< ��S�� ��)ا

 ����  
  را�U .&]�	��8 و�`��e �8ا(� 

  
>�� ا	�Y ��T&روق �/�� 

 �0S<  
  را�U �8ا(� � &	z و�`��e �8ا(� 

  را�U .&]�	��8 و�`��e �8ا(�  و�#�ر اV$0&ري   أ(�� �/�� آ&�G ا.� ا	���   



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  
د (��� >�� ا	 $&ر �/��
 ��<  

  را�U �8ا(� � &	z و�`��e �8ا(� 

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

   �8�� B    

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	١١(   >�د ا(   
٢-  I�    )١١(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٤(  >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	٧(     >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	د ا�<      ) -(  
٦-   ����� ا	�� T	٣٦2٣٦ا%    

        عالج األورام والطب النووي      عالج األورام والطب النووي      عالج األورام والطب النووي      عالج األورام والطب النووي          ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

   �8�� B              

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  �T	�08& ا	�*ج اB-�&>� را�t� U  ���� �/�� !�� ا	�T`&وي   

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	١(   >�د ا(   
٢-  I�   )١(   >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	د ا�<  ) -   (   
٤-  I0ــ��ا�	١(    >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	د ا�<    ) -(  
٦- ����� ا	�� T	ا     ��P %  

        طب األطفال     طب األطفال     طب األطفال     طب األطفال         ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

        طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  
  

�08   %٨٤2٢٢  ٢٨2٠٧  ٤٠2٥٥  ٤٣2٦٧  د>&ء �/�� ا.�اه�0 ا	��Tي 
  �8ا 

  

  ,0Y&< &��08   %٨٣2٤٧  ٢٧2٨٢  ٤٠2٠٨  ٤٣2٣٩  د�T& >&دل زآ�
  �8ا 

  

  
 ��/� I0 ) �0 	ا �� .

  �Yج 
٤٤2٣٥  ٩٤2٢٦  ٠٤2٧٩  ٦٦2٩٨%   �08

  �8ا
  

  
�08   %٧٩2٣  ٢٦2٤٣  ٣٧2٠٢  ٤٢2٢٨  !@&ل P�/� (&�� >��ان 

  �8ا 
  

  
 ��S�� ��< I ) �08   %٧٨2٧١  ٢٦2٢٣  ٣٧2٨٨  ٤٠2٨٣  ر(&ب

  �8ا 
  

  
 Lرزق ا G�&آ ��� I0��!  ٤٣2٣٤  ٣٩2٢٥  ٤٧2٧٧  ٩٥2٨٦%   �08

  �8ا 
  

  
�08   %٧٧2٣٦  ٢٥2٧٨  ٣٥2٦٤  ٤١2٧٢  و�&م C0�V �/�� ا	/�T&وي 

  �8ا
  

  
�/�� ا.� ا	�Eم �/�� ا.� 

  ا	�Eم
٤٠2٣٦  ٧٧2٢٥  ٤٠2٧٧  ٧٢2١٧%   �08

  �8ا 
  

  
 ��T�	ا ��ء ه`&م >&��

 ,t�`	ا  
٤١2٣٥  ٠٦2٢٥  ٩٦2٧٧  ٦٧2٠٢%   �08

  �8ا
  

  
 ��< I��&��I0 آ�&ل ا	�

  ا	�#� 
٤١2٣٥  ٤٤2٢٥  ٠٣2٧٦  ٤٩2٤٧%   �08

  �8ا
  

  
 �T� ��08   %٧٦2١٩  ٢٥2٣٩  ٣٤2٧٥  ٤١2٤٤  >&�P �/��د �*�

  �8ا
  

  
� �/�� ( I >�� ا	#&در ��08   %٧٦2١٧  ٢٥2٣٩  ٣٤2٥٦  ٤١2٦١  �Yز

 �8ا 
  

  
�08   %٧٦2١٣  ٢٥2٣٧  ٣٤2٤١  ٤١2٧٢  د!I ) &0 �/��د >�n&ن 

  �8ا
  

  
 W0.�0 ا(�� ر� I ) �08   %٧٥2٩٣  ٢٥2٣١  ٣٣2٨٨  ٤٢2٠٥  >�&ف

  �8ا
  

  
�/�� ( &م >�� ا	�#��د 

 ���8  
٤٠2٣٤  ٧٢2٢٥  ٩٤2٧٥  ٢٢2٦٦%   �08

  �8ا
  

  
 ���08   %٧٥2٥  ٢٥2١٦  ٣٦2٢٢  ٣٩2٢٨  �&رة -��&ن >�� ا	�ز

  �8ا 
  

  
�/�� ر\& >�� ا	 *م 

  ا.�اه�0 
٣٧2٣٦  ٥٥2٢٤  ٥٠2٧٤  ٦٨2٠٥%   �08    



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

    �08   %٧٣2٩٢  ٢٤2٦٤  ٣٥2٣٧  ٣٨2٥٥  �&�8 �/�� >�� ا	��اد (�&ب   

  
�&رة �/�� >�� ا	[�T ا.� 

 I0T�	ا  
٣٧2٣٥  ٩٤2٢٤  ٦٤2٧٣  ٥٢2٥٨%   �08    

  
�/�وس أ.� ��W ا.�اه�0 

  ا	��ه�ي 
٤١2٣١  ٣٩2٢٤  ٥٨2٧٢  ٣٢2٩٧%  �08    

    �08   %٧٢2٧٥  ٢٤2٢٥  ٣٤2٨٧  ٣٧2٨٨ (&زم راUX ا	 �0 >��  
    �08   %٧٢2٥٧  ٢٤2١٩  ٣١2٤١  ٤١2١٦  �/�� >�� ا	/��0 ر-�ي ا(��   
    �08   %٧٢  ٢٤  ٣٢2٤٤  ٣٩2٥٦  �/�� ا	 �0 �/�� ا	`&��   
   z`آ ��Y&`	�0 ا���08   %٧١2٩١  ٢٣2٩٧  ٣٥2٤١  ٣٦2٥  أ(��     
    �08   %٧٠2٨٣  ٢٣2٦١  ٣٢2٧٢  ٣٨2١١  ا��&ن �/�� >�� ا	��&ل   
    �08   %٧٠2٣١  ٢٣2٤٣  ٣٢2٢٥  ٣٨2٠٦  وY&ء >�� P*ح (�&زي   
    �08   %٧٠2١٧  ٢٣2٣٩  ٣٢2١١  ٣٨2٠٦  �/�� ز>wY&) �0 أ(��   
  I ) �0 	ا ��/� I )  ٣٧2٣٢  ٩٤2٢٣  ١٨2٧٠  ٣٧2١٢%   �08    

  
ا.� �/��د �/�� آ�&ل أ(�� 

 I0T0�	ا  
٣٦2٣١  ٤٤2٢٢  ٦٣2٦٨  ٦٩2٠٧%   �08    

   ��   �08   %٦٨2٠٥  ٢٢2٦٨  ٣٢2٤٤  ٣٥2٦١  أ(�� mYاد -�G ا	 �0 زا

 طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

  
ا��&ء >&دل >�� ا	/��0 >�� 

 E�E�	ا  
  را�U أ��اض أ�a&ل و(���n ا	�Bدة 

  را�U أ��اض أ�a&ل  أ(�� ���ي 	��S ا.� ا	�t&رم  
  ��ي �/�� أ(�� �/�� 

 ��آ�ر 
  را�U أ��اض أ�a&ل 

  را�U أ��اض أ�a&ل  �/�� ���0&ن ���0&ن �/��  
  را�U أ��اض ا�a&ل  -�0&ء ��8, ���� >��  
�� ا	 �0 ا	�T&ر  �Y &T�� وورا]� و�#�ر اV$0&ري  د���n وBدة و�[}�) U�را  
  I0 ) ��/� �0 	ل  أ(�� ا&�aأ��اض ا U�را  
 �	&� �0t/	ا ��ن >&�� >�� ا

 ا	[�&ر 
��n وBدة –را�U أ��اض أ�a&ل �) –  �  ورا]

  L ��) ���� ه�اءE	ا ��a&Y   ل&�aأ��اض أ U�را  
  ��/� ��S�� �� � ءBل   ا&�aأ��اض ا U�را  
  �8&�V �0دة   ه&!� 8*ل ا.�اهBو �n��) U�را  
  را�W0�8 U ا	��اد   �/�� �tYي ا	�&دق .�وي   
 ا(�� ا��&ن ا(�� >�� ا	/��0 

  ���Tر 
  را�U ا��اض ا�a&ل 



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  ��  را�U أ��اض ا�a&ل   أ(�� >&دل �/��د !�
  ��< ��/� �0t/	ا ��< ��/�

 �0t/	ا  
  را�U أ��اض ا�a&ل 

� >&دل >�� ر\�ان  �a&Y   ل&�aأ��اض ا U�0&ري –را$Vر ا�#�   
  x0�� E�E�	ا ��ا(�� > ��/�   �  را�U أ��اض ا�a&ل وورا]
 � �0t/	ا ��ء >Bو ��< �	&

  ا	[�&ر 
  را�W0�8 U ا	��اد 

  �  را�U أ�a&ل   أ(�� �/�� >�� ا	[EX �Tا	
  ^���  را�U أ��اض ا�a&ل   ���T0$& ا�/l زآ� 
� و�#�ر اV$0&ري – (���n وBدة –را�U أ�a&ل   أ(�� 8*ل ���0/� ا	 ��!�  �   و�[}
  I ) �/$Y ��/� �0ل   ا.�اه&�aأ U�را–�   وورا]
 0T ) �T ) ��)أ I ) I

 ���  
   وورا]�–را�U أ�a&ل 

  را�U ورا]�   �&رة ا.�اه�0 ا	 �0 ���&ن  
� –را�U أ�a&ل   �/�� �t. G0�8ي >&��  �{]� -�   وورا]
  �$T< ��/� , �/��د�ل   ه&�aأ U�را  
�/�� ���0 >�� ا	�ؤوف  

 ��/�  
  را�U �#�ر اV$0&ري 

  ��/� wY&/	ا ��ي >� � ��
 G0�V  

  را�U أ��اض ا�a&ل 

 طالب غائبون طالب غائبون طالب غائبون طالب غائبون : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 ا��&ء ( &!I0 ��(&ن ا.� �0^  
 أ(�� .�وي ر-&د .�وي 
I ) ,��8 ر-& ���وح 
��0T]	ا ���ت E< ��� 
 ه�, &P	e ا(�� -��&ن

� ا��&ن >�� ا	���8د �/��د �*�
 >�� ( I ا	����� ���0&ن

  W0�8 ا	��اد 
  W0�8 ا	��اد 
  W0�8 ا	��اد 
  W0�8 ا	��اد 
� –را�U أ�a&ل �{]� –�   وورا]

  را�U أ��اض ا�a&ل
  را�U أ��اض ا�a&ل

 
 

 :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٦٥(    >�د ا(  
٢-  I�    )٥٧(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٣٠(   >�د ا   (  
٤-  I0ــ��ا�	٢٧(    >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	٨(    >�د ا(  
٦-  ����� ا	�� T	٥٢2٦٣ا%    

        أمراض القلب واألوعية الدموية       أمراض القلب واألوعية الدموية       أمراض القلب واألوعية الدموية       أمراض القلب واألوعية الدموية           ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
 l	&c	ا ��ا(� >�	ا ��< I0 )

  ا	�S&وي
٤٠2٤١  ٠٦2٢٧  ٨٩2٨١  ٣١2٩٥%   �08

  �8ا
  

�08   %٧٧2٩٧  ٢٥2٩٩  ٣٦2٥٨  ٤١2٣٩  ر-&د ��8, ر-&د ا	� �0!� 
  �8ا

  

�0�& ���ي 	��C �8ر�8   	�08   %٧٤2١١  ٢٤2٧٠  ٣٧2٢٨  ٣٦2٨٣      
  �#P زآ� I ) �08   %٧١2٣٤  ٢٣2٧٨  ٣٣2٦٧  ٣٧2٦٧  د>&ء    

  
 l0Y�� �<&� 	ا(�� ا

  ا	 �&>� 
٣٦2٣٤  ٣٨2٢٣  ٦٧2٧١  ٦٨2٠٥%   �08    

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  ��U را�U أ��اض   �/�� 8&.� �/��د ا.� ا	�Tر  
  را�U أ��اض ��U  را�� >�� >�� ا	/��0 داود   
  أ�U�� C + را�U أ��اض ��U   هY �n0$/� �/�� �/��د   
  را�U أ��اض ��U   >*ء �/�� >�� ا.� !�&ر   

  
>�� ا.� .�t ا	 �0 ا(�� >�� 

I�)�	ا  
 U�� C�ا U�را  

  
 Lا ���0 ا(�� > 	ا ��/�

 g�)  
  را�U ا��اض ��U و�#�ر اV$0&ري 

  /� &�T	0&ري   �� ا(�� أ(�� ا$Vو�#�ر ا U�� ا��اض U�را  

  
 ��/� ��T�	ا ��< ��/�

 ��*�  
  U�� أ��اض U�را  

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

  
�/�� >�� ا��S�� L ا.� 

 ,$�  
  را�W0�8 U ا	��اد

  
�/��د >�� ر., �/�� >�� 

  >��0ة 
  را�W0�8 U ا	��اد 

     :  ��0$T	ا gc�� 
   )١٥(  ـI >�د ا	�$#��0ــ-١
٢-  I�    )١٣(  >�د ا	/&\ــ�
٣-Iــ&0/8ـــT	٥(   >�د ا   (   
٤- I0ــ��ا�	٨(    >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	٢(    >�د ا(  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

٦-   ����� ا	�� T	٣٨2٤٦ا%   

        )      )      )      )      الباثولوجي الباثولوجي الباثولوجي الباثولوجي ( ( ( ( ختصص العلوم الطبية األساسية ختصص العلوم الطبية األساسية ختصص العلوم الطبية األساسية ختصص العلوم الطبية األساسية 
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 
���اآ�  

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
�08   %٨٢2٥٥  ٢٧2٥٢  ٤١2٧٢  ٤٠2٨٣  ��وة ���0 ر-&د ا	���ي

  �8ا
  

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

   �8�� B    

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	١(    >�د ا(   
٢- I�    )١ (   >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	١  ( >�د ا   (  
٤-I0ــ��ا�	د ا�<      )  - (   
٥- I0ــ�b&]	د ا�<      ) -(  
٦-   ����� ا	�� T	١٠٠ا%    

        ختصص جراحة األذن واألنف واحلنجرة        ختصص جراحة األذن واألنف واحلنجرة        ختصص جراحة األذن واألنف واحلنجرة        ختصص جراحة األذن واألنف واحلنجرة        
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

    �08   %٦٧2٢٩  ٢٢2٤٣  ٣٢2٨٥  ٣٤2٤٤  I ) ��/� �T ا	`&��ه  
0� ا.�اه�0  S< �0�08   %٦٦2٥  ٢٢2١٧  ٣١2٤٤  ٣٥2٠٦  ه&!� ا.�اه    

  
!�� ��8, >�� ا	@&دي 

 � 0<  
٣١  ٣٤2٢١  ٣٩2٦٥  ٨2٣٩%   �08    

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  را�U أ!^ وأذن و(��Tة و�#�ر اV$0&ري   أ(�� Y$/� �/�� ر\�ان   
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة � �8&ل ا(�� ا�*م �/�  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  ا	��وي 
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة   أ(�� و(�0 �/�� ����   
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة   أ(�� >�� ا	�E�) ��< ��Tة   
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة   �/�� �&�� >&�� ���0   
   ��/� I0 ) ��)&ء ا��0&ري   أ$Vة و�#�ر ا��T)أ!^ وأذن و U�را  

  
� ا	�ا(� �/�� P��ي >�

 ^���  
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة و�#�ر اV$0&ري 

  را�U أ!^ وأذن و(��Tة و�#�ر اV$0&ري   ا	 �0 ا	 ��0 ا.�اه�0 ا	�0Sي  

  
 ��/� �S��	ا ��`�0&ء >	ا

  ا	�[�.� 
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة و�#�ر اV$0&ري 

   e	&P �0 	ا �	�$� &T�  را�U أ!^ وأذن و(��Tة و�#�ر اV$0&ري   د
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة و�#�ر اV$0&ري    �/��د ( I ��0 ا��&ن  
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة   أ(�� �/�� >�ض ا	���   

  
 l	&c	ا ��< e	&P l	&c	ا ��<

Lا ��<  
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة و�#�ر اV$0&ري 

  
-�وة �/�� �8&ل ا(�� 

  ا.�اه�0 
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة 

  
�/��د ا(�� ا.�اه�0 أ.� 

  ا(�� 
  ا�U أ!^ وأذن و(��Tة ر

  را�U أ!^ وأذن و(��Tة   أ(�� ا.�اه�tY �0ي >�&رة    

  
>*ء >�� ا	�(�I >�� ا	/��0 

  .�ران 
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة و�#�ر اV$0&ري 

   ^��� �T]	ا ��أ(�� > �	&�0&ري   $Vة و�#�ر ا��T)أ!^ وأذن و U�را  

  
ر(&ب !�ر ا	��I �/�� 8&د 

 Lا  
T)أ!^ وأذن و U�ة را��  

  
 ^0S�	ا ��ا.�اه�0 > �T�

  ا.�اه�0 
  را�U أ!^ وأذن و(��Tة و�#�ر اV$0&ري 

   U0�P U0�	 ت}`! &T0�   ة��T)أ!^ وأذن و U�را  

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

  را�W0�8 U ا	��اد   �&�I0 ا(�� mYاد را\�   

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٢٥(   >�د ا(   
٢-  I�   )٢٤(>�د ا	/&\ــ�
٣-  Iــ&0/8ـــT	٣( >�د ا   (   



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

٤-  I0ــ��ا�	٢١(  >�د ا (  
٥-I0ــ�b&]	١ (     >�د ا(  
٦-  ����� ا	�� T	١٢2٥ا%     

        األمراض الصدرية والتدرن        األمراض الصدرية والتدرن        األمراض الصدرية والتدرن        األمراض الصدرية والتدرن            ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : :         أوالأوالأوالأوال

    ��$&ز  %٨٦2١٨  ٢٨2٧٣  ٤١2٨٨  ٤٤2٣٠  �&رة ���ي �/�� ���8   

  
 ���� E�E�	ا ��ن >&T)

 G��	ا  
٤٠2٤٠  ٣٨2٢٦  ٣١2٨٠  ٩٠2٦٩%   �08

  �8ا 
  

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  را�W0�8 U ا	��اد   ��� -��� >�� ا	�(�0 �/��   
   l	&c	ا ��اد   أ(�� !`{ت �/�� >��	ا W0�8 U�را  
  را�W0�8 U ا	��اد   �� >�� ( I -�ف أ(  

  
را!0& ا.� ا	��&�a �/�� أ.� 

 �a&��	ا  
  را�W0�8 U ا	��اد 

   �  را�W0�8 U ا	��اد   !@� �/�� �/�� �*�
  را��P Uر   ��وة �/�� .�آ&ت ا	}ه��   
  را�U �#�ر اV$0&ري   أ�&�� ود�W ر�K&ن اp��د   
  را�U �#�ر اV$0&ري    �&	� >&دل ا	 �0 رزق   
   G�  را�U �#�ر اV$0&ري   ه�, �/�� ا(�� 8��

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

    �/��د �Yزي (��� ��&ه�   

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	١٢(   >�د ا(   
٢-  I�    )١١(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٢(  >�د ا   (   
٤- I0ــ��ا�	٩(     >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	١(     >�د ا(  
٦-    ����� ا	�� T	١٨2١٨ا%   



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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        ختصص الطب الطبيعي والتأهيل        ختصص الطب الطبيعي والتأهيل        ختصص الطب الطبيعي والتأهيل        ختصص الطب الطبيعي والتأهيل        
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
� ا	Eه�اء �/�� �/�� �a&Y

  SV&ب 
٤١2٣٦  ٣٣2٧٨  ٢٦  ٦٧ %    �08

  �8ا
  

 الب راسبونالب راسبونالب راسبونالب راسبونطططط: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

   ^���  را�W0�8 U ا	��اد �&>�ا ا	�#�ر اVB$0&ري   ا��&ن ���وح �/�� 
  L8&ب ا ��S�� ��/� م&@�  را�a Ua U���0 و�{هG0   ر
  �  را�W0�8 U ا	��اد   �&رة �/�� >�� �*�

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

   �8�� B    

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٤(   >�د ا(   
٢- < I�    )٤(  �د ا	/&\ــ�
٣-Iــ&0/8ـــT	١(   >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	٣(     >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	د ا�<      ) -(  
٦-   ����� ا	�� T	٢٥   ا%   

        وجراحة العني     وجراحة العني     وجراحة العني     وجراحة العني     طب طب طب طب     ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

*()&ت�ــــ  

        طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  
�08   %٨٢2٦١  ٢٧2٥٤  ٣٨2٩٤  ٤٣2٦٧  	�0&ء a&ه� �`#�ش  

  �8ا
  

  
� �ي ا	$@&��  ���  �08   %٧٦2٩٧  ٢٥2٦٦  ٣٥2٩٧  ٤١

  �8ا 
  

�08   %٧٦2٥٨  ٢٥2٥٣  ٤٠2٣٠  ٣٦2٢٨ �/�� �8&ل ا.�اه�0  
  �8ا

  

  �08   %٧٥2٥٤  ٢٥2١٨  ٣٦2٦  ٣٨2٩٤ ���� >�0 ا	���0   



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

*()&ت�ــــ  

  �8ا 

  
�08   %٧٥2٥  ٢٥2١٧  ٣٩  ٣٦2٥  ��� \0&ء ا(�� .0

  �8ا 
  

� Y$/� ا.� ه0�,   T0�08   %٧٤2٨٠  ٢٤2٩٣  ٣٧2٣٦  ٣٧2٤٤  أ�    
    �08   %٧٣2٧٤  ٢٤2٥٨  ٣٥2٠٢  ٣٨2٧٢  ��&ح ا(�� B�aن   
    �08   % ٧٣2٣٥  ٢٤2٤٥  ٣٧2١٣  ٣٦2٢٢  ��وة �/�� �/��د   
   &�    �08   %٧٣2٢٢  ٢٤2٤  ٣٥2٥٥  ٣٧2٦٧  !I0�0 (&�� زآ�
  Z��< �0 	�08   %٧٣  ٢٤2٣٣  ٣٥2٧٢  ٣٧2٢٨   >* ا    
   C8�8 �08   %٧٢2٤٢  ٢٤2١٣  ٣٦2٢٥  ٣٦2١٧  .0`�ي >0&د    
    �08   %٧٢2٣٣  ٢٤2١١  ٣٣2٣٣  ٣٩  08@&ن ا(�� >��   
   Lا ��ن �/�� >&��    �08   %٧١2١١  ٢٣2٧٠  ٣٤2٥  ٣٦2٦١  ا
    �08   %٧٠2٨٩  ٢٣2٦٣  ٣٥  ٣٥2٨٩  ��T >�� ا	�(�I >�� ا	#�ي   
  ��/� E�E�	ا ���08   %٦٩2٦٩  ٢٣2٢٣  ٣٥2٣٦  ٣٤2٣٣   !@� >    

  
 ٦٩2١٩  ٢٣2٠٦  ٣٢2٠٢  ٣٧2١٧  X&دة �/��د ا	 �0 

%  
 �08    

  
 ٦٩2١٣  ٢٣2٠٤  ٣١2٦٩  ٣٧2٤٤  أ�&!� �/�� ا	�&آ�ي 

%  
 �08    

    �08   %٦٧2٩٧  ٢٢2٦٥  ٣٣2٨٦  ٣٤2١١  د�Y &T$/� >�� ا	�ه&ب   
    �08   %٦٧2٥٥  ٢٢2٥١  ٣١2٠٥  ٣٦2٥  �0*د !`{ت P&دق   
    �08   %٦٧2١٤  ٢٢2٣٨  ٣٢2٧٥  ٣٤2٣٩  �� ��0��� G0�V ا	  
    �#��ل  %٦٣2٣٩  ٢١2١٣  ٣١2٨٣  ٣١2٥٦  �@& ���0 >�� ا	�#��د   

 طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

   �#�ر اV$0&ري  – .&]�	�08& ا	�I0 – �8ا(� ا	�I0 –را�Ua U ا	�I0   إه�اء أ(�� �&��   

   �#�ر اV$0&ري  – ا	�I0  .&]�	�08&– �8ا(� ا	�I0 –را�Ua U ا	�I0   -�0&ء ���0 ه*ل  
  را�Ua U ا	�I0 و�8ا(� ا	�T0�  I0& ���&ن �/�وس  
  �0@Y ��< 8@&د  I0�	ا Ua U�را– I0�	08& ا�	0&ري  – .&]�$Vر ا�#�   
  ��0TX �8&ل �Tه  I0�	08& ا�	و.&]� I0�	ا Ua U�را  
  ��/� Lا e$Y &رة�0&ري  $Vو�#�ر ا I0�	08& ا�	و.&]� I0�	ا Ua U�را  
  I�  را�Ua U ا	�I0 و.&]�	�08& ا	�I0 و�8ا(� ا	�I0   ��وة ا(�� P*ح ا	�
  را�U �#�ر اV$0&ري  ا.$@&ل -&آ� >��  
 را�U �#�ر اV$0&ري  ه`&م �/�� �/��د  
  را�Ua U ا	�I0  و�8ا(� ا	�I0 و�#�ر اV$0&ري  ��وة >�&س ا	 �0  
  را�U �#�ر اV$0&ري  -�0&ء �Yج �/�وس  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     

jßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒjßÖ]<‚‘…æ<gjÒíréíréíréíré <<<<‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…‚‘†Ö]<Äq]…<<<<Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…Ùæ�ßÓÖ]<‹éñ…<<<<<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<‚ÛjÃè<H<H<H<Híé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂíé×ÓÖ]<‚éÛÂ<<<< <<<<

íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

*()&ت�ــــ  

� >�� ا	�X ��T&دة �/�    را�Ua U ا	�I0 و�8ا(� ا	�I0 و�#�ر اV$0&ري  
  را�Ua U ا	�I0 و�#�ر اV$0&ري  �&رة >�&رة >&��  
  l0Y�� I ) �T�  0&ري$Vو�#�ر ا I0�	ا �  را�Ua U ا	�I0 و�8ا(
  ��/� ��S�� ��/�  I0�	ا Ua U�را– I0�	ا �   �#�ر اV$0&ري  – .&]�	�08& ا	�I0 – �8ا(
-�< C�E< �0ت     را�Ua U ا	�I0 و�8ا(� ا	�I0 و�#�ر اV$0&ري  
  �a&��	وة �8&ل ا.� ا��   I0�	ا Ua U�را  
  را�U �8ا(� ا	�I0   ه�, >&دل ا(��  
  �#�ر اV$0&ري + را�Ua U ا	�I0   ه&��ي ا(�� �/��  
  را�U �#�ر اV$0&ري   ه�, ���0 ��0  
  را�Ua U ا	�I0 و�8ا(� ا	�I0  �/��د ر�Eي (�&زي  
 � ��S�� تE< �0ن   &رة�	ا �  را�Ua U ا	��0ن و�8ا(
  را�U �#�ر اV$0&ري   !��ان >&دل �/��  
  را�U �#�ر اV$0&ري   ��� �/�� >�� ا	�&دق  
  ,�&/- �/$Y ��  را�U �#�ر اV$0&ري   آ�

 طالب غائبون طالب غائبون طالب غائبون طالب غائبون : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 �� وBء �/�� زا
 ر�@&م ا	T��ي >�� ا	��اد 

 � 0< I�)�	ا ��اء >��ا 
�/�� �/�� ا.�اه�0ا��&ن   

��/� ^0S�	ا ��رة >&� 
 ر.&ب �Yزي �/��

 أ(�� ��(k ا	��0-�

  W0�8 ا	��اد 
  W0�8 ا	��اد
  W0�8 ا	��اد

  W0�8 ا	��اد 
  را�Ua U ا	�I0 و�8ا(� ا	�I0 و�#�ر اV$0&ري

 I0�	ا Ua U�را + I0�	�8 ا�	0&ري+ .&]�$Vر ا�#�  
I0�	08& ا�	و.&]� I0�	ا �  را�Ua U ا	�I0  و�8ا(

��  ��0$T	ا gc :  
١-I$#��0ـــ�	٥٣(   >�د ا(   
   )٤٦ ( ــ��I>�د ا	/&\ -٢
٣-Iــ&0/8ـــT	٢١(  >�د ا(  
٤-  I0ــ��ا�	٢٥(     >�د ا 
٥- I0ــ�b&]	٧(    >�د ا(  
٦-  ����� ا	�� T	٤٥2٦٥ا %  

        ختصص طب الطوارئ     ختصص طب الطوارئ     ختصص طب الطوارئ     ختصص طب الطوارئ     
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 ! ��

 �����%  
 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
 ��/� I�)�	ا ��< ^���

  رزق >��, 
٣٢2٣٤  ٨٩2٢٢  ٩١2٦٧  ٦٠2٨٠%   �08    

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  �8��B    



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 ! ��
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

  
ا(�� >�� ا	�$&ح >�0 >�� 

  ا	�$&ح
  را�W0�8 U ا	��اد 

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-�< I$#��0ـــ�	٢(  د ا(   
٢-  I�    )٢(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	١(   >�د ا   (  
٤- I0ــ��ا�	د ا�<     ) - (   
٥- I0ــ�b&]	١(      >�د ا(  
٦-  ����� ا	�� T	١٠٠ا%    

        ختصص طب األسرةختصص طب األسرةختصص طب األسرةختصص طب األسرة
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

�� ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

   U0Sc	ا I�    �08   %٧٢2٩٤  ٢٤2٣١  ٣٧  ٣٥2٩٤  ز�UT >*ء ا	�
   ^0S�	ا ��اء أ(�� زآ� >���08   %٧٠2٣٣  ٢٣2٤٤  ٣٣2٩٤  ٣٦2٣٩  إ    
    �08   %٦٩2٢١  ٢٣2٠٧  ٣٦2٧٧  ٣٢2٤٤  ��&ح >�� اL �&	� ا.�اه�0   
    �08   %٦٨2٠٠  ٢٢2٦٦  ٣٣2٢٢  ٣٤2٧٨  ا��&>G0 ا.� ا	#&�� �/��   
   e	&P ��T/	�0 ا���08   % ٦٥2٧٢ ٢١2٩٠  ٣٣2٧٢  ٣٢  >�&د     

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  را�Ua U اp��ة   �/� -��� >�� ا	/��0  

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

    ه�, ��l0Y ���� ا	�����   

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٧(   >�د ا(   
٢-  I�)   ٦(  >�د ا	/&\ــ�  
٣- Iــ&0/8ـــT	٥(  >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	١(     >�د ا (  
٥- I0ــ�b&]	١(     >�د ا(  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]íÃq]†¹]<<<<  

íé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Úíé×ÓÖ]<íÃq]†Ú<<<<íÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†ÚíÃÚ^¢]<íÃq]†Ú<<<< <_<_<_<_<J<J<J<J<�<�<�<�<K<K<K<Kàè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_àè‚Ö]<Ù^¶<‚·_  
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

�� ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

٦- ����� ا	�� T	٨٣2٣٣  ا%    

        طب الصناعات والصحة املهنية     طب الصناعات والصحة املهنية     طب الصناعات والصحة املهنية     طب الصناعات والصحة املهنية         ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : :         أوالأوالأوالأوال

    ��$&ز  %٨٦2٧٧  ٢٨2٩٢  ٤٣2٢٧  ٤٣2٥  د>&ء !&�P �/�� ا	 �0    

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  �8��B    

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

  �8�� B    

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	١(   >�د ا(   
٢-  I�    )١(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	١(  >�د ا   (   
   ) -  (     �ا��0ــI>�د ا	 -٤
٥-I0ــ�b&]	د ا�<       )  -(  
٦-  ����� ا	�� T	١٠٠ا%   

        ختصص الصحة العامة وطب اZتمع     ختصص الصحة العامة وطب اZتمع     ختصص الصحة العامة وطب اZتمع     ختصص الصحة العامة وطب اZتمع     
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
� -/&ت �/�� >�n&ن �a&Y  ٣٨2٤٢  ٥٦2٢٦  ٣٠2٨٠  ٩٥2٨٦%   �08

  �8ا
  

  
�08   %٧٩2٥٠  ٢٦2٥٠  ٤٠2٣٣  ٣٩2١٧  -�0&ء �&�8  �/�� ��&رة 

  �8ا 
  

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  �8��B    

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

  �8�� B    

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٢(   >�د ا(   
٢-  I�    )٢(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٢(  >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	د ا�<     ) - (  
٥- I0ــ�b&]	د ا�<     ) -(  
٦-  ����� ا	�� T	١٠٠ا%    

        جراحة العظام     جراحة العظام     جراحة العظام     جراحة العظام         ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 ����� �� !

% 
 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

        طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  
  Zدل >�&ر&< ��/� ��S��   ٤٢2٣٧  ٩٤2٢٦  ٨٦2٨٠  ٩٣2�08 �8ا  %٨٠    
  Lا &S< ن�S!أ Lا &S<  ٤١2٣٤  ٨2٢٥  ٤٧2٧٦  ٤٢2�08 �8ا   %٢٧    

    �08   %٧٤2١  ٢٤2٦٩  ٣٤2٤٧  ٣٩2٦١ �/�� ( I0 ا	� �0!�  
    �08   %٧٣2١٩  ٢٤2٣٩  ٣٣2٦٩  ٣٩2٥٠  �/�� ا.�اه�0 �/��د ا	����0   
   ��/� ��X�Y ��&�	ا ��< I��    �08   %٧٢2٨٦  ٢٤2٢٩  ٣٥2١٦  ٣٧2٧٠  أ
   �0S< Lا ���0 >���08   %٧٠2٦٠  ٢٣2٥٤  ٣٢2٢٧  ٣٨2٣٣  �/��     
   I0ر أ����	ا ���08   %٦٩2٩٤  ٢٣2٣١  ٣٥2٦١  ٣٤2٣٣  أ(�� (�&دة >    
    �08   %٦٨2٤٨  ٢٢2٨٢  ٣٣2٨١  ٣٤2٦٧  �/�� ���وح �/�� >���0   
   I ) ��� �08   %٦٧2٢٥  ٢٢2٤١  ٣٢2٢٥  ٣٥  �/�� 8*ل    

 ون ون ون ون طالب راسبطالب راسبطالب راسبطالب راسب: : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

  
 ��< ��/� ^��/�� ا	`�

 I�)�	ا  
  را�U >)&م و�#�ر اV$0&ري 

  را�U >)&م وإP&.&ت و�#�ر اV$0&ري   ا-�ف P&.� �/�� ا(�� ا	�ش 
�G0b&c0� E ��0اروس  &Y Gt�  را�U >)&م و�#�ر اV$0&ري  �&
  ^���  را�U >)&م و�#�ر اV$0&ري  �/�� ا(�� ا.�اه�0 



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 ����� �� !
% 

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  �U >)&م و�#�ر اV$0&ري را ا(�� (��ي �/�� ا.� ا	�*  
  را�U >)&م وإP&.&ت و�#�ر اV$0&ري  �/�� �8&ل >0&د ا	 �0  
  ��< ��/� I�)�	ا ��< ��/�

 ا	@&دي 
  را�U �#�ر اV$0&ري 

  را�U >)&م وإP&.&ت و�#�ر اV$0&ري  ا�*م >�� ا	/�0t >��ان  
  ���- C�  را�U >)&م وإP&.&ت و�#�ر اV$0&ري  �T0& ��ر
 C0�V �	&V �  را�U >)&م وإP&.&ت   ��� ا	�و	
  را�U >)&م وإP&.&ت و�#�ر اV$0&ري  �/�� >�� ا(�� ./�ت  
  را�U >)&م وإP&.&ت و�#�ر اV$0&ري  �/�� ا	 Y �0@�� >�ض  
  را�U >)&م وإP&.&ت و�#�ر اV$0&ري  �/�� ا	 �0 أ!�ر �T&وي  
  Lا ��> �����	ا ���- I��  را�W0�8 U ا	��اد  ا
�/�� >�� ا	�$&ح أ(��  >��و     را�U >)&م وإP&.&ت  
  �0t) ��	دل ا&< B�.  ت&.&Pم وإ&(< U�را  
  ��S�� ��/� �/$Y Lا ��اد  >��	ا W0�8 U�را  
  را�U �8ا(� >)&م   �&�� ( I >�� !�&ر  
  �a&�T 	ا G�&ت   �/�� أ(�� آ&.&Pإ U�را  
  را�W0�8 U ا	��اد   �/�� Y$/� ا.�اه�0 ��8&ن  
  را�W0�8 U ا	��اد   &�Gt �8&ل -�l0 >&زر � 
  �	�$� wY&) ��/� اد   ا-�ف��	ا W0�8 U�را  
  Lا ��0&ري   �/�� ���ي �/�� >$Vم و�#�ر ا&(< U�را  
  Lا ��ا.�اه�0 > Lا ��<

  ا	��ف 
  را�U >)&م 

  را�U >)&م وإP&.&ت   �/�� ا(�� >�� ا	#&در �/��  
 Lي رزق ا�T8*ل ه Gt��  را  �&�&< �  �U >)&م وإP&.&ت و�8ا(
  را�U >)&م   .0`�ي T) lb&Y& .�وي   
  I0!& ) �0 	0&ري   �/�� >&دل ا$Vم و�#�ر ا&(< U�را  
  را�U >)&م   .�$0 ���^ -@�ي  
�^ �/�� >�� اL ا(��  �-   ��0$T	ا U�) ��  
  را�U >)&م   ا(�� .@�k ا(�� ا.�اه�0  
  م را�U >)&  ا!�رو >Eت 	�U0 >&زر  
  را�U >)&م   �/�� �8&ل ا	��I �/�� زآ�  
  را�U >)&م   (&�� �/�� >�� ا	�ه&ب .���ي  
  را�U >)&م   أ(�� � �ي ا	�`�ي ر�K&ن  
  E�E< �8&! E�E<   م&(< U�را  
  را�U >)&م أ(�� �/�� ����S ا	 �0  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 ����� �� !
% 

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 ��<  
  ��< k�Yأ(�� �/�� ر

  ا	#�&ص 
  را�U >)&م 

�/�� >�� ا	�$&ح �/��  
�S�� �  

  را�U >)&م 

  W0� 	ا ��اد >�) I�)�	ا ��م   >&(< U�را  
�    أ(�� P*ح ا(�� �/��  �&< �  را�U >)&م وإP&.&ت و�8ا(
  را�U >)&م  ه&!� >&دل �/�� ا	��	�  
  را�U >)&م   �&رك >&a^ ��ري -&آ�  
  &T) ض&�  را�U >)&م   �T0& ر

 طالب غائبون طالب غائبون طالب غائبون طالب غائبون : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

 �T0& >�&د SX&س 
�l0 �8ن !`{ت -  

 .&�� ( I .���0 ا	#&\�  
 ا�*م ا(�� �c$&ر 

 �/�� P��ي ا.�اه�0 
  و�8ي أ(�� �/�� ا(�� 

  را�W0�8 U ا	��اد
  را�W0�8 U ا	��اد
  را�W0�8 U ا	��اد

   را�W0�8 U ا	��اد 
  را�W0�8 U ا	��اد 
  را�W0�8 U ا	��اد

 :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٥٩(  >�د ا(   
٢-  I�    )٥٣  (>�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٩(  >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	٤٤(  >�د ا (   
٥- I0ــ�b&]	٦(  >�د ا(  
٦-  ����� ا	�� T	١٦2٩٨ا%     

        )     )     )     )     الفسيولوجيا اإلكلينيكية الفسيولوجيا اإلكلينيكية الفسيولوجيا اإلكلينيكية الفسيولوجيا اإلكلينيكية ((((ختصص العلوم الطبية األساسية ختصص العلوم الطبية األساسية ختصص العلوم الطبية األساسية ختصص العلوم الطبية األساسية 
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

�� ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

        طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  
   ��/� U��X 0&ء �/��د�	�08   %٧٤2٧٥  ٢٤2٩٢  ٣٦2٩٧  ٣٧2٧٨      

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	١(   >�د ا(   
٢-  I�     )١( >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	١( >�د ا   (    
٤-  I0ــ��ا�	د ا�<    ) - (   
٥- I0ــ�b&]	د ا�<    ) -(  
٦-  ����� ا	�� T	١٠٠ا%   



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 
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        السمعيات       السمعيات       السمعيات       السمعيات           ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
 �T��	ا ��< �/$Y � !&!

  >��ان 
٤١2٤١  ٢٧2٢٧  ٥٨2٨٢  ٦٢2٨٥%   �08

  �8ا 
  

�08  %٧٠2٨١  ٢٣2٦٠  ٣٣2٠٣  ٣٧2٧٨  ���Iا��&ء ا(�� �/��د       
    �#��ل   %٦٣2٩٢  ٢١2٣١  ٣٠2٣١  ٣٣2٦١  ر�0� P*ح ��� ا(��  

 طالب راسبونطالب راسبونطالب راسبونطالب راسبون: : : : ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا  

  را�W0�8 U ا	��اد �&>�ا ��&دئ >�� ا	$Ua&c   !@&د � �ي >�� ا	���T د�&ب   
  را�U أ��اض ا!^ وأذن   �@&!� mYاد ا(�� داود   
  ��اض ا!^ وأذن را�U أ  ��وة >&دل 	�U0 >�ض   
  e�� �0(�	ا ��أ��اض ا!^ وأذن   �@& >�0 > U�را  
  را�U أ��اض ا!^ وأذن  وBء ���وح �/�� ا	`�رة   

 طالب غائبونطالب غائبونطالب غائبونطالب غائبون: : : : ثالثا  ثالثا  ثالثا  ثالثا  

  �8�� B    

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٨(   >�د ا(   
٢-  I�    )٨(  >�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	٤(  >�د ا   (   
   ) ٤(  ا	�ا��0ــI >�د  -٤
٥- I0ــ�b&]	د ا�<   ) -(  
٦-  ����� ا	�� T	٥٠ا%    

        األمراض اجللدية والتناسلية      األمراض اجللدية والتناسلية      األمراض اجللدية والتناسلية      األمراض اجللدية والتناسلية          ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

١ا	���� ج  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

        طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  
  

�08   %٧٨2٨  ٢٦2٢٦  ٣٦2٠٨  ٤٢2٧٢  أ�, >�� ا	/��0 اده� أ(�� 
  �8ا 

  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

�08   %٨٢2٥٢  ٢٧2٥١  ٤٠2٥٨  ٤١2٩٤  �&رة ���ي >�� ا	�)�0 �/��  
  �8ا 

  

  
أ��0ة �&�� >�ا�� �/�� 

  ا	 0 �
٤١2٣٩  ٢٢2٢٦  ٠٨2٨٠  ٧٦2٣ %   �08

  �8ا 
  

  
�08   %٨١2١٦  ٢٧2٠٥  ٣٨2٨٣  ٤٢2٣٣  -�0&ء . �0!� زآ� ا.�اه�0 

  �8ا 
  

  
�08   %٧٧2٠٥  ٢٥2٦٨  ٣٧2٢٢  ٣٩2٨٣  ا��&ن ا(�� ا(�� ا	�$&!�!� 

  �8ا 
  

    �08   %٧٤2١٦  ٢٤2٧٢  ٣٢2٨٩  ٤١2٢٧  أروي ��l0Y ا(�� �&	�&ن   

  
أ��&ء P��ي >�� ا	��� أ.� 

 ��T	ا  
٤١2٣٩  ٨٣2٢٧  ٣٣2٨١  ٠٥2١٦%   �08

  �8ا 
  

  
 ��*� ��&) G�&�08   %٧٥2١٦  ٢٥2٠٥  ٣٤2٨٦  ٤٠2٣  -�0&ء آ

  �8ا 
  

    �08   %٦٦2٩٢  ٢٢2٣١  ٣٢2٥٩  ٣٤2٣٣  ه�, >&دل ا(�� ا.� ا	�وس   
   U0Sc	ن �/�� (��ي ا&��    �08   %٧٣2٣  ٢٤2٤٣  ٣٤2٥٩  ٣٨2٧٢  ا
    �08   %٧١  ٢٣2٦٦  ٣٥2٩٤  ٣٥2٠٦  >�0&ء ا(�� >�� زه�ان   

  
�08   %٧٦2٥٢  ٢٥2٥١  ٣٤2٥٢  ٤٢  ا��&ء ا(�� �/�� >�� 

 �8ا 
  

   G��	د ا��/� ��S�� �@!  ٣٩2٣٥  ٥2٢٤  ١٦2٧٤  ٨٨2٦٦%   �08    
    �08   %٧٢2٧٨  ٢٤2٢٦  ٣٣2٢٢  ٣٩2٥٦  �Tي ا�, ( �T �/�� ا	�  
   ��/�  ��E0	ا.� ا C0!أ �� .  ٣٧2٣٤  ٠٥2٢٣  ٥٣2٧١  ٨٦2٥٨%   �08    
    �08   %٧١2٣٩  ٢٣2٨٠  ٣١2٢٢  ٤٠2١٧  أ(�� >�&ر ا(�� (��� >��ان   
   &-&. ��/� ��/� C0#�.  ٣٥2٣٣  ٨٩2٢٣  ٦٤2٦٩  ١٧2٥٣%   �08    

  
�08   %٧٨2٩٥  ٢٦2٣١  ٣٨2١٧  ٤٠2٧٨  ��� ���0 -��&ن ا.� (�&زي 

  �8ا 
  

  
�08   %٧٧2٨٧  ٢٥2٩٥  ٣٦2٨١  ٤١2٠٦  أ�, P��ي >�� ا	�$&ح ��اج 

  �8ا 
  

   I /	�0 ا.� ا 	&ء >�� ا���08   %٧١2٨  ٢٣2٩٣  ٣٤2٠٨  ٣٧2٧٢  ا    
  �t < ��/� ��� ن&��    �08   %٧٣2٩٧  ٢٤2٦٥  ٣٦2٢٥  ٣٧2٧٢ ا

  
 ��< I�ه�� اL >*ء ا	�

 �	&� �S��	ا  
٤٠2٣٥  ٧٨2٢٥  ١٩2٧٥  ٣٢2٩٧%   �08

  �8ا 
  

   ,�0�Y ��S�� ن �/��د&��    �08   %٦٩2٣٣  ٢٣2١١  ٣٢2٤٤  ٣٦2٨٩  ا
    I0!& ) ,0�! �08   %٧١2٤٣  ٢٣2٨١  ٣٢2٠٣  ٣٩2٤  د>&ء �/��د    

  
ا��&ء ا	`&��Y ���0&ن 

 ��Y&`	ا  
٣٨2٣٤  ١٧2٢٤  ٧٨2٧٢  ٣١2٩٥%   �08    



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

    �08   %٧٣2٨٦  ٢٤2٦٢  ٣٦2٠٨  ٣٧2٧٨  �&رة ا	 �0 �/�� ا	[Eو	�   

  
&ء �/�� ( &!I0 .@&ء ا	`�0
 I�  ا	�

٣٧2٣٥  ٩2٢٤  ٦٣2٧٣  ٥١2٥٣%   �08    

    �08   %٧٤2٠٦  ٢٤2٦٨  ٣٣2٦٧  ٤٠2٣٩  . kT ا	 �Y ��/� I0 ) �0ج  

 طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون طالب راسبون : : : : ثانيا ثانيا ثانيا ثانيا 

� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري   ���� >�� >�� ا	�ه&ب إ�&م   ���8 U�را  
� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري  ر!& ز�, Y$/� ا	�����  ���8 U�را  
/� �&�� �/��د >���0 �    �0� و!� 0��&T� U�را  
� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري  ا�&ت >�n&ن 8*ل >�0   ���8 U�را  
� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري   ا��&ء زآ��& >�� ا	�(�I -��&ن  ���8 U�را  
  ��S�� �0&ن��ا![&م >��     �0��&Tو�  �� و!� 0���8 U�را  
  I ) �0وي ا.�اه&T`	ء اBو  ��&T� U�را �0  
    أ��0ة ا(�� !��ي ا	`��Tي  
 را�W0�8 U ا	��اد   ر�Xة >�&م >�� ا	���T -�ف  

  I0 ) د��/� I ) اد   أ�&ل��	ا W�08 U�را  
 � 0.�T 	ا ��/� �/$Y 0&ري   أ��0ة$Vو�#�ر ا ����8 U�را  
 U0�- ��/� أ��0ة 8*ل   ����8 U�را  
  kYأ(�� رأ ^a&< �	&�  رE0	و �0��&Tو� ����8 U�0&ري را$Vو�#�ر ا   
  I0T0�	#��د أ.� ا�	ا ��ن >&T)

  در.&	, 
� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري ���8 U�را  

� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري   ����S �/�� 8*ل ا(��  ���8 U�را  
� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري   ر-& -��� ا	 �0 ���0&ن  ���8 U�را  
0� و!� 0�    -�0&ء ���0 ا	 �0 ا	�&(�  ��&T� U�را  
0� و!� 0�    �� >�� ا	/ U0 ا	�@�ي ه�, > ��&Tو� ����8 U�را  
0� و!� 0�    �&رة �/�� ��� ا	�T&ر  ��&T� U�را  
  ��T�	ا ��أ(�� �/�� > ,�0�   أ��&T� U�را  
ا��&ن �8&ل �C ا	���0/�  

  ا	��ا�� 
 ����8 U�را  

  �<&Y@�ي ر�	ا ���0 -��� >�<   ����8 U�را  
  �0�B &س�رة ا(�� >&�   U�را ����8  
  ^��T	ا ��< ��T�	ا ��< �T�

  �/��د 
 ����8 U�را  

  U /� ��)0&ء ا.�اه�0 أ�<   ����8 U�را  
  I0 ) I0T ) ت �8&ل&��   ا���8 U�را  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

  �<�. �0�   د!0& �/�� ا�&���&Tو� ����8 U�را  
� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري   ���� دG0V >�� ا	�(�I ر�*ن  ���8 U�را  
 T	ا ���Y ��/� ءBي و��   �0��&T� U�را  
���� >Eت >�� ا	���0 ا.�  

  ا	#��&ن 
0� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري ��&Tو� ����8 U�را  

  �T08را�	�0 ا 	&�� ا�ن &��� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري   ا���8 U�را  
  I�0�   �0&دة -��� >�� ا	�اد !�ر ا	���&Tو� ����8 U�را  
�   ه�T >�� >�� ا	�#��د . �0!�  ���8 U�را  
0�   ا��&ن ا(�� >�� ا	/��0 ا	��&غ  ��&T� U�را  
� و!� 0�   >��0 !�&ح �/�� >�� ا	�ازق  ���8 U�را  
  U�S�	ا ��ء (�اد أ(�� >*�!    �0��&Tو� ����8 U�را  
�   ا�T&س �/��د ا(�� ا	 �0  ���8 U�را  
�   >Eة  آ�&ل (&�� ا	#Eاز  ���8 U�را  
-�0&ء >�� �/�� ا.�اه�0 ���  

 Lا  
0� و	E0ر را��&Tو� ����8 U�  

  ���- �0S< �0ا.�اه � !&!   ����8 U�را  
  s0-د l0�- G�&س آ&T��   ا���8 U�را  
��� >�� >�� ا	�ؤوف >��  

  ا	 $&ر 
 ����8 U�را  

إ��اء ا	 �0 >�� ا	/��0 �/��  
 ,��<  

 ����8 U�را  

 ��/� �/$Y �0ر   ر(&ب ا.�اهE0	و �0� و!� 0��&Tو� ����8 U�را  
�   &م G0�8 >�� ا	/��0 ����0 و� ���8 U�را  
  G0�8 , ا(�� �/��د�0&ري   ه$Vو�#�ر ا �� و!� 0���8 U�را  
  E�E�	ا ��< ��/� I ) �8&0&ري   ه$Vو�#�ر ا ����8 U�را  
� و�#�ر اV$0&ري   را!0& >0 �ي >0 �ي ���0  ���8 U�را  
� و	E0ر و�#�ر اV$  -�0&ء �&�� >�� ا	@&دي (�&د  ���8 U�0&ري را  
  s�0� و	E0ر و!� 0�   \/� .�t �/�� ا	/���&Tو� ����8 U�را  
  را�W0�8 U ا	��اد   -�0&ء �Yزي (��� ��&ه�  
  G0��	ا ��زآ� ا.�اه�0 > �  را�W0�8 U ا	��اد   !�0 
  x0�� E�E�	ا ��ء ا(�� >By   رE0	و �0��&Tو� ����8 U�را  
� ���ي �8دة �Yاج  �a&Y   �0��&Tو� ����8 U�0&ريرا$Vو�#�ر ا  

 طالب غائبون طالب غائبون طالب غائبون طالب غائبون : : : : ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا 

0�   !�را 	��S >�� اL ا	� S&وي  ��&Tو� ����8 U�را  



 

 كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا كنرتول الدراسات العليا 

٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٨٨٨٨    أكتوبرأكتوبرأكتوبرأكتوبر ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور  ساعات معتمدة دور ثانىثانىثانىثانى اجلزء  اجلزء  اجلزء  اجلزء املاجسترياملاجسترياملاجسترياملاجسترية ة ة ة نتيجنتيجنتيجنتيج     
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ر�� 
 ا	���س

ا	���ل   ا���
١ا	���� ج  

 ���Y م
٢ج  

���ل 
 ��اآ��

 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

ا��&ء >�� ا	 $&ر >�� ا	���ل  
  ./�0ي 

� و!� 0� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري���8 U�را  

� و	E0ر و�#�ر اV$0&ري   ه0&م >&a^ ا(�� >��  ���8 U�را  
  �0�- I0\�< ��/� ء&�P  ا��	ا W0�8 U�را �0 �T	د �&>�ا ا  
� و!� 0� و	E0ر   �&رة >�� اL  >�� ا	&c	S� l&وع  ���8 U�را  
  Z��< ��/� ن >�&م&��0�   ا��&T� U�را  
0�   و�&م ��l0Y ا(�� >�� ا	�&ل   ��&Tو� ����8 U�را  

  ��&Y ,��a ر&$c� ��/� �T�  
I0ه&- �Y&`	ا ��&ء >���0 >��ا  

E�E�	ا ��ن >&�n< ��)�0&ء ا-  

 W0�8اد��	ا  
  W0�8 ا	��اد
  W0�8 ا	��اد

  

 :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	د ا�<  ) (   
٢-  I�   ) (>�د ا	/&\ــ�
٣- Iــ&0/8ـــT	د ا�< ) (   
٤-  I0ــ��ا�	د ا�<  )  (   
٥-I0ــ�b&]	د ا�<      ) (   
٦-      ����� ا	�� T	ا%  

                                    الطفيلياتالطفيلياتالطفيلياتالطفيليات    ختصصختصصختصصختصص
ر�� 

 ا	���س
ا	���ل   ا���

���١ جا	�  
 ���Y م

٢ج  
���ل 

 ��اآ��
 �� !
 �����%  

 ��ا	$#�
 ا	�&م

 �ــــ*()&ت

 طالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحونطالب ناجحون: : : : أوال  أوال  أوال  أوال  

  
�08   %٥. ٨٤  ٢٨2١٧  ٤٢2٣٩  ٤٢2١١  ه�� P��ى �t&وى -��&ن

  �8ا 
  

  z`�0 آ 	�08  %٨٤2٤٨  ٢٨2١٦  ٤٢2٣١  ٤٢2١٧  �/�� ا    

       :  ��0$T	ا gc�� 
١-I$#��0ـــ�	٢(   >�د ا(   
    )٢(  \ــ��I >�د ا	/& -٢
٣- Iــ&0/8ـــT	٢(  >�د ا   (   
٤-  I0ــ��ا�	د ا�<  ) - (   
٥- I0ــ�b&]	د ا�<   ) -(  
٦-  ����� ا	�� T	١٠٠ا %  

  


