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غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىابراهٌم جبار ابراهٌم517-1-5

مقبول24مقبول4440.6مقبول42مقبول72مقبول96مقبول144مقبول90عراقىابراهٌم عزٌز على917-1-9

مقبول25.5راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغمقبول90تشادابراهٌم محمد ادم1117-1-11

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىاحمد ابراهٌم جاسم1817-1-18

جٌد جدا31راسبراسبراسبمقبول42مقبول72مقبول96.00غغغغاحمد احمد نبٌل السٌد مجاهد 2417-1-24

غغراسبراسبراسبغ بغ بغ بغ بغ بغ بغغغغاحمد حسٌن محمد عبدالرحمن4017-1-40

جٌد جدا31راسبراسبراسبجٌد49غغغغغغغغفلسطٌنىاحمد رائد محمود ٌاسٌن4917-1-49

ممتاز34راسبراسبراسبجٌد جدا54مقبول76.77غغغغمقبول90احمد سعد مختار عبدالمولى المسلمانى 5717-1-57

جٌد جدا31جٌد488.250.6598جٌد جدا56.32مقبول72جٌد جدا120.00مقبول144مقبول95.93احمد شحاته محروس عوٌان6117-1-61

جٌد27مقبول451.430.61جٌد48مقبول72مقبول96مقبول144مقبول91.43معادله سعودٌهاحمد صالح ابوزٌد دبور6417-1-64

جٌد جدا33راسبراسبراسبجٌد جدا54مقبول72مقبول96.32غغمقبول90احمد عادل احمد محمد ابوجاد6717-1-67

جٌد29راسبراسبراسبجٌد جدا55.5جٌد78.04غ بغ بغغمقبول90احمد عادل صبرى محمد شبل7017-1-70

جٌد28راسبراسبراسبجٌد جدا56.5مقبول75.104غغغغمقبول90احمد عاطف محمد كلش7417-1-74

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىاحمد عامر جاسم عبدهللا7617-1-76

جٌد29مقبول4550.6149مقبول42مقبول72مقبول96مقبول155مقبول90احمد عبدالقادر عبدهللا على ضرار7917-1-79

جٌد جدا31راسبراسبراسبجٌد47.5غغغغغغغغاحمد على محمد حسٌن صوار8917-1-89

جٌد26مقبول466.50.6304جٌد46.5مقبول72مقبول96مقبول155مقبول97احمد محمد رجب خمٌس زٌدان10217-1-102

جٌد27راسبراسبراسبمقبول42مقبول76.25ج.ض44.25مقبول144مقبول90احمد محمود السٌد احمد شواده11117-1-111

جٌد28راسبراسبراسبجٌد جدا52.82مقبول72جٌد104.00مقبول144ضعٌف62.75سودانىاحمد معاوٌه احمد حامد11517-1-115

جٌد جدا31راسبراسبراسبممتاز59.5مقبول72غغجٌد156.07جٌد98.05احمد نصر محمد منصور 11917-1-119

جٌد جدا32جٌد487.230.6584ممتاز61جٌد جدا95.76مقبول96.47مقبول144مقبول90فلسطٌنٌهارٌج حازم عاطف غزال 13017-1-130

جٌد جدا33جٌد489.030.6609ممتاز63.03مقبول72جٌد جدا120.00مقبول144مقبول90اردنىاسامه سلٌم مسلم القطاونه13417-1-134

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغمعادله اجنبٌهاسبٌرو بارٌس اسبٌرو ماكرٌس14217-1-142

مقبول25راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغغغمقبول90عراقىاستبرق ماجد حسٌن 14317-1-143

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغكوٌتٌهاسراء سامى عبدالرزاق سلٌمان السجارى15417-1-154

ممتاز34راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغمقبول90اسراء مصطفى عوض مصطفى جامع16617-1-166

جٌد27راسبراسبراسبجٌد جدا57غغغغغغغغاسالم اشرف على مبارك17117-1-171

جٌد جدا30راسبراسبراسبمقبول42غغمقبول96غغمقبول90اسالم عطٌه عوض عطٌه عوض 17417-1-174

جٌد28راسبراسبراسبجٌد46مقبول72غغغغغغاسماعٌل اسماعٌل ابوالنجا ابراهٌم19417-1-194

جٌد29راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغغغغغصومالٌهاسٌا محمد حسٌن 19617-1-196

ممتاز35راسبراسبراسبممتاز63جٌد جدا91جٌد109.00غغمقبول90اشرف صابر محمد احمد خضر19917-1-199

جٌد جدا30راسبراسبراسبمقبول42مقبول72ضعٌف55.5مقبول144مقبول90افنان متولى محمد فتح هللا 20217-1-202

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغمورٌتانىالطٌب احمد ولد سٌد احمد23017-1-230

ممتاز34مقبول4550.6149مقبول42مقبول72مقبول103.5مقبول147.5مقبول90مورٌتانىالمصطفى المرابط احمد ابراهٌم23117-1-231

جٌد جدا33راسبراسبراسبجٌد جدا58غغغغغغغغامانى محمد ابراهٌم ابوالعنٌن المالحى 23617-1-236

مقبول24راسبراسبراسبمقبول42مقبول72ضعٌف55.25ج.ض67مقبول90سورىامجد رفاعى شبلوط23817-1-238

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىحولاوس حمدى كافى عبدالحمٌد27517-1-275

جٌد27راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغج.ض69.25مقبول90اردنىاوس خالد ٌوسف حامد الخطٌب27617-1-276

جٌد جدا32جٌد499.50.675ممتاز64مقبول72مقبول96مقبول155جٌد جدا112.5اولٌفٌا حمدى حسن احمد27717-1-277

ممتاز34راسبراسبراسبجٌد45.5غغمقبول96.00مقبول144مقبول90اٌمان السٌد بسٌونى عبدهللا محمود28417-1-284

ممتاز34راسبراسبراسبمقبول42مقبول72مقبول96.00غغغغاردنىاٌهاب احمد مصطفى الزبون34217-1-342

جٌد جدا31راسبراسبراسبممتاز60.5مقبول72غغغغمقبول90.05بثٌنه مجدى عوض مجاور المعطاوى34817-1-348

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغIGبسمه حامد احمد احمد35417-1-354

جٌد29راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغغغغغبحرانٌهبٌان السٌد طالب هاشم على احمد الخوارجانى36317-1-363

جٌد جدا31راسبراسبراسبجٌد52غغمقبول96.00مقبول144جٌد100.07جمال عبدالناصر عبدالحمٌد حمٌده37617-1-376

جٌد جدا30مقبول458.50.6196جٌد جدا56.5مقبول72مقبول96.00مقبول144مقبول90جهاد احمد خٌرى فتح هللا داود37917-1-379

جٌد جدا30مقبول446.250.603مقبول44.25مقبول72مقبول96مقبول144مقبول90حاتم جمال محمد المغازى39017-1-390

جٌد29راسبراسبراسبجٌد47.25مقبول77.5مقبول96.00غغمقبول90سودانىحارث محمد احمد حسن عبدالرحمن39217-1-392

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغفلسطٌنىحازم جمال حرب مسلم39517-1-395

جٌد جدا31راسبراسبراسبممتاز65جٌد جدا92غ بغ بمقبول144.25مقبول90حسام شرٌف محمد حنفى الخراشى40317-1-403

ممتاز35راسبراسبراسبمقبول42مقبول72مقبول96غغغغمعادله سعودٌهحسام الدٌن غرٌب احمد غرٌب 41017-1-410

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 1 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 
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 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

ممتاز34راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغمقبول90معادله سعودٌهحسن احمد حسن السٌد 41117-1-411

جٌد29راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغمقبول144مقبول90عراقىحول دولًحسن احمد حمٌد41217-1-412

جٌد جدا31راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغج.ض0فلسطٌنىحسن بسام محمد جباره41317-1-413

غغراسبراسبراسبجٌد50مقبول72غغغغغغحسن صالح عبدالصادق محمد المر41517-1-415

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىحسٌن كرٌم جٌار الساعدى42217-1-422

جٌد جدا30راسبراسبراسبجٌد49جٌد78.5جٌد104.5غ بغ بغغعراقىحسٌن هٌثم احمد42417-1-424

جٌد28مقبول4440.6مقبول42مقبول72مقبول96مقبول144مقبول90فلسطٌنىحمد نضال حموده ابوعٌشه42717-1-427

مقبول25.5راسبراسبراسبجٌد جدا57.5ج.ض35.5ج.ض31.75غ بغ بضعٌف45.5سورى حمزه صبحى حجار43017-1-430

جٌد جدا32راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغضعٌف80مقبول90اردنىحمزه طالل توفٌق 43117-1-431

جٌد جدا30راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغغغغغعراقىحٌدر اسعد جاسم43617-1-436

جٌد جدا31راسبراسبراسبجٌد45.5مقبول77.5غغغغغغخالد محمد صبحى محمد حب هللا 44417-1-444

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغالجابونخدٌجه انٌدام بوغى زوغى44817-1-448

جٌد28راسبراسبراسبمقبول42جٌد79مقبول96.00غغغغخلود فتحى عبدالمهدى الدستاوى45317-1-453

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغسعودىحولراكان على عاٌض ال كدم47317-1-473

ممتاز35راسبراسبراسبجٌد جدا53ممتاز105.5جٌد جدا133.50مقبول151.025غ بغ بفلسطٌنىرائد باسم محمد عطاونه48117-1-481

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغبكالورٌا دولٌهربانى محمود السٌد داود48217-1-482

جٌد28راسبراسبراسبجٌد48.25مقبول72غغغغغغرحمه عبدالمنعم حسن على ابوخطوه 48817-1-488

ممتاز37راسبراسبراسبجٌد جدا59مقبول72غغمقبول144جٌد103.25رنا رضا كمال صادق عماره50817-1-508

جٌد29راسبراسبراسبجٌد46.5مقبول72غغغغغغاردنٌهحولرناد هشام محمد بدور51117-1-511

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغٌمنىحولرهام محمد سلطان اسماعٌل51317-1-513

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغكوٌتٌهروان احمد جراق دروٌش ناصر51517-1-515

ممتاز34راسبراسبراسبجٌد جدا53.5جٌد جدا90جٌد104.00غغمقبول90روان مسعد شعبان ابراهٌم52417-1-524

ممتاز34راسبراسبراسبجٌد51.25مقبول72ج.ض44غغغغفلسطٌنٌهروال اكرم احمد شابط52917-1-529

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغحولمعادله المانٌهرٌم طارق سلٌمان عثمان53617-1-536

جٌد جدا33مقبول456.50.6169جٌد جدا54.5مقبول72مقبول96مقبول144مقبول90رٌهام ابراهٌم عبدالرحمن عبدالوكٌل53917-1-539

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغفلسطٌنىزكى جمال محمد زكى حسٌن54817-1-548

جٌد جدا32راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغمقبول90عراقٌهحولزهراء ابراهٌم عداى54917-1-549

جٌد جدا31راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغغغمقبول90بحرانٌهزهراء محمد احمد حسن شملوه55217-1-552

ممتاز35راسبراسبراسبجٌد51مقبول72.4غغمقبول144غغزهراء محمد محمد شعٌر55317-1-553

مقبول24راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغمقبول90فلسطٌنى زهٌر منذر كامل الناظر 55517-1-555

جٌد28راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغمقبول90زٌاد السٌد غٌطانى عاشور55917-1-559

جٌد جدا30راسبراسبراسبجٌد50.75مقبول72مقبول96.00غغمقبول90زٌاد صالح محمد دسوقى56217-1-562

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىحولزٌاد عبدالمنعم احمد56317-1-563

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغكوٌتٌهحولساره حمد محمد الدوسرى57717-1-577

ممتاز34راسبراسبراسبجٌد جدا53مقبول72غغغغغغبحرانٌهساره عدنان السٌد احمد شبر58317-1-583

جٌد جدا33راسبراسبراسبمقبول42مقبول77.75مقبول96.00غغمقبول97فلسطٌنىسامر اشرف محمد كاٌد صالح59417-1-594

جٌد27مقبول449.80.6078جٌد45.8مقبول72مقبول96مقبول146مقبول90عراقىسجاد عماد صالح59517-1-595

ممتاز34مقبول4440.6مقبول42مقبول72مقبول96.00مقبول144مقبول90عراقىسعد باسل فلٌح59917-1-599

جٌد جدا32مقبول4440.6مقبول42مقبول72مقبول96مقبول144مقبول90معادله سعودٌهسلوى احمد محمد ٌوسف61717-1-617

مقبول25راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغغغعراقىحولسلٌمان طاهر عبد ٌوسف61917-1-619

جٌد26راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغمقبول144ضعٌف68.75عراقٌهسمٌه مطشر مجدى غرٌري62717-1-627

جٌد28راسبراسبراسبجٌد52مقبول72مقبول96.00غغمقبول90.3اردنىسند احمد عبدالكرٌم العدوان62817-1-628

جٌد جدا31راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغغغعراقىسٌف نهاد صالح مهدى63417-1-634

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىحولشاكر محمود جعفر63917-1-639

جٌد29راسبراسبراسبمقبول42مقبول72.25مقبول96غغمقبول90فلسطٌنٌهشكران جابر على طٌطى 64617-1-646

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقٌهصفا عماد عبدالجلٌل66417-1-664

مقبول25.5راسبراسبراسبمقبول42مقبول72ضعٌف65.5مقبول144ضعٌف64غصفوان غالب محمد ابوشنار66617-1-666

جٌد جدا31راسبراسبراسبمقبول42مقبول72ج.ض27.5ج.ض34مقبول90غصفٌه بالل عبدهللا احمد66717-1-667

جٌد جدا32راسبراسبراسبجٌد جدا55.4جٌد78مقبول96.00مقبول144غغغحولضحى جعفر عبدالحسن عبدهللا كاظم67117-1-671

جٌد28راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغغغغضحى محمد ادرٌس محمد67217-1-672

مقبول24راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغغغغغغعادل سالم حسٌن 67517-1-675

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 2 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 
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 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغغعاطف محمد ولٌد جودى زاهده67917-1-679

جٌد27راسبراسبراسبجٌد49غغغغغغغغصومالٌهعالٌه عبدى محمد68117-1-681

جٌد جدا30راسبراسبراسبمقبول42ج.ض24غغمقبول144ج.ض36.5عبدالحمٌد اكمل عبدالحمٌد عبدالحمٌد ابوغدٌه68617-1-686

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعبدالرحمن احمد عبود على قرٌطم69217-1-692

مقبول25.5راسبراسبراسبمقبول42غ بغ بغ بغ بغ بغ بغ بغ بمعادله سعودٌهعبدالرحمن رافت محمد مرتضى 69717-1-697

ممتاز37راسبراسبراسبممتاز60جٌد جدا96جٌد جدا124.25غ بغ بغغفلسطٌنىعبدالرحمن زٌاد عٌد الجعٌدى69917-1-699

ممتاز35راسبراسبراسبمقبول42مقبول77.5غغمقبول144مقبول90سودانىعبدهللا سمٌر حامد محمد72117-1-721

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغ بغ بٌمنىعبدهللا سمٌر عبدهللا صالح72217-1-722

جٌد جدا32راسبراسبراسبجٌد جدا59غغغغغغغغصومالىعبدهللا عبدالصمد صالح72517-1-725

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغفلسطٌنىعبدهللا محمد حسٌن النجار72717-1-727

جٌد28مقبول470.990.6365جٌد جدا55جٌد85.99مقبول96مقبول144مقبول90معادله سعودٌهعبدهللا محمد عبدالحمٌد رضوان 72817-1-728

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغٌمنىعبدالماجد نجٌب احمد محمد حٌدر73117-1-731

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغحولعبدالمنعم احمد عبدالمنعم بردله73517-1-735

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغسورىعبدالهادى هاشم عروانى73617-1-736

ممتاز34مقبول4440.6مقبول42مقبول72مقبول96مقبول144مقبول90فلسطٌنىعدى محمد شحاده سعده74117-1-741

ممتاز34راسبراسبراسبمقبول45غغغغغغغغعلى جمال عبدالحلٌم حسن الصٌرفى75017-1-750

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىحولعلى سعد مخلف75217-1-752

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغسعودىعلى عبدهللا موسى العثمان75617-1-756

جٌد جدا30راسبراسبراسبمقبول42مقبول75.75مقبول96.00غغمقبول90عراقىعلى عزٌز هادى حمادى75717-1-757

جٌد27راسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىحولعلى منذر تاٌه76117-1-761

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغسودانٌهعلٌه محمد صادق محمد76717-1-767

جٌد27راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغمقبول144مقبول90عمار رجب ابراهٌم الدٌب76817-1-768

ممتاز34راسبراسبراسبجٌد51جٌد جدا98.75جٌد117.25غغمقبول97اردنىعمر رائد على ابوسمره77817-1-778

جٌد جدا31راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغغغاردنىعمر فراس على البلص79117-1-791

جٌد27مقبول4440.6مقبول42مقبول72مقبول96مقبول144مقبول90فاطمه ربٌع على عبدالمجٌد82917-1-829

2018-2017فجر احمد شباب عقاب المطٌرى               مقٌدة بالتعلٌم الدولً 83917-1-839 غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغكوٌتٌهحول

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغفلسطٌنٌهحولفرح محمد اسماعٌل حمدان84417-1-844

جٌد29راسبراسبراسبمقبول43مقبول72غغمقبول144مقبول90فٌبرونٌا مالك ٌوسف عبده سعد84717-1-847

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقٌهقمر جواد كاظم84817-1-848

جٌد جدا31مقبول4440.6مقبول42مقبول72مقبول96.00مقبول144مقبول90كرٌم احمد عبدالمقصود طلبه عبدالمقصود85217-1-852

جٌد27جٌد490.30.6626ممتاز60جٌد جدا92جٌد104.30مقبول144مقبول90كرٌم عوض اصهبان عوده عٌد85517-1-855

جٌد28راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغغغاردنىلٌث محمد فهمى العالم86417-1-864

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغسورٌهلٌن محمد االحمد86717-1-867

جٌد جدا30راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغمقبول144مقبول90عراقٌهلٌنا سالم عبد86817-1-868

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىحولماهر نزٌه ماهر87417-1-874

جٌد جدا30مقبول4500.6081جٌد48مقبول72مقبول96.00مقبول144مقبول90سورىمحمد احمد جمٌل كردى88517-1-885

جٌد جدا32راسبراسبراسبمقبول45مقبول72.5غغمقبول144غغفلسطٌنىمحمد احمد فتحى حمارشه88917-1-889

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغسورىحولمحمد امجد محمد جودت صنوفى90917-1-909

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىمحمد باقر كرٌم91217-1-912

جٌد جدا32راسبراسبراسبجٌد51غغغغج.ض45.5غغفلسطٌنىمحمد جهاد مصطفى ابوشحاده91517-1-915

جٌد28مقبول462.920.6256مقبول45جٌد85.417مقبول96مقبول146.5مقبول90محمد حماده حسن السٌد92017-1-920

جٌد جدا32راسبراسبراسبمقبول45.02مقبول72غغغغغغمحمد حمدى محمد السنطاوى92117-1-921

جٌد جدا30مقبول452.930.6121جٌد50.93مقبول72مقبول96مقبول144مقبول90محمد خالد محمد انور مرعى 92617-1-926

جٌد جدا32راسبراسبراسبمقبول42مقبول72ج.ض41مقبول144مقبول90محمد خمٌس السٌد على خلٌل92717-1-927

جٌد28مقبول4440.6مقبول42مقبول72مقبول96مقبول144مقبول90محمد رضا احمد عبدالرحمن الشٌخ93217-1-932

جٌد29راسبراسبراسبمقبول42غغمقبول96.00غغغغمحمد رمضان السٌد ابراهٌم السٌد93617-1-936

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغمحمد سالم سالم تاج الدٌن94117-1-941

جٌد جدا31راسبراسبراسبمقبول42مقبول77.5غغجٌد163.7مقبول91.75محمد عادل محمد اسماعٌل موسى95717-1-957

جٌد جدا32راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغج.ض0غغٌمنىمحمد عبدالرقٌب محمد صالح96117-1-961

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغاردنىحولمحمد عدنان على برى96617-1-966

جٌد جدا32راسبراسبراسبمقبول42.5غغغغمقبول144مقبول90اردنىمحمد عالء الدٌن محمد سلٌم حمدان97017-1-970

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 3 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 
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 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
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              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات
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األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

جٌد جدا31راسبراسبراسبضعٌف40غغغغغغمقبول92.75محمد علٌان سعد بدرعلٌان97517-1-975

جٌد27راسبراسبراسبجٌد47.65مقبول72غغمقبول144غغمحمد فاٌد ابراهٌم فاٌد سعد97917-1-979

جٌد26راسبراسبراسبممتاز64مقبول73.125غغغ بغ بمقبول91.75محمد فكرى محمد عبدالسالم خضر98017-1-980

جٌد28راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغغغمقبول90محمد محمود السٌد ٌوسف الشرقاوى98617-1-986

ممتاز34راسبراسبراسبمقبول42غغغغغغمقبول90محمد محمود محمد مصطفى شاهٌن99117-1-991

ممتاز36مقبول479.960.6486ممتاز65جٌد84.01مقبول96.95مقبول144مقبول90محمد مصطفى محمود ابوالعنٌن جاد99417-1-994

جٌد جدا32راسبراسبراسبجٌد51.76مقبول72غغغغمقبول90محمد ممدوح الصافى جوده99717-1-997

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىمحمد نبٌل شكرى100117-1-1001

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىحولمحمد نوفل سلٌمان100317-1-1003

ممتاز34راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغج.ض27.5مقبول90محمود ابراهٌم فتح هللا على حسن100917-1-1009

جٌد جدا31راسبراسبراسبجٌد جدا56جٌد79.77جٌد105.90غغمقبول90محمود احمد متولى توفٌق رفاعى 101217-1-1012

جٌد جدا32راسبراسبراسبجٌد52.42مقبول72مقبول96.00غ بغ بغ بغ بمحمود احمد محمد عماره101317-1-1013

ممتاز34راسبراسبراسبممتاز61جٌد78.75غغجٌد179.063غ بغ بمحمود جمال طلب على شحاته102117-1-1021

جٌد جدا31راسبراسبراسبجٌد49.5مقبول72غغمقبول150مقبول90محمود عادل زكرٌا محمد102717-1-1027

( 2018-2017حول التعلٌم الدولى  )محمود عبدالرحمن محمود زهران         102817-1-1028 IGغغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغحول

جٌد جدا31راسبراسبراسبمقبول42غغغغج.ض0مقبول90محمود على احمد محمد السماحى102917-1-1029

ممتاز34راسبراسبراسبجٌد50غغغغغغغغمحمود فهمى عبدالمجٌد ابوطاحون103317-1-1033

ممتاز34جٌد484.750.6551جٌد47جٌد81مقبول96جٌد159.5جٌد101.3محمود فوزى السٌد اسماعٌل القاضى103417-1-1034

جٌد جدا30راسبراسبراسبجٌد49مقبول72مقبول96غغمقبول90محمود محمد عثمان على ادم 103917-1-1039

جٌد28راسبراسبراسبممتاز63جٌد78.63غغمقبول155مقبول97محمود مرزوق عبدالعظٌم النزٌلى104317-1-1043

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغسعودٌهحولمروه منصور احمد ال ابراهٌم106517-1-1065

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغحولمعادله عمانٌهمرٌم سامح صبحى خلٌل107217-1-1072

ممتاز34راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغمقبول144مقبول97سودانٌهمرٌم سرالختم محمد ابوعلى107317-1-1073

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىحولمصطفى فراس اكرم108817-1-1088

جٌد جدا30راسبراسبراسبمقبول42.3مقبول72غغغغمقبول90معاذ مصطفى عبدالعزٌز محمدالشندٌدى109717-1-1097

جٌد جدا31راسبراسبراسبمقبول42.5غغغغضعٌف87مقبول90منه هللا دروٌش خضر احمد شومان111017-1-1110

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغٌمنٌهمنٌره على محمد صالح 112217-1-1122

جٌد26راسبراسبراسبمقبول44غغغغج.ض0مقبول90مورٌتانىموالى احمد محمد الزٌن موالى113417-1-1134

جٌد26راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغمقبول152مقبول90معادله سعودٌهمؤمن عصام محمد فهمى ابراهٌم113817-1-1138

جٌد26راسبراسبراسبمقبول45مقبول72غغغغمقبول90سودانىمؤٌد محمد على ادم113917-1-1139

جٌد جدا33راسبراسبراسبمقبول42مقبول72مقبول96مقبول144ضعٌف51.75ٌمنىنبٌل حمادى صبر عزٌز116817-1-1168

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغصومالٌهنصره عباس عبدروس120017-1-1200

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىنهاد عدنان عنزان الكروى120417-1-1204

جٌد جدا32راسبراسبراسبجٌد جدا59مقبول72غغغغغغعراقٌهحولنور الهدى سعد محمد عبدالستار121817-1-1218

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقٌهنور الهدى عالء كاظم121917-1-1219

جٌد جدا32راسبراسبراسبممتاز60جٌد جدا94.39غغغغمقبول97هاجر صبرى محمد حسٌن على124817-1-1248

ممتاز34مقبول4470.6041مقبول45مقبول72مقبول96مقبول144مقبول90عراقٌههبه رٌاض سعدى 126217-1-1262

جٌد28مقبول4440.6مقبول42مقبول72مقبول96.00مقبول144مقبول90هدٌر عبدربه مصطفى كامل الحدٌنى127017-1-1270

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغسعودٌهحولهدٌل انس صالح انجدى127217-1-1272

مقبول25.5راسبراسبراسبغغضعٌف46غغضعٌف72.25غغعراقٌههند جاسم محمود عالوى128317-1-1283

جٌد جدا33راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغضعٌف91.5ضعٌف69.75فلسطٌنىوفا جمٌل وحٌد صالح129217-1-1292

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغٌمنٌهوالء مهدى هزاع عبده احمد129717-1-1297

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعراقىوئام حاتم حمادى129817-1-1298

جٌد28راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغغغغغعراقىٌاسر عبدالمحسن عبدالجبار 131017-1-1310

ممتاز35راسبراسبراسبجٌد47.31مقبول72غغمقبول144غغٌمنىٌحٌى احمد ٌحٌى البدري133417-1-1334

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغIGٌحٌى عبدالحكٌم عبدالعاطى على عبده133617-1-1336

جٌد جدا32راسبراسبراسبجٌد جدا54جٌد79.49جٌد104.00غغمقبول90فلسطٌنىٌزٌد فٌصل عرابى رجبى133817-1-1338

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغٌسر ٌاسر محمد رفعت ابراهٌم محمد134117-1-1341

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغفلسطٌنىٌعقوب رائد ٌعقوب دارٌوسف134217-1-1342

جٌد جدا31راسبراسبراسبجٌد50غغغغمقبول144مقبول90فلسطٌنىٌعقوب ٌوسف محمود عقل134317-1-1343

جٌد27راسبراسبراسبممتاز66جٌد جدا95.89جٌد113.33غغمقبول90ٌمنى سمٌر محمد عبدالحمٌد ٌوسف134717-1-1347

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 4 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 
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TOTAL of Module 
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TOTAL semesters
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الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
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الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

جٌد29راسبراسبراسبجٌد جدا57جٌد78.89مقبول96مقبول155غغٌوسف رمضان عبدهللا فرج بخٌت135817-1-1358

مقبول24راسبراسبراسبجٌد49غغغغغغغغصومالىٌوسف عبدى محمد136117-1-1361

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغنهال سامى محمد هاللىم13691163

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغ(سورٌة)دالٌا فٌصل ابراهٌم الشمالى137017-1-1368

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغ(سورى)صالح الدٌن غالب محمد رباٌعه137217-1-1370

غغراسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغضعٌف86.25ضعٌف59(فلسطٌنى)مختار حبٌب هللا احمدونن137317-1-1371

جٌد جدا30راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغغغغ بغ ب(سودانٌة)اٌاد محمد شاكر البحصٌلى137517-1-1373

مقبول25راسبراسبراسبجٌد51.5مقبول74.22مقبول96.00غغغغ(فلسطٌنى)احمد عبدالحلٌم محمد الحلو137617-1-1374

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغ(فلسطٌنى)بلسم اثٌر بالسم137717-1-1375

مقبول25.5راسبراسبراسبجٌد جدا52.5مقبول72غ بغ بغغمقبول90(صومالى)رامز محمد حسن الشوري137917-1-1377

جٌد جدا30راسبراسبراسبجٌد45.8مقبول72غغج.ض20.75غغ(فلسطٌنى)محمد عادل ابراهٌم محمد على138117-1-1379

ممتاز35راسبراسبراسبجٌد51.48مقبول72غغغغمقبول90(سعودى)ٌوسف محمد ابراهٌم حمٌد138217-1-1380

جٌد جدا30راسبراسبراسبمقبول42مقبول72غغمقبول144مقبول90(فلسطٌنى)هند عبدالمنعم محمد احمد138417-1-1382

جٌد جدا30راسبراسبراسبجٌد جدا53.26مقبول72غ بغ بمقبول147مقبول90(صومالى)رزان اسامه عبدالعظٌم ابوراس138517-1-1383

جٌد جدا31راسبراسبراسبمقبول42.05مقبول72غغمقبول144مقبول90(فلسطٌنى)اماسى فؤاد صالح حسن 138717-1-1385

جٌد29راسبراسبراسبمقبول42مقبول72.6مقبول96.00غغمقبول96.25(ٌمنٌة)ٌوسف زٌاد محمد ابوصٌام139017-1-1388

جٌد جدا30راسبراسبراسبمقبول45مقبول72غ بغ بجٌد156مقبول90(معادله لٌبٌه  )محمد ناٌف عبدالكرٌم ابودحروج139117-1-1389

جٌد29راسبراسبراسبجٌد جدا57.15مقبول75.75ج.ض46مقبول144مقبول90(سعودٌة)هدٌل رمزى خلٌل ابورواع139217-1-1390

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغإٌقاف قٌد(فلسطٌنى)احمد طارق سعد خلٌل139317-1-1391

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغ(فلسطٌنى)اٌسر بسام عبدالقادر ابوغزه139517-1-1393

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغ(فلسطٌنى)حمدى مسلم حمدى مرتجى139617-1-1394

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغ(فلسطٌنى)محمد عوض صابر محمد حسن 139717-1-1395

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغاحمد مكى مجٌت عوده140217-1-1400

جٌد29راسبراسبراسبمقبول42.5غغغغمقبول144مقبول90محمد مروان سلٌم االغا140417-1-1402

ممتاز34راسبراسبراسبجٌد51.21مقبول72غغضعٌف110.5مقبول90امل كمال سوٌلم المصدر140517-1-1403

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغعٌسى ناصر احمد140617-1-1404

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغنورهان مختار عبد السالم ممد عبد الداٌم140717-1-1405

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 5 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 6 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 7 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 8 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 9 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 10 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 11 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 12 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 13 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 14 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 15 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 16 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 17 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 18 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 19 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 20 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 21 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 22 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 23 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 24 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 25 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 26 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 27 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 28 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 29 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 30 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 31 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           9/25/201910:01 AM

التقدير40التقدير740.00التقدير70.00التقدير120التقدير160التقدير240.00التقدير150.00

 الوحدة التعليمية 
السادسة

(Profitional 
skills)

              كلٌة الطب 

مركز الكونترول وتصحٌح االمتحانات

2019  الدورالثاني اغسطس 2019  /  2018نتيجة الفرقة الثانية وعليهم مواد من اولى   الجامعى  

األســــــمرقم الجلوسم

TOTAL 

حقوق انسان

TOTAL of Module 5 TOTAL of Module4
TOTAL of Module 

6

TOTAL semesters

TOTAL 

الوحدة التعليمية الثانية
Nutrition and 
Metabolism

الوحدة التعليمية الثالثة
 introduction to 

medical sciences

الوحدة التعليمية الرابعه
musculoskeletal

الوحدة التعليمية 
الخامسة 

 (Blood, Iymph ,
Immune system)

احمد عثمان/ د .عمٌد الكلٌة أ 32 مها غانم/ د .رئٌس الكنترول أ 


