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كشــــــــــــــــف
ارقام جلوس الفرقة الثانٌة فى العام الجامعى 2017 /2016
للطالب المالٌزٌٌن ( طبقا لالتفاقٌة )
دور اعمال السنة ودور ماٌو 2017
*********************
أوال -:طالب مستجدون بالفرقة الثانٌة فً العام الجامعً -: 2017 /2016
م اســـــــم الــــطـــالــــب
م
 .1الهٌانى صفٌة بنت زهرى
 .2اويص عفيفت بىت ميرحان
 .3دهلٌا بنت دهالن
 .4زرٌفة شاذنا بنت اسحاق
 .5سٌتى نور جٌها بنت عبد الرزاق
 .6عدليىا شاذان بىت عمران
 .7فارش عبد هللا زماوى
 .8فاطمت السهرة بىت مد اميه
 .9محمد ذو النعٌم بن محمد
 .10محمد مرشٌد بن محمد نصٌر
 .11نور بلقٌش بنت جئ روسالن
 .12نور خٌرانى بنت خٌر المزمل
 .13وان محمد زهٌد وان محمد غزالً
ثانٌا  -:طالب باقون لالعادة بالفرقة الثانٌه فى العام الجامعً  2017 /2016ومقرر علٌهم تأدٌة االمتحان فى
المواد قرٌن كال منهم - :
كٌمٌاء حٌوٌة هستولوجً السلوكٌة
التشرٌح فسٌولوجً
اســـــــم الطـــــــــالــــب
م
 .14امٌره بنت مد مون

x

x

x

x

 .15شزلٌنا فضلٌن بنت لقمان ذاكى

x

x

 .16محمد لقمان بن كرمو

x

x

x

ثالثا  :طالب متعددى مرات الرسوب ( من الخارج ) بالفرقة الثانٌة فً العام الجامعً  2017 /2016ومقرر
علٌهم تأدٌة االمتحان فى المواد قرٌن كال منهم :
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اســـــــم الطـــــــــالــــب

 .17سٌتً بلقٌس بنت ساتٌمن
 .18سٌتى نور خدٌجة بنت نور الدٌن
 .19محمد حشٌم بن عبد المنب
 .20محمد نورهاكٌم بن محمد نور

التشرٌح

فسٌولوجً

كٌمٌاء حٌوٌة

هستولوجً

السلوكٌة

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×

 .21نبٌله حسنى بنت محمد سنٌل
 .22نور شفٌقه بنت جاما عبد الناصر

×

×

رابعا  -:طالب متعددي مرات الرسوب من الخارج ( فرصة اخٌرة جمٌع المواد ) بالفرقة الثانٌة 2017 /2016
ومقرر علٌهم تأدٌة االمتحان فً المواد قرٌن اسم كل منهم -:
التشرٌح فسٌولوجً كٌمٌاء حٌوٌة هستولوجً السلوكٌة
اســـــــــــم الطالــــب
م
 .23فاطن امالٌنا بنت اول الدٌن
×
×
×
×
 .24نور سوهارنً بنت ازهار الدٌن

×

×

×

×

×

 2017/2016ومقرر علٌهم تادٌة االمتحان فً مادة السلوكٌة :
خامسا  -:طالب مقٌدون بفرق اعلى فً العام الجامعً
التشرٌح فسٌولوجً كٌمٌاء حٌوٌة هستولوجً السلوكٌة
اســـــــــــم الطالــــب
م

×

 .25سٌتً فاضلٌن سكنٌة بنت جوانً
( الثالثة باقى لالعادة )
 .26نور فاتن افٌقة بنت شحروم
( الثالثة باقى لالعادة )
 .27محمد عزا بن عصام الدٌن
( الرابعة )
شئون الطالب

مراجع االمتحانات

×
×

المدٌر االدارى للبرنامج المالٌزى

مدٌر عام التعلٌم
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سادسا  -:طالب تحت الفصل الستنفاذهم فرص دخول االمتحان من الداخل والخارج -:
احمد سلٌمان بن ابو ساماح

محمد امٌر الدٌن بن روسنى

احمد فاٌز بن احمد ازرى

محمد حمٌز بن طاهر

ازروال ازري بن روسلً

محمد حوسً الهادي بن محمد رودزي

ارٌف امل بن ابراهٌم

محمد شاكر بن عبدالرحٌم

ازٌرا هانم بنت عبد الرحٌم

محمد شامٌل بن عبد الحمٌد

الٌسا صوفٌانً بنت محمد صوفً

محمد عفٌف حكم بن محمد اسري

امٌر الفطرى بن عمران

محمد فارس بن محمد بو ادي

امٌر الهادى بن انور

محمد فاٌز بن عبد السالم

امٌر رضوان بن رملى

محمد فاٌز صالحٌن بن سلٌمان
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امٌر شوفٌرا بنت اسحاق

محمد فاٌق بن محمد فازٌل

امٌر عرفات بن سورٌانى

محمد فرابً بن نٌظام

انتان فرحانه بنت محمد عارف

محمد فرمان خان بن مدرشٌد خان

انٌس واحدا بنت مسداد

محمد مورشٌد بن زٌن الدٌن

اوانٌس بنت اول الدٌن

معاذ بن احمد فارس

اوردى ادٌبة بنت عبدالرحمن

ناضٌرة فاطن بنت هاشم

توان نور عتٌقة بنت توان رحٌم

نور اتٌقة بنت اسماعٌل

حارث شهمً بن زكرٌا

نور العتٌقة بنت نوردٌم

حانٌس مرضٌة بن روسلن

نور الٌشٌا بنت مات اودٌن

حنان عصراوي بنت ابو بكر

نور اٌدا كاملٌا بنت قمر الزمان

زاي محمد بن زاٌدي

نور حمٌدة بنت ذو الكفل

ستً مستورة بنت ابو

نور شاذاتول رحٌمه بنت روسلٌن

ستى نور امالٌنا بنت محمد تارمٌزا

نور شزوانً بنت نورال بٌلٌد

ستً نورول اتٌقة بنت محمد روسلً

نور شفوانى بنت عزٌز

سولٌحة افٌقة بنت محمد ازهار

نور شهٌرة بنت عبد الرزاق

سٌتً هالٌدا بنت عبد الحلٌم

نور عتٌرة رجا بنت مات جوري

سٌد احمد اشرف بن سٌد هاشم

نور عٌن نظٌرة بنت قمر الزمان

شهٌرة بنت رضوان

نور عٌونً عقٌلة بنت روسلً

صبرٌنا بنت محمد راحٌم

نور فاتن شهدا بنت محمد صبري

صبرٌنا نجٌحا بنت اشاري

نور فطٌن نادٌرة بنت عبد المنان

عبد الرحمن بن محمد زامبٌري

نور هداٌه بنت ابو غانً

عبد المنٌر بن زوهاٌري

نورول شهٌرة بنت ازاهه

عفٌف شاهام بن احمد ساتمً

نورول عفٌفة بنت محمد رملً

علٌا اتٌرة بنت عبد الجلٌل

نورول فرحٌة بنت زكرٌا

عٌن صوفٌا بنت محمد ٌوسري

نٌك محمد عارف بن محمد عزمً

فارا فرحانه بنت مد روسالن

نٌك نور على عدنى بنت رسلى

فارٌق ناظرٌن بن ناظرى

هانم بنت محمد فاضٌل

فرح بنت محمد نور

وان انٌس شامٌم وان حسٌن

فرحٌة بنت اسماعٌل

وان شزانا بنت وان جمال الدٌن
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فلزه عقٌله بنت عزمى

وان شهٌرة ناتٌقة بنت وان مزالن

التون فاتن لٌانا بنت ازمان

وان نور عفٌفه بنت نورالدٌن بن وان

محمد اخٌر النعٌم عبدالحلٌم
نزهه العدلٌن بنت مت نظرى

فاضل بن عبد الوهاب

اســـــــــــــــــــــــحالم
اسحلوث اًا /
جوزيعات لجاى الوراقبة والوالحظة عي اهححاًات الفرق
االجية - :
الفرقة االولى ( التشرٌح  ،الكٌمٌاء الحٌوٌة  ،الفسٌولوجى  ،الهستولوجى  ،اللغة
االنحلٌزٌة  ،حقوق انسان  ،حاسب الى )
الفرقة الثاًية ( الفسٌولوجى ،الهستولوجى ،التشرٌح  ،الكٌمٌاء الحٌوٌة  ،العلوم
السلوكٌة  ،فسٌولوجى استثنائى )
الفرقة الثالثة ( الفارما  ،الفارما العملى  ،الفارما ، M.C.Qالبكترٌولوجى ،
الباثولوجى )
الفرقة الرابعة ( الصحـة العامة  ،الـرمــد  ،الطــب الشــرعـى  ،الصـحـة العامـة
اســتثنائــى
 ،انف واذن وحنجرة )
الفرقة الخاهســة ( اعـمـال الســنة لـمـادة الباطنة العامـة – والنسـاء والتولٌد نظــام
قـدٌـم  ،الباطنة العامة الورقة االولى – والنساء والتولٌد نظام قدٌم  ،الباطنة العامة الورقـة الثانٌة
،
الباطنة العامة الورقـة الثالثة ) 0
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جحريرا فى 0 2015 / 9 / 9
الوسلن
هدير عام الحعلين

الوسحلن

