
 7102 – 7102تائج االمتحانات املرحلة الرابعة ن

  Medicine Surgery Pathology Gynecology Community األسم ت
Medical 

ethics 
Forensic  

med. 

Final 

result 

 ناجح جيد جيد  متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط ادًد دًُد ػثد ػثاض 1

 ناجح جيد جيد جيد جيد جيد جدا متوسط جيد ادًد خهُم اتساهُى فهد 2

 راسب متوسط متوسط راسب مقبول ناجح بقرار مقبول متوسط ادًد َاجٍ ػهٍ هساط 3

 ناجح جيد جيد مقبول مقبول مقبول ناجح بقرار مقبول ازوي زػد دمحم زدُى 4

5 
دكى ػثدانعالو اتساهُى 

 ػهٍ 
 ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد جيد متوسط جيد

 ناجح جيد متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط دُدز َافغ دًادٌ ػثدهللا 6

7 
زَى قصٍ ػثدانفتاح 

 ػثدانىهاب
 راسب متوسط جيد مقبول راسب راسب ناجح بقرار راسب

8 
شَُة ػادل ػثدانجثاز 

 يذًىد
 ناجح جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد جدا

9 
ظًاء خُسٌ دًىد 

 ػثدهللا 
 ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد جيد متوسط متوسط

10 
ظُف اَاد ػثد انىادد 

 دمحم
 ناجح جيد جيد جيد جيد جيد جيد متوسط
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 ناجح جيد جيد جدا جيد جيد جيد جدا جيد جيد شهد يظفس ػكهه دمحم 11

12 
صفا قذطاٌ ػثدانكسَى 

 َىظف 
 ناجح متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول ناجح بقرار مقبول

 ناجح جيد جيد متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط طه ػكاب فصع شُُتس 13

14 
طُثح غٍُ َاصس اندٍَ 

 طه
 ناجح جيد متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط

15 
ػائشح ادًد خهُم 

 اظًاػُم
 ناجح جيد جيد جدا جيد جيد متوسط متوسط جيد

16 
ػثدانقادز اكسو ظاهس 

 يجراب
 يراجع التسجيل

 ناجح جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد متوسط ػثُدج ػايس صادق فهُخ 17

 راسب متوسط متوسط راسب راسب راسب راسب راسب ػرزاء َاظٍُ ذَاب ػًس  18

 راسب جيد جيد متوسط متوسط متوسط متوسط راسب علي خالد ابراهيم عذاب 19

 ناجح جيد جدا جيد جيد جيد جيد متوسط متوسط ػهٍ َىظف ذَاب دعٍُ  20

 ناجح متوسط جيد جدا متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول ػًس تاظى ػصَص فهُخ 21

 ناجح جيد جيد مقبول متوسط ناجح بقرار مقبول مقبول غفساٌ زفؼد ظاكٍ ػهٍ  22

23 
فساخ دًداٌ ػثدهللا 

 تاغىش
 راسب جيد جيد راسب مقبول راسب راسب راسب
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24 
فاطًح دمحم دعٍ 

 خىزشُد 
 ناجح جيد امتياز جيد جيد جيد متوسط متوسط

 راسب جيد جيد راسب مقبول راسب راسب راسب ياشٌ دايد ػجُم دثُة 25

 ناجح جيد جيد مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول دمحم صانخ كاظى فؤاد  26

27 
دمحم صائة ػثدانجثاز 

 اظىد 
 ناجح جيد جيد متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط

 ناجح متوسط جيد جدا مقبول متوسط مقبول ناجح بقرار مقبول يسادة ػهٍ دًُد تاغىش 28

29 
 يسَى دمحم ادًد يدهس

 راسب جيد متوسط راسب ناجح بقرار راسب راسب راسب

30 
يُط َاظى جاظى دمحم 

 ظؼُد
 ناجح جيد جيد متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط

 راسب جيد متوسط راسب متوسط ناجح بقرار مقبول مقبول َىز وضاح ذاكس 31

 ناجح جيد جدا امتياز متوسط جيد جيد متوسط جيد َهً يؼجم ػهٍ خُُفس 32

 ناجح جيد متوسط مقبول مقبول مقبول ناجح بقرار مقبول هدي ػىاد ػثُد ادًد 33

 راسب جيد متوسط مقبول متوسط راسب راسب مقبول هُد يانك فتُاٌ فتذٍ 34

 ناجح جيد امتياز متوسط جيد جيد جيد جيد هُا خاند دًىد خهُفح 35

 يراجع التسجيل إظساء دمحم ػثد انهطُف 36
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                 انًذًهىٌ  

37 
اتى ػثُدج فصع ػثد 

 انسشاق
           راسب مقبول

  

       مقبول   مقبول   ادًد شَد زشُد 38
  

             مقبول ادًد ػهىاٌ 39
  

           مقبول   اظًاء نطُف فُاض 40
  

       راسب     راسب دٍُُ يظفس اظًاػُم 41
  

           مقبول   ظسي يسواٌ خهُم 42
  

           مقبول مقبول شهد يذعٍ يىح 43
  

       راسب   راسب   صثاح ػهٍ ػصفىز 44
  

           مقبول   كىثس دايد 45
  

           راسب   دمحم دعٍ خهُفح 46
  

 يسواٌ صانخ دًاد 47
  

       متوسط    
  

             راسب َىز دًُد خهُفح 48
  



       راسب       َىزػًاز ػهٍ 49
  

 


