
CONP -70-08    , 6/25/2020

   مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات
2020/2019نتٌجة الفرقة الثالثة وعلٌهم مواد من الفرقة الثانٌة دور اول  فبراٌر  للعام الجامعى 
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CNS
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الحادية عشر 

 (CONCEPTS OF 
HELTH AND 

DISEASE)

الوحدة التعليمية 
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(CARDIOVASCUL
AR SYSTEM)

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00التقدير100.00التقدير60.00التقدير240.00التقدير125.00
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غغغغغغغغغغغ غ عراقىابراهيم جبار ابراهيم517-2-5
غغ

راسبراسبراسب

مقبول555.230.62مقبول27مقبول90مقبول106.10جٌد69.00جٌد44.00مقبول144.00مقبول75.13ٌمنىابراهٌم فاكر على القباطى1017-2-10

غغغغغغجٌد44.50غغغغتشادابراهٌم محمد ادم1117-2-11
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغغغغغ غ عراقىاحمد ابراهٌم جاسم1817-2-18
غغ

راسبراسبراسب

مقبول541.000.61مقبول27مقبول97.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00احمد ابراهٌم صالح ابراهٌم2017-2-20

غغغغغغغغغغغ غ احمد ابراهٌم فوزى ابراهٌم قطب 2117-2-21
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00غغمقبول60.00جٌد44.06مقبول144.00مقبول75.00احمد احمد نبٌل السٌد مجاهد 2417-2-24

راسبراسبراسبجٌد جدا34.5مقبول90.00جٌد111.62جٌد65.52جٌد43.00غغمقبول75.00احمد اسامه محمد القاضى2517-2-25

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.33ممتاز52.00مقبول154.08جيد جدا96.25احمد اٌهاب الدٌن عبدالفتاح الشرقاوى3117-2-31

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90مقبول102.00ضعيف44.25مقبول36.00غغمقبول75.00احمد حسام الدٌن احمد عبدالحكٌم3517-2-35

راسبراسبراسبمقبول27ج.ض25.00غغج.ض18.50مقبول36.00غغغغاحمد حسٌن محمد عبدالرحمن4017-2-40

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90ج.ض38.25جٌد70.54مقبول38.34ج.ض59.50مقبول75.00احمد خالد عبدالعزٌز جبرٌل4617-2-46

راسبراسبراسبجٌد32غغغغغغمقبول36.00غغغ غ فلسطٌنىاحمد رائد محمود ياسين4917-2-49

راسبراسبراسبجٌد33غغغغمقبول60.00جٌد جدا46.42غغغغاحمد سعد مختار عبدالمولى المسلمانى 5717-2-57

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00ضعيف58.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00احمد شحاته محروس عوٌان6117-2-61

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00غغاحمد صبحى شعبان السٌد 6217-2-62

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00احمد صالح ابوزٌد دبور6417-2-64

راسبراسبراسبجٌد جدا37.5غغمقبول102.00مقبول62.49مقبول36.00ج.ض70.00غ غ احمد عادل احمد محمد ابوجاد6717-2-67

راسبراسبراسبجٌد جدا35غغج.ض44.00غغجٌد جدا49.50غغغغاحمد عادل صبرى محمد شبل7017-2-70

احمد عاطف محمد كلش7417-2-74
 غ غ

راسبراسبراسبجٌد32مقبول90جٌد121.59مقبول60.00ممتاز51.50مقبول144

راسبراسبراسبمقبول29.00غغغغغغغغغ غ غ غ عراقىاحمد عامر جاسم عبدهللا7617-2-76

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00ج.ض41.00مقبول60.00مقبول36.00ضعيف90.00مقبول75.00احمد عبدالحمٌد احمد دعدوع7717-2-77

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00غغمقبول75.00احمد عبدالقادر عبدهللا على ضرار7917-2-79

راسبراسبراسبجٌد30مقبول90مقبول102.00مقبول61.42ممتاز53.00غغجيد90.35احمد عبدالوهاب محمد عبدالسالم محمد عطا8517-2-85

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.00جٌد جدا46.41غغمقبول75.00احمد على حماده فتح هللا8817-2-88

راسبراسبراسبجٌد جدا36غغغغغغممتاز52.00غغغغاحمد على محمد حسٌن صوار8917-2-89

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00غغمقبول60.00جٌد جدا45.19مقبول144.00مقبول75.00احمد عوض محمد عبدالمولى طٌلون9117-2-91

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول64.00جٌد جدا50.47مقبول144.00مقبول75.00احمد محمد رضوان على10317-2-103

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00ضعيف95.50مقبول75.00احمد محمود السٌد احمد شواده11117-2-111

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 1

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020    مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات
2020/2019نتٌجة الفرقة الثالثة وعلٌهم مواد من الفرقة الثانٌة دور اول  فبراٌر  للعام الجامعى 

TOTAL 2nd year
م

الوحدة التعليمية 
الثامنة
Infection & 

Immunity 
Module

الوحدة التعليمية 
التاسعة  
CNS

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10

الوحدة التعليمية 
الرابعة عشر 

professional(dev
elopment

الوحدة التعليمية الثالثة 
عشر 

(RESPIRATORY 
SYSTEM)

TOTAL of Module 13

الوحدة التعليمية 
الحادية عشر 

 (CONCEPTS OF 
HELTH AND 

DISEASE)

الوحدة التعليمية 
الثانية عشر 

(CARDIOVASCUL
AR SYSTEM)

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00التقدير100.00التقدير60.00التقدير240.00التقدير125.00

TOTAL 2nd year
م

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10
TOTAL of Module 13

راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغمقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00سودانىاحمد معاوٌه احمد حامد11517-2-115

راسبراسبراسبمقبول27.75غغمقبول102.00غغمقبول36.00غغغغاحمد نصر محمد منصور 11917-2-119

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.44جٌد جدا46.75مقبول144.51غغاردنىاسامه سلٌم مسلم القطاونه13417-2-134

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.00غغمقبول144.00مقبول75.00اسامه عبدالناصر حسٌن عبدالرحمن رشدى13617-2-136

غغغغغغغغغغغغاسبٌرو بارٌس اسبٌرو ماكرٌس14217-2-142
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27غغغغمقبول60.00جٌد41.50ج.ض41.25غغعراقىاستبرق ماجد حسٌن 14317-2-143

غغغغغغغ غ غغغ غ كوٌتٌهاسراء سامى عبدالرزاق سلٌمان السجارى15417-2-154
غغ

راسبراسبراسب

غغمقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00غغغغاسراء مصطفى عوض مصطفى جامع16617-2-166
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد جدا34غغغغجٌد جدا81.79جٌد41.50غغغغاسالم اشرف على مبارك17117-2-171

راسبراسبراسبمقبول27غغضعيف55.00ضعيف33.75مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00اسالم عطٌه عوض عطٌه عوض 17417-2-174

غغغغغغغغغغغ غ اسماء عبدالعلٌم فرج فرج سعٌد18617-2-186
غغ

راسبراسبراسب

( 2019/2018الفرقة األولى  )18917-2-189

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00اسماعٌل اسماعٌل ابوالنجا ابراهٌم19417-2-194

راسبراسبراسبجٌد جدا37.5مقبول90جٌد112.20جٌد67.44جٌد جدا50.75مقبول145.28غغفلسطٌنىاسماعٌل محمود اسماعٌل ابوصبحه19517-2-195

راسبراسبراسبجٌد جدا36.5غغغغغغجٌد جدا50.00غغغغصومالٌهاسٌا محمد حسٌن 19617-2-196

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90غغمقبول60.00ممتاز52.62غغمقبول75.00اشرف صابر محمد احمد خضر19917-2-199

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00ج.ض49.00ج.ض22.75مقبول36.00ج.ض66.25غغافنان متولى محمد فتح هللا 20217-2-202

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00االء الحسٌن عبدالغفار بخٌت20617-2-206

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00االء محمود سعد على الكمنجى 21917-2-219

مقبول548.820.62مقبول27مقبول97.00مقبول102.00مقبول64.00جٌد39.82مقبول144.00مقبول75.00عراقىالحسن صالح محمد العزٌز22317-2-223

غغغغغغغغغغغ غ مورٌتانىالطٌب احمد ولد سٌد احمد23017-2-230
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغغغغغ غ امانى محمد ابراهٌم ابوالعنٌن المالحى 23617-2-236
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد31مقبول90.00ج.ض35.00ج.ض20.50مقبول36.00ج.ض27.00غغسورىامجد رفاعى شبلوط23817-2-238

راسبراسبراسبجٌد31غغغغغغمقبول36.00غغغغفلسطٌنىامٌر نضال عبدالمغنى وزوز25317-2-253

مقبول545.500.61مقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول155.50مقبول75.00فلسطٌنىامٌن محمد خلٌل ابوعوض26717-2-267

راسبراسبراسبمقبول27.09مقبول90مقبول102.00جٌد65.19ممتاز53.00غغمقبول75.00انجى احمد عبدالحمٌد تركى26817-2-268

(حـــــــــــــــــــــــــــــــول  )27517-2-275

اردنىاوس خالد ٌوسف حامد الخطٌب27617-2-276
غغغغ

راسبراسبراسبجٌد30.5مقبول90.00ج.ض34.50ج.ض25.75مقبول36.75

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00اولٌفٌا حمدى حسن احمد27717-2-277

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 2

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  
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مقبول552.000.62مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.01ممتاز53.50مقبول144.49مقبول75.00اٌمان احمد محمد عبدالونٌس االشحط28317-2-283

مقبول537.900.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00جٌد39.00مقبول144.75مقبول75.15اٌمان السٌد بسٌونى عبدهللا محمود28417-2-284

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00اٌمان جعفر عبدالصبور السٌد ٌوسف 29017-2-290

مقبول546.250.61مقبول27مقبول97.25مقبول107.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00اٌه السٌد ابراهٌم ابراهٌم شرف31817-2-318

راسبراسبراسبمقبول27مقبول97.00مقبول102.00مقبول60.97جٌد40.29مقبول155.50غغاٌه ولٌد ابراهٌم عامر33917-2-339

اردنىاٌهاب احمد مصطفى الزبون34217-2-342
غغ

راسبراسبراسبمقبول28غغغغج.ض14.50مقبول36.00ج.ض62.00

مقبول541.100.61مقبول27مقبول90.75مقبول102.00مقبول60.50جٌد41.85مقبول144.00مقبول75.00باسل محمود احمد عبدالهادى محمد34517-2-345

راسبراسبراسبجٌد32.76مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00ضعيف92.50مقبول75.00بثٌنه مجدى عوض مجاور المعطاوى34817-2-348

جيد595.980.67ممتاز39جٌد97.8جٌد جدا128.04جٌد جدا75.14مقبول37.00مقبول144.00مقبول75.00فلسطٌنىبراء اٌاد واصف عمر35017-2-350

بسمه حامد احمد احمد بسٌونى35417-2-354
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

عراقٌهبسمه سعد بونس داود35517-2-355
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

بحرانٌهبٌان السٌد طالب هاشم على احمد الخوارجانى36317-2-363
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

جمال عبدالناصر عبدالحمٌد حمٌده37617-2-376
غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا36غغغغغغجٌد جدا49.00غغ

راسبراسبراسبمقبول27.92ضعيف60.50مقبول102.00مقبول60.00ممتاز53.00مقبول144.50غغجهاد احمد خٌرى فتح هللا داود37917-2-379

راسبراسبراسبمقبول27ضعيف54.00ضعيف57.25مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00حاتم جمال محمد المغازى39017-2-390

راسبراسبراسبمقبول29.00ضعيف57.75ضعيف73.25ج.ض25.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00حاتم محمد عبدالحمٌد دروٌش39117-2-391

راسبراسبراسبمقبول27غغغغضعيف30.00مقبول36.00مقبول144.00غغسودانىحارث محمد احمد حسن عبدالرحمن39217-2-392

فلسطٌنىحازم جمال حرب مسلم39517-2-395
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00غغحبٌبه سعٌد عبدالعزٌز احمد خلٌفه39717-2-397

جيد587.300.66جٌد جدا38مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00ممتاز54.00جيد160.55جيد82.75اردنىحذٌفه زهٌر محمد القضاه40117-2-401

راسبراسبراسبمقبول27ضعيف56.25مقبول102.00مقبول60.00جٌد40.52ضعيف82.00غغاردنىحسام خمٌس كساب العٌسى40217-2-402

راسبراسبراسبممتاز40.5غغغغمقبول60.00مقبول36.30غغغغحسام شرٌف محمد حنفى الخراشى40317-2-403

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00ضعيف56.75مقبول60.00جٌد44.25ج.ض66.75غغحسام الدٌن غرٌب احمد عبده غرٌب 41017-2-410

راسبراسبراسبجٌد جدا37.5غغج.ض48.25غغجٌد43.50ج.ض48.75غغحسن احمد حسن السٌد 41117-2-411

(حـــــــــــــــــــــــــــــــول  )41217-2-412

راسبراسبراسبجٌد جدا36.5غغغغغغجٌد42.00غغغغفلسطٌنىحسن بسام محمد جباره41317-2-413

راسبراسبراسبمقبول27.5مقبول90.00ج.ض36.50ج.ض22.25مقبول36.00ج.ض70.00غغحسن صالح عبدالصادق محمد المر41517-2-415

عراقىحسٌن كرٌم جٌار الساعدى42217-2-422
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

جيد654.350.74ممتاز40مقبول90مقبول110.00جٌد جدا80.53ممتاز57.00جيد جدا182.48جيد جدا94.35عراقىحسٌن كمال جمال42317-2-423

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00غغمقبول36.00مقبول144.00غغفلسطٌنىحمد نضال حموده ابوعٌشه42717-2-427

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 3

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020    مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات
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TOTAL 2nd year
م

الوحدة التعليمية 
الثامنة
Infection & 

Immunity 
Module

الوحدة التعليمية 
التاسعة  
CNS

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10

الوحدة التعليمية 
الرابعة عشر 

professional(dev
elopment

الوحدة التعليمية الثالثة 
عشر 

(RESPIRATORY 
SYSTEM)

TOTAL of Module 13

الوحدة التعليمية 
الحادية عشر 

 (CONCEPTS OF 
HELTH AND 

DISEASE)

الوحدة التعليمية 
الثانية عشر 

(CARDIOVASCUL
AR SYSTEM)

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00التقدير100.00التقدير60.00التقدير240.00التقدير125.00

TOTAL 2nd year
م

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10
TOTAL of Module 13

راسبراسبراسبمقبول27غغغغمقبول60.00جٌد44.00مقبول144.08مقبول75.00اردنىحمزه ابراهٌم هارون النوافله42817-2-428

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90ضعيف68.50مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00غغحمزه سعد محمد محمد الشرقاوى42917-2-429

راسبراسبراسبممتاز40مقبول90مقبول105.61جٌد جدا75.03جٌد جدا46.50مقبول144.00غغسورىحمزه صبحى حجار43017-2-430

غغاردنىحمزه طالل توفٌق نواصره43117-2-431
راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغجٌد41.50غغ

( 2019/2018الفرقة األولى  )43217-2-432

( 2019/2018الفرقة األولى  )43317-2-433

عراقىحٌدر اسعد جاسم43617-2-436
غغغغ

راسبراسبراسبجٌد32.5غغغغغغمقبول38.00

( 2019/2018الفرقة األولى  )44017-2-440

خالد محمد صبحى محمد حب هللا 44417-2-444
غغ

راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغجٌد42.00مقبول144.00

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00خالد نبٌل جابر عبدالحق شرف الدٌن 44617-2-446

مقبول556.210.62جٌد33.71مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00ممتاز51.50مقبول144.00مقبول75.00عراقٌهختام حكمت اسماعٌل44717-2-447

الجابونخدٌجه انٌدام بوغى زوغى44817-2-448
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

( 2019/2018الفرقة األولى  )44917-2-449

مقبول572.110.64ممتاز38.5مقبول90.00مقبول108.00مقبول60.00جٌد جدا50.50مقبول145.36مقبول79.75خلود خضر ممدوح السهلمى 45117-2-451

مقبول534.460.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.46مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00خلود فتحى عبدالمهدى الدستاوى45317-2-453

مقبول558.800.63جٌد29.5مقبول90مقبول107.00مقبول60.00جٌد41.00جيد156.00مقبول75.30فلسطٌنىدرغام ابراهٌم نعٌم ابومارٌه45917-2-459

( 2019/2018الفرقة األولى  )47117-2-471

(حـــــــــــــــــــــــــــــــول  )47317-2-473

غغغغغغغغغغغغربانى محمود السٌد داود48217-2-482
غغ

راسبراسبراسب

مقبول542.580.61جٌد30مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.43مقبول36.00مقبول149.15مقبول75.00رجب سعد فرج سعد48417-2-484

رحمه حسٌن عبداللطٌف محمد زٌتون 48717-2-487
غغ

راسبراسبراسبجٌد30مقبول90.00مقبول102.00جٌد65.29جٌد جدا49.50مقبول152.25

رحمه عبدالمنعم حسن على ابوخطوه 48817-2-488
غغ

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90غغغغمقبول36.00غغ

(حـــــــــــــــــــــــــــــــول  )51117-2-511

(حـــــــــــــــــــــــــــــــول  )51317-2-513

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00عراقٌهرواء عبدهللا احمد حسٌن51417-2-514

غغغغغغغغغغغغكوٌتٌهروان احمد جراق دروٌش ناصر51517-2-515
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبممتاز41.5ج.ض43.00مقبول102.00مقبول60.00جٌد41.37ج.ض69.75غغفلسطٌنٌهروال اكرم احمد شابط52917-2-529

رؤٌا انور انور الجمال53117-2-531
غغ

راسبراسبراسبمقبول27.89مقبول90غغمقبول60.00جٌد جدا47.50جيد156.00

(حـــــــــــــــــــــــــــــــول  )53617-2-536

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 4
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م
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CNS

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8
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TOTAL of Module9
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TOTAL of Module 14
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Module 10

الوحدة التعليمية 
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professional(dev
elopment

الوحدة التعليمية الثالثة 
عشر 
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SYSTEM)

TOTAL of Module 13

الوحدة التعليمية 
الحادية عشر 

 (CONCEPTS OF 
HELTH AND 

DISEASE)

الوحدة التعليمية 
الثانية عشر 

(CARDIOVASCUL
AR SYSTEM)

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00التقدير100.00التقدير60.00التقدير240.00التقدير125.00

TOTAL 2nd year
م

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10
TOTAL of Module 13

فلسطٌنىزكى جمال محمد زكى حسٌن54817-2-548
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغغغغغغعراقٌهزهراء ابراهٌم عداى54917-2-549
غغ

راسبراسبراسب

بحرانٌهزهراء محمد احمد حسن شملوه55217-2-552
غغ

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00ضعيف48.50مقبول36.50غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا38غغغغغغجٌد43.00غغمقبول75.00زهراء محمد محمد شعٌر55317-2-553

فلسطٌنى زهٌر منذر كامل الناظر 55517-2-555
غغ

راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغغ غ غغ

راسبراسبراسبمقبول27غغغغمقبول64.25مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00زٌاد السٌد غٌطانى عاشور55917-2-559

زٌاد صالح محمد دسوقى56217-2-562
غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا36غغغغغغجٌد42.50غغ

(حـــــــــــــــــــــــــــــــول  )56317-2-563

( حـــــــــــــــــــــــــــــــول )57717-2-577

بحرانٌهساره عدنان السٌد احمد شبر58317-2-583
غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا34ج.ض21.50ج.ض33.00ج.ض23.75جٌد40.50غغ

فلسطٌنىسامر اشرف محمد كاٌد صالح59417-2-594
غغ

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.00مقبول36.69مقبول144.00

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00غغعراقىسجاد عماد صالح59517-2-595

عراقىسعد باسل فلٌح59917-2-599
غغ

راسبراسبراسبمقبول27.36مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00

راسبراسبراسبمقبول27غغغغمقبول60.00مقبول36.00غغمقبول75.00سعد مدحت سعد المراسى60217-2-602

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00سلمى على اسماعٌل سعد61117-2-611

راسبراسبراسبمقبول27ضعيف60.50مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00غغسلوى احمد محمد ٌوسف61717-2-617

( حـــــــــــــــــــــــــــــــول )61917-2-619

عراقٌهسميه مطشر مجدى غريري62717-2-627
غغ

راسبراسبراسبمقبول28.5ج.ض39.00ج.ض24.50مقبول60.00مقبول38.50غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا37.5مقبول91.00مقبول102.00مقبول60.17ممتاز52.00جيد156.63مقبول75.00اردنىالعدوان عبدالكرٌم احمد سند62817-2-628

غغغغغغغغغغغغعراقىمهدى صالح نهاد سٌف63417-2-634
غغ

راسبراسبراسب

( حـــــــــــــــــــــــــــــــول )63917-2-639

راسبراسبراسبجٌد33مقبول94.3جٌد112.66جٌد72.76جٌد جدا49.5مقبول155.50غغالمالحه حسن عطٌه خالد شرٌف64517-2-645

غغفلسطٌنٌه طٌطى على جابر شكران64617-2-646
غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا34.5غغغغغغجٌد جدا46

2019/2018 األولى الفرقة )65017-2-650  )

غغغغغغغ غ غغغغعراقٌهعبدالجلٌل عماد صفا66417-2-664
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد30غغمقبول102.38جٌد68.63جٌد جدا48.00مقبول148.75مقبول75.00عباس احمد محمد صفا66517-2-665

راسبراسبراسبمقبول27ج.ض28.50ج.ض29.75مقبول60.00مقبول38.50ضعيف72.25غغاردنىابوشنار محمد غالب صفوان0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017-2-666

غغسودانٌهاحمد عبدهللا بالل صفٌه66717-2-667
غغ

راسبراسبراسبجٌد30.5ج.ض32.00غغج.ض17.65جدا جٌد48.25

راسبراسبراسبجٌد29.5مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.33ممتاز51.75مقبول144.14مقبول75.00عٌد مصطفى عبدهللا عبدالنبى صفٌه66817-2-668

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )67117-2-671  )

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 5
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م
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األســــــم

TOTAL of Module9TOTAL of Module 14
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راسبراسبراسبجٌد31غغغغج.ض22.00جٌد جدا47.00ضعيف77.75غغسودانٌهمحمد ادرٌس محمد ضحى67217-2-672

راسبراسبراسبمقبول28غغغغج.ض24.00مقبول38.50غغغغعراقى حسٌن سالم عادل67517-2-675

غغغغغغغغغغغغفلسطٌنىزاهده جودى ولٌد محمد عاطف67917-2-679
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد جدا36غغغغغغمقبول36.50غغغغصومالٌهمحمد عبدى عالٌه68117-2-681

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.00مقبول38.00مقبول144.00مقبول75.00عراقىمهدى مؤٌد عباس68317-2-683

مقبول559.860.63مقبول27مقبول97.00مقبول110.00مقبول60.00جٌد جدا46.50مقبول144.36مقبول75.00عراقىلطٌف هانى عبدالحكم68517-2-685

راسبراسبراسبممتاز41مقبول96.74ج.ض42.00مقبول60.00جٌد جدا49.00ج.ض41.00غغابوغدٌه عبدالحمٌد عبدالحمٌد اكمل عبدالحمٌد68617-2-686

غغغغغغغغغغغغقرٌطم على عبود احمد عبدالرحمن69217-2-692
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغ غ غغغغ مرتضى محمد رافت عبدالرحمن69717-2-697
غغ

راسبراسبراسب

مقبول538.750.61مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول64.75مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00عبدالرحمن رضا ابراهيم احمد السبكى69817-2-698

غغغغغغغ غ غغغغفلسطٌنىالجعٌدى عٌد زٌاد عبدالرحمن69917-2-699
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغ غ غغغغعراقىخلٌل قٌس عبدالرحمن70417-2-704
غغ

راسبراسبراسب

ابوالخٌر احمد محمد عبدالعزٌز71517-2-715
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد30.92مقبول91.50مقبول102.00مقبول60.00جٌد جدا47.00ج.ض51.00غغسودانىمحمد حامد سمٌر عبدهللا72117-2-721

ٌمنىصالح عبدهللا سمٌر عبدهللا72217-2-722
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

صومالىصالح عبدالصمد عبدهللا72517-2-725
غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا35.5غغغغغغجٌد42.00غغ

فلسطٌنىالنجار حسٌن محمد عبدهللا72717-2-727
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.00ممتاز52.70غغمقبول75.00المغربى احمد محمد محمد عبدهللا72917-2-729

ٌمنىحٌدر محمد احمد نجٌب عبدالماجد73117-2-731
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )73517-2-735  )

سورىعروانى هاشم عبدالهادى73617-2-736
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغمقبول36.00غغغغالصٌرفى حسن عبدالحلٌم جمال على75017-2-750

غغغغغغغغغغغغعراقىمخلف سعد على75217-2-752
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغغغغغغسعودىالعثمان موسى عبدهللا على75617-2-756
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد31.5غغغغمقبول60.00غغغغغغعراقىحمادى هادى عزٌز على75717-2-757

غغغغغغغغغغغغعراقىتاٌه منذر على76117-2-761
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27غغغغمقبول60.00مقبول36.00غغمقبول75.00السمكرى السٌد على نعمه على76217-2-762

غغغغغغغغغغغغسودانٌهمحمد صادق محمد علٌه76717-2-767
غغ

راسبراسبراسب

الدٌب ابراهٌم رجب عمار76817-2-768
غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا38غغضعيف66.50مقبول60.00جٌد جدا48.25غغ

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 6

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020    مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات
2020/2019نتٌجة الفرقة الثالثة وعلٌهم مواد من الفرقة الثانٌة دور اول  فبراٌر  للعام الجامعى 

TOTAL 2nd year
م

الوحدة التعليمية 
الثامنة
Infection & 

Immunity 
Module

الوحدة التعليمية 
التاسعة  
CNS

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10

الوحدة التعليمية 
الرابعة عشر 

professional(dev
elopment

الوحدة التعليمية الثالثة 
عشر 

(RESPIRATORY 
SYSTEM)

TOTAL of Module 13

الوحدة التعليمية 
الحادية عشر 

 (CONCEPTS OF 
HELTH AND 

DISEASE)

الوحدة التعليمية 
الثانية عشر 

(CARDIOVASCUL
AR SYSTEM)

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00التقدير100.00التقدير60.00التقدير240.00التقدير125.00

TOTAL 2nd year
م

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10
TOTAL of Module 13

2019/2018 األولى الفرقة )77317-2-773  )

غغغغغغغغغغغغ غراب عطٌه حسن خالد عمر77517-2-775
غغ

راسبراسبراسب

اردنىعمر فراس على البلص79117-2-791
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00فلسطٌنىزهور عبدالحمٌد محمد عمر79617-2-796

القدٌم سعد كمال عمرو59917-2-802
غغ

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.58جٌد42.75غغ

مقبول557.940.63ممتاز40.5مقبول90.25مقبول102.19مقبول60.00جٌد جدا46.00مقبول144.00مقبول75.00مسلم رمضان محمود عمرو80417-2-804

راسبراسبراسبممتاز41غغجٌد126.55جٌد جدا78.60ممتاز51.00جيد جدا203.93جيد جدا99.50اردنىالمكانٌن عبدالكرٌم خلٌل عون81217-2-812

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.00جٌد43.35غغمقبول75.00 العربى سالم رمضان رجب غاده81517-2-815

جيد597.470.67جٌد جدا37مقبول90مقبول102.82مقبول60.00ممتاز52.25جيد166.90جيد88.50 خضر محمد محمد عبدالمنعم غاده81717-2-817

راسبراسبراسبممتاز38.5مقبول90.00مقبول104.00مقبول60.50جٌد43.50مقبول155.00غغعروس عطٌه طلبه رمضان فاطمه83017-2-830

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )83917-2-839  )

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )84417-2-844  )

راسبراسبراسبمقبول27ج.ض41.75مقبول102.00ضعيف45.50مقبول36.00ضعيف90.00مقبول75.00سعد عبده ٌوسف مالك فٌبرونٌا84717-2-847

غغغغغغغ غ غغغغعراقٌهقمر جواد كاظم84817-2-848
غغ

راسبراسبراسب

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00عبدالمقصود طلبه عبدالمقصود احمد كرٌم85217-2-852

غغغغغغغغغغغغاردنىالعالم فهمى محمد لٌث86417-2-864
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغغغغغغسورٌهاالحمد محمد لٌن86717-2-867
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00غغعراقٌهعبد سالم لٌنا86817-2-868

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )87417-2-874  )

سورىكردى جمٌل احمد محمد88517-2-885
غغ

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.50ضعيف77.00

راسبراسبراسبمقبول29مقبول90.00ج.ض38.50ج.ض29.75مقبول36.00ج.ض35.50غغفلسطٌنىحمارشه فتحى احمد محمد88917-2-889

غغغغغغجٌد40.50غغغغصومالى محمد احمد محمد89117-2-891
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00حنفى حسن محمد احمد محمد89217-2-892

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00غغدغٌدى عبدهللا محمد اكرم محمد90217-2-902

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )90917-2-909  )

غغغغغغغغغغغغعراقىكرٌم باقر محمد91217-2-912
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد29.5مقبول90.00ج.ض47.75ضعيف30.50مقبول37.75ج.ض60.00غغفلسطٌنىابوشحاده مصطفى جهاد محمد59917-2-915

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00السٌد حسن حماده محمد92017-2-920

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00اردنىمحاسٌس سلٌمان خالد محمد92517-2-925

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00غغمقبول60.00مقبول36.00غغمقبول75.00 مرعى انور محمد خالد محمد92617-2-926

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 7

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  
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TOTAL 2nd year
م

الوحدة التعليمية 
الثامنة
Infection & 

Immunity 
Module

الوحدة التعليمية 
التاسعة  
CNS

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10

الوحدة التعليمية 
الرابعة عشر 

professional(dev
elopment

الوحدة التعليمية الثالثة 
عشر 

(RESPIRATORY 
SYSTEM)

TOTAL of Module 13

الوحدة التعليمية 
الحادية عشر 

 (CONCEPTS OF 
HELTH AND 

DISEASE)

الوحدة التعليمية 
الثانية عشر 

(CARDIOVASCUL
AR SYSTEM)

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00التقدير100.00التقدير60.00التقدير240.00التقدير125.00

TOTAL 2nd year
م

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10
TOTAL of Module 13

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00خلٌل على السٌد خمٌس محمد92717-2-927

راسبراسبراسبجٌد29.5غغمقبول102.00مقبول60.00مقبول36.25مقبول144.33مقبول75.63سودانى عثمان محمد خوجلى محمد92917-2-929

الشٌخ عبدالرحمن احمد رضا محمد93217-2-932
غغ

راسبراسبراسبمقبول27مقبول97.25مقبول103.50مقبول60.00مقبول36.35مقبول144.00

السٌد ابراهٌم السٌد رمضان محمد93617-2-936
غغ

راسبراسبراسبمقبول27غغغغمقبول60.00مقبول36.00غغ

مقبول534.570.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.32مقبول75.25رٌحان جالل رٌحان محمد93917-2-939

راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغجٌد41.25غغغغالدٌن تاج سالم سالم محمد94117-2-941

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.07جٌد جدا45.80غغمقبول75.00الصعٌدى ابراهٌم محمد سعد محمد94417-2-944

مقبول561.390.63ممتاز38.5مقبول97.00مقبول102.00مقبول60.00جٌد44.89مقبول144.00مقبول75.00زوٌل احمد سعٌد شوقى محمد95117-2-951

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00عبدالجلٌل سعد صبرى محمد95217-2-952

مقبول551.530.62مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.78ممتاز52.75مقبول144.00مقبول75.00موسى اسماعٌل محمد عادل محمد95717-2-957

ٌمنىصالح محمد عبدالرقٌب محمد96117-2-961
غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا34غغغغغغجٌد42.75غغ

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )96617-2-966  )

اردنىحمدان سلٌم محمد الدٌن عالء محمد97017-2-970
راسبراسبراسبجٌد33ج.ض32.00غغج.ض23.75جٌد جدا47.25غغغغ

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.50جٌد41.97غغمقبول75.00ابوعلى احمد عبدالمنعم على محمد97317-2-973

بدرعلٌان سعد علٌان محمد97517-2-975
غغ

راسبراسبراسبجٌد30.5غغغغج.ض13.00مقبول36.00ضعيف78.50

محمد فايد ابراهيم فايد سعد97917-2-979
غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا34.5غغغغغغجٌد44.25غغ

راسبراسبراسبمقبول27غغغغمقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00خضر عبدالسالم محمد فكرى محمد98017-2-980

راسبراسبراسبجٌد جدا38غغمقبول110.00مقبول64.75ممتاز54.25جيد160.50مقبول75.00الشرقاوى ٌوسف السٌد محمود محمد98617-2-986

راسبراسبراسبمقبول27مقبول97.00مقبول102.00مقبول60.00جٌد42.32ضعيف84.50مقبول81.00محمد فوزى محمد محمود محمد98917-2-989

راسبراسبراسبمقبول27ضعيف64.75مقبول102.00ضعيف40.50مقبول36.00ضعيف76.00غغشاهٌن مصطفى محمد محمود محمد99117-2-991

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00ج.ض70.00مقبول75.00جاد ابوالعنٌن محمود مصطفى محمد99417-2-994

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00عراقى سلومى داود معتز محمد99617-2-996

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00غغجٌد جدا48.00مقبول144.00غغجوده الصافى ممدوح محمد99717-2-997

غغغغغغغ غ غغغغعراقىشكرى نبٌل محمد100117-2-1001
غغ

راسبراسبراسب

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )100317-2-1003  )

حسن على هللا فتح ابراهٌم محمود100917-2-1009
غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا35.5غغغغغغجٌد44.00غغ

عماره محمد احمد محمود101317-2-1013
غغ

راسبراسبراسبجٌد جدا35.25غغغغمقبول60.00ممتاز51.50غغ

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00غغمقبول60.00جٌد41.47مقبول144.00مقبول76.25الشهاوى ابراهٌم محمدى البربرى محمود101717-2-1017

راسبراسبراسبممتاز41جٌد97.5جٌد جدا127.87جٌد جدا75.71جٌد جدا49.50غغمقبول75.00محمود جابر خليل عبدالكريم خليل 102017-2-1020

شحاته على طلب جمال محمود102117-2-1021
غغ

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90غغمقبول60.00مقبول36.00غغ

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 8

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  
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راسبراسبراسبمقبول27غغغغج.ض19.00مقبول36.00غغمقبول75.00محمد زكرٌا عادل محمود102717-2-1027

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )102817-2-1028  )

السماحى محمد احمد على محمود102917-2-1029
غغ

راسبراسبراسبجٌد30.5غغج.ض31.00غغمقبول36.00غغ

ابوطاحون عبدالمجٌد فهمى محمود103317-2-1033
غغ

راسبراسبراسبجٌد31غغغغغغجٌد جدا45.00غغ

فلسطٌنىغوانمه عبدالرحمن محمد محمود103817-2-1038
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00غغ ادم على عثمان محمد محمود103917-2-1039

مقبول566.740.64ممتاز39مقبول90ضعيف94.75جٌد66.74ممتاز51.00مقبول144.00جيد81.25محمود محمد جابر مدبولى محمود104217-2-1042

جيد621.520.70ممتاز43جٌد98.81مقبول102.00جٌد جدا75.21جدا جٌد47.00مقبول155.00جيد جدا100.50القصراوى ابراهٌم متولى ناصر محمود104517-2-1045

مقبول535.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول61.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00زعٌتر على حسٌن محمد مرام104817-2-1048

سعودٌهابراهٌم ال احمد منصور مروه106517-2-1065
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00المسٌرى ابراهٌم محمد عبدالقادر احمد مرٌم106617-2-1066

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )107217-2-1072  )

سودانٌهابوعلى محمد سرالختم مرٌم107317-2-1073
غغ

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00

2019/2018الفرقة األولى  )107417-2-1074  )

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00جوده مصطفى محمد السٌد مصطفى108217-2-1082

علً محمد محمد عبدالفتاح مصطفى108517-2-1085
غغ

راسبراسبراسبجيد جدا38.00ممتاز128.73ممتاز155.58ممتاز87.66ممتاز57.25ممتاز213.50

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )108817-2-1088  )

راسبراسبراسبجٌد جدا36.5غغغغمقبول60.00مقبول36.20غغمقبول75.00النجار احمد امٌن محمد مصطفى108917-2-1089

راسبراسبراسبممتاز40غغمقبول102.00جٌد65.00ممتاز55.50جيد جدا180.00جيد جدا94.25الشامً ٌوسف كامل محمد مصطفى109017-2-1090

مقبول549.340.62مقبول27.5مقبول90مقبول102.00مقبول60.00جٌد جدا50.84مقبول144.00مقبول75.00الساخى محمد كمال منصور مصطفى109417-2-1094

راسبراسبراسبجٌد جدا35.5مقبول90مقبول102.00مقبول60.00جٌد42.44غغمقبول75.00محمدالشندٌدى عبدالعزٌز مصطفى معاذ109717-2-1097

شومان احمد خضر دروٌش هللا منه111017-2-1110
غغ

راسبراسبراسبمقبول27ج.ض24.50ج.ض42.50مقبول60.00جٌد42.75 ب غ ب غ

 عبدالستار فؤاد محمد هللا منه111717-2-1117
غغ

راسبراسبراسبجٌد32مقبول93.50مقبول102.00مقبول60.00مقبول38.50مقبول149.58

مقبول554.550.62جٌد جدا34مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.55جٌد جدا49.00مقبول144.00مقبول75.00سودانٌهالنورٌن ادرٌس الرحمن فتح مالذ111917-2-1119

راسبراسبراسبجٌد31.37مقبول90.00ج.ض44.25ضعيف30.00مقبول36.00ضعيف88.50مقبول75.00 محمد محمد سٌد منى112017-2-1120

ٌمنٌه صالح محمد على منٌره112217-2-1122
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

مورٌتانىموالى الزٌن محمد احمد موالى113417-2-1134
غغ

راسبراسبراسبمقبول29.00ج.ض35.50غغج.ض19.25مقبول36.00ج.ض14.50

2019/2018 األولى الفرقة )113517-2-1135  )

ابراهٌم فهمى محمد عصام مؤمن113817-2-1138
غغ

راسبراسبراسبمقبول27غغغغمقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00

راسبراسبراسبجٌد31غغغغمقبول60.00جٌد جدا46.00غغغغسودانىادم على محمد مؤٌد113917-2-1139

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 9

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020    مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات
2020/2019نتٌجة الفرقة الثالثة وعلٌهم مواد من الفرقة الثانٌة دور اول  فبراٌر  للعام الجامعى 

TOTAL 2nd year
م

الوحدة التعليمية 
الثامنة
Infection & 

Immunity 
Module

الوحدة التعليمية 
التاسعة  
CNS

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10

الوحدة التعليمية 
الرابعة عشر 

professional(dev
elopment

الوحدة التعليمية الثالثة 
عشر 

(RESPIRATORY 
SYSTEM)

TOTAL of Module 13

الوحدة التعليمية 
الحادية عشر 

 (CONCEPTS OF 
HELTH AND 

DISEASE)

الوحدة التعليمية 
الثانية عشر 

(CARDIOVASCUL
AR SYSTEM)

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00التقدير100.00التقدير60.00التقدير240.00التقدير125.00

TOTAL 2nd year
م

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10
TOTAL of Module 13

راسبراسبراسبمقبول29ج.ض44.75مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00خلٌل ابراهٌم محمد خلٌل مٌرهان115417-2-1154

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00عوض عٌاد ادوارد فؤاد مٌنا115717-2-1157

2019/2018الفرقة األولى  )116317-2-1163  )

غغٌمنىعزٌز صبر حمادى نبٌل116817-2-1168
راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغمقبول36.00غغ

مقبول534.000.60مقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00الصعٌدى عبدالعزٌز عبدالشافى ندى118117-2-1181

صومالٌهعبدروس عباس نصره120017-2-1200
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

عراقىالكروى عنزان عدنان نهاد120417-2-1204
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )121017-2-1210  )

مقبول564.060.63مقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00جٌد جدا44.75مقبول144جيد جدا96.31عراقٌهعبدالستار محمد سعد الهدى نور121817-2-1218

عراقٌهكاظم عالء الهدى نور121917-2-1219
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00غغمقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00عاشوره حامد رمضان نٌره124217-2-1242

مقبول555.800.62ممتاز40مقبول90مقبول102.00مقبول60.00جٌد41.80مقبول147.00مقبول75.00 المغربى محمود هشام نٌره124417-2-1244

راسبراسبراسبجٌد29.5ضعيف73.00ضعيف71.50مقبول60.00مقبول37.25مقبول144.00مقبول75.00عراقٌه سعدى رٌاض هبه126217-2-1262

راسبراسبراسبمقبول27ضعيف66.50ضعيف71.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00 خمٌس محمد محمد السٌد هدٌر126917-2-1269

راسبراسبراسبجٌد31.22غغغغمقبول60.00ممتاز51.50مقبول144.00مقبول75.00الحدٌنى كامل مصطفى عبدربه هدٌر127017-2-1270

غغغغغغغ غ غغغغسعودٌهانجدى صالح انس هدٌل127217-2-1272
غغ

راسبراسبراسب

ممتاز763.130.86ممتاز41جيد103.00جٌد جدا140.69ممتاز93.69ممتاز54.50ممتاز211.00ممتاز119.25عراقىحسٌن لفقته هشام127817-2-1278

ج.ض29.00ج.ض43.00غغمقبول36.50ضعيف79.00غغعراقٌهعالوى محمود جاسم هند128317-2-1283
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد جدا34.5غغغغغغمقبول37.75غغمقبول75.00فلسطٌنىصالح وحٌد جمٌل وفا129217-2-1292

جيد622.460.70ممتاز39مقبول91.00مقبول102.00جٌد69.18ممتاز55.00جيد جدا185.00جيد81.28 رمضان محمد عطٌه طارق والء129417-2-1294

راسبراسبراسبجٌد32غغغغغغمقبول36غغغغخالش السٌد عبدالعزٌز محمد والء129617-2-1296

غغغغغغغ غ غغغغٌمنٌهاحمد عبده هزاع مهدى والء129717-2-1297
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغ غ غغغغعراقىحمادى حاتم وئام129817-2-1298
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول29.00غغغغج.ض9.00جٌد44.00غغغغعراقى عبدالجبار عبدالمحسن ٌاسر131017-2-1310

2019/2018 األولى الفرقة )131117-2-1311  )

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )131717-2-1317  )

بدر على على عصام ٌاسٌن133317-2-1333
غغ

راسبراسبراسبممتاز38.5جٌد جدا122.59جٌد جدا132.83ممتاز86.91مقبول38.50جيد جدا189.93

ٌمنىيحيى احمد يحيى البدري133417-2-1334
غغ

راسبراسبراسبجٌد30.5غغغغغغجٌد44.50غغ

غغغغغغغغغغغغعبده على عبدالعاطى عبدالحكٌم ٌحٌى133617-2-1336
غغ

راسبراسبراسب

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 10

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020    مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات
2020/2019نتٌجة الفرقة الثالثة وعلٌهم مواد من الفرقة الثانٌة دور اول  فبراٌر  للعام الجامعى 

TOTAL 2nd year
م

الوحدة التعليمية 
الثامنة
Infection & 

Immunity 
Module

الوحدة التعليمية 
التاسعة  
CNS

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10

الوحدة التعليمية 
الرابعة عشر 

professional(dev
elopment

الوحدة التعليمية الثالثة 
عشر 

(RESPIRATORY 
SYSTEM)

TOTAL of Module 13

الوحدة التعليمية 
الحادية عشر 

 (CONCEPTS OF 
HELTH AND 

DISEASE)

الوحدة التعليمية 
الثانية عشر 

(CARDIOVASCUL
AR SYSTEM)

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00التقدير100.00التقدير60.00التقدير240.00التقدير125.00

TOTAL 2nd year
م

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10
TOTAL of Module 13

جيد582.410.65ممتاز40.62مقبول92.50مقبول102.00جٌد65.04جٌد جدا45.00جيد156.00جيد81.25عراقٌهسجاد حسن ٌسر134017-2-1340

غغغغغغغغغغغغمحمد ابراهٌم رفعت محمد ٌاسر ٌسر134117-2-1341
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغغغغغغاردنىدارٌوسف ٌعقوب رائد ٌعقوب134217-2-1342
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغمقبول36.00غغمقبول75.00فلسطٌنىعقل محمود ٌوسف ٌعقوب134317-2-1343

مقبول536.000.60مقبول29مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00ٌوسف عبدالحمٌد محمد سمٌر ٌمنى134717-2-1347

راسبراسبراسبجٌد جدا34.54ضعيف53.25مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00ضعيف79.25غغهٌكل محمود شرٌف ٌمنى134817-2-1348

راسبراسبراسبجٌد جدا34.5غغغغغغمقبول38.00غغغغصومالىمحمد عبدى ٌوسف136117-2-1361

2019/2018 األولى الفرقة )م13681043  )

غغغغغغغغغغغ غ هاللى محمد سامى نهالم13691163
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغغغغغ غ اردنٌهالشمالى ابراهٌم فٌصل دالٌا137017-2-1368
غغ

راسبراسبراسب

فلسطٌنىصالح الدين غالب محمد ربايعه137217-2-1370
غغ

غغغغغغغغغغ
غغ

راسبراسبراسب

مورٌتانىاحمدونن هللا حبٌب المختار137317-2-1371
غغ

راسبراسبراسبمقبول27.5ج.ض42.50مقبول102.00ضعيف32.50ضعٌف27.25ضعيف72.25

راسبراسبراسبجٌد32غغغغغغجٌد40.00غغغغاردنىسيف الدين امجد عيد هبيشان137417-2-1372

راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغمقبول36.00غغغغفلسطٌنىاٌاد محمد شاكر البحٌصى137517-2-1373

راسبراسبراسبمقبول27غغغغمقبول60.00مقبول36.00ج.ض51.75مقبول75.00فلسطٌنىاحمد عبدالحلٌم محمد الحلو137617-2-1374

غغغغغغغغغغغغعراقٌهبلسم اثٌر بالسم137717-2-1375
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد33.5غغج.ض47.75مقبول60.00مقبول36.00ج.ض46.00غغرامز محمد حسن الشوري137917-2-1377

غغغغغغغغضعيف91.25غغسودانىمحمد عادل ابراهٌم محمد على138117-2-1379
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد جدا35.5غغغغغغغغغغمقبول75.00فلسطٌنىحميد ابراهيم محمد يوسف138217-2-1380

2019/2018 األولى الفرقة )138317-2-1381  )

ج.ض34.50غغغغمقبول38.50ج.ض64.00غغسودانٌههند عبدالمنعم محمد احمد138417-2-1382
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00مقبول144.00غغسودانٌهاماسى فؤاد صالح حسن 138717-2-1385

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00ضعيف76.50مقبول75.00فلسطٌنٌهابومعٌلق فارس علٌان عال138917-2-1387

غغغغغغغ غ غغغغفلسطٌنىمحمد ناٌف عبدالكرٌم ابودحروج139117-2-1389
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبجٌد جدا34.5ضعيف66.00ضعيف70.50مقبول60.00جٌد جدا47.75مقبول144.00مقبول75.50فلسطٌنٌههدٌل رمزى خلٌل ابورواع139217-2-1390

غغغغغغغغغغغغاحمد طارق سعد خلٌل139317-2-1391
غغ

راسبراسبراسب

2019/2018الفرقة األولى  )139417-2-1392  )

غغغغغغغغغغغغفلسطٌنىاٌسر بسام عبدالقادر ابوغزه139517-2-1393
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغغغغغغفلسطٌنىحمدى مسلم حمدى مرتجى139617-2-1394
غغ

راسبراسبراسب

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 11

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020    مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات
2020/2019نتٌجة الفرقة الثالثة وعلٌهم مواد من الفرقة الثانٌة دور اول  فبراٌر  للعام الجامعى 

TOTAL 2nd year
م

الوحدة التعليمية 
الثامنة
Infection & 

Immunity 
Module

الوحدة التعليمية 
التاسعة  
CNS

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10

الوحدة التعليمية 
الرابعة عشر 

professional(dev
elopment

الوحدة التعليمية الثالثة 
عشر 

(RESPIRATORY 
SYSTEM)

TOTAL of Module 13

الوحدة التعليمية 
الحادية عشر 

 (CONCEPTS OF 
HELTH AND 

DISEASE)

الوحدة التعليمية 
الثانية عشر 

(CARDIOVASCUL
AR SYSTEM)

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00التقدير100.00التقدير60.00التقدير240.00التقدير125.00

TOTAL 2nd year
م

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10
TOTAL of Module 13

غغغغغغغغغغغغفلسطٌنىمحمد عوض صابر محمد حسن 139717-2-1395
غغ

راسبراسبراسب

2019/2018الفرقة األولى  )139817-2-1396  )

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )139917-2-1397  )

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )140017-2-1398  )

حـــــــــــــــــــــــــــــــول )140117-2-1399  )

غغغغغغغغغغغغعراقىاحمد مكى مجٌت عوده140217-2-1400
غغ

راسبراسبراسب

غغغغغغغغغغغغعراقىعلى عٌسى جوده140317-2-1401
غغ

راسبراسبراسب

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00مقبول102.00مقبول60.00مقبول36.00ج.ض67.25مقبول75.00فلسطٌنىمحمد مروان سلٌم االغا140417-2-1402

راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغمقبول36.27مقبول144.00غغفلسطٌنٌهامل كمال سوٌلم المصدر140517-2-1403

ٌمنىعٌسى ناصر احمد140617-2-1404
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

نورهان مختار عبدالسالم محمود عبدالداٌم140717-2-1405
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

140817-2- زٌاد محمد احمد عبدالحلٌم ربٌع529م
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

عمر مصطفى فتحى عمر140917-2-1450
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

عبدالرحمن احمد على ٌوسف 141017-2-1451
غغ

غغغغغغغ غ غغ
غغ

راسبراسبراسب

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 12

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020    مركز الكنترول وتصحٌح االمتحانات
2020/2019نتٌجة الفرقة الثالثة وعلٌهم مواد من الفرقة الثانٌة دور اول  فبراٌر  للعام الجامعى 

TOTAL 2nd year
م

الوحدة التعليمية 
الثامنة
Infection & 

Immunity 
Module

الوحدة التعليمية 
التاسعة  
CNS

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9

الوحدة التعليمية العاشرة
professional 
development

TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10

الوحدة التعليمية 
الرابعة عشر 

professional(dev
elopment

الوحدة التعليمية الثالثة 
عشر 

(RESPIRATORY 
SYSTEM)

TOTAL of Module 13

الوحدة التعليمية 
الحادية عشر 

 (CONCEPTS OF 
HELTH AND 

DISEASE)

الوحدة التعليمية 
الثانية عشر 

(CARDIOVASCUL
AR SYSTEM)

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00التقدير100.00التقدير60.00التقدير240.00التقدير125.00

TOTAL 2nd year
م

TOTAL of Module11 TOTAL of Module 12

رقم الجلوس

TOTAL of Module 8

األســــــم

TOTAL of Module9TOTAL of Module 14
TOTAL of

Module 10
TOTAL of Module 13

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 13

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 14

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 15

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 16

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 17

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 18

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 19

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 20

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 21

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 22

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 23

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 24

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 25

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 26

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 27

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 28

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 29

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 30

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 31

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 32

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 33

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 34

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 35

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 36

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 37

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 38

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  



CONP -70-08    , 6/25/2020

التقديرالنسبة890.00التقدير45.00التقدير150.00التقدير170.00

وائل نبٌل/ د .عمٌد الكلٌة  أ 39

مها غانم/ د . رئٌس الكنترول أ  


