
رقمًا
6166393170ٌوسفابراهٌم اسماعٌل1
5788404282قدورابراهٌم العز الدٌن2
5802364480محمد مخلصابراهٌم سالوس3ً
5933383674عبد السالمابراهٌم شٌحان4
596027936محمداحمد الحاٌك5
6158393978نور الدٌناحمد الخضر6
6107332962عارفاحمد الشٌخ عل7ً
غائبغائبغائب6060محمداحمد الصٌادي8
6056394281ماهراحمد العبد هللا الشٌخ9
6200344680عبد الكرٌماحمد المصطفى10
5831313768سلٌماناحمد بشور11
5939333467خضراحمد جاكٌش12
6064384381صفواناحمد زعتر13
6068373572عامراحمد كف الغزال14
6140343367زٌاداسراء المحمد15
5843373976عدناناسراء أسعد الخطٌب16
6099263258عبد هللااسراء شكوه17
6074363369ممدوحاسراء شومل18
6029342660راكاناسعد األسعد19
5900302757نوفلاسماعٌل المعروف20
6023354580ٌوسفاسماعٌل شنو21
5834182341ماهراشرف السلوم22
6118372865داعوراالء الصالل23
5823413172سٌف الدٌنالماسه الخالد24
6080382765احمدالهام الشحاده25
5786424587محمد دٌبانس القبالن26
6067352459عبد الرحمنانس مدللة27
6076383472عبد اللطٌفاٌاد افحٌل28
غائبغائبغائب5824عبد العزٌزاٌاد عمار29
6146394584عبد االلهاٌمان االسود30
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5898394786عماراٌمان الخٌاط31
5980404585حٌاناٌمان بحري32
6111423678ابراهٌماٌه بظ33
6085403979حٌاناٌه دبٌس34
6174404484ٌاسراٌوب عاص35ً
5749374279منارإسماعٌل الحمص36ً
6177353671علًإناس العل37ً
5889404080محمدإٌمان الدكاك38
5989403575مصباحأحمد الحاج حامد39
5929332659طاللأحمد الحمٌدة40
6319394079عبد الباقًأحمد الشرتح41
6035363975علًأحمد الشٌحاوي42
5800393776جهادأحمد العسكري43
5846353671محمودأحمد ملحم44
5910363571طارقأحمد هوزن الصباغ45
6193374077سامرأحمد ورد46
5880322860محمودأرٌج ابو زٌد47
5985354075محمدأشرؾ الخالؾ48
6036343367ناظمأمجد عٌالن49
6063374279ممدوحأمٌر الفصٌح50
6072373370سلمانأوس مهنا51
5951393170مهندآالء الحموٌة52
5872374178عبد المنعمآالء الشعار53
5806323567احمدآالء الشٌخ54
5855413980ٌاسرآالء المحمد55
6015383270صالحآمنه قضٌمات56ً
5819343367ابراهٌمآنا فرٌج57
5805373673فارسآٌة قندقج58ً
5533333164حازمآٌة كٌالن59ً
5851383775فرٌدبتول الخطاب60
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5941343468احمدبتول الزٌدان61
5745384179حسنبتول العل62ً
5972384280حسنبتول الفطامة63
6019382664عبد العزٌزبتول علوش64
6145353570عبد الستاربثٌنه الخطاب65
6057373976عالء الدٌنبسام المؽربل66
غائبغائبغائب5216رامًبشار االمٌن67
5757363369حسنبشرى حسن68
5790364177صالحبشرى طالب69
5705312758صهٌب بشٌر النعسان70
6101343165منجدبشٌر صمصام71
5934344175مرهفبٌان الجاجة72
6130383674برهانبٌان الحصري73
6033383775حسٌنبٌبرس جاوٌش74
6623302757تٌسٌرتامر الراض75ً
6000293766عبد الرزاقتسنٌم فنصه76
6021313768محمدتمام شحود77
6040394584عبد المعٌنتهانً شب78
6043353368شفٌقتٌدور اسو79
5920313162محمدجعفر ٌزبك80
5695334275جاوٌدجمال سفر81
6147353570غزوانجودي دبٌس82
5826384482خالدحازم الشقره83
5857313869ٌوسفحبٌب شٌحان84
5775312859مفٌدحبٌب ٌعقوب85
5764424385محمد دٌبحذٌفة بعبر86
5762384078احمدحذٌفه صطٌؾ87
5943343367محمودحسام حالق88
5968393372محمد دٌبحسن الصباغ89
5896404282محمدحسناء علٌها90
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6139292655احمدحسٌن عشٌش91
5921313768احمدحسٌن عفٌؾ92
5881293665محمد نورحال العتٌق93
5709333164فاٌزحال قاشوش94
5893424082رٌاضحال هزاع95
5956394584أحمدحمزه الحاج عمر96
6075384381حسانحنٌن الرفاع97ً
6141363066عمادحٌاة النٌربٌه98
6006333871خلٌفخالد الصطوؾ99
6161312455عادلخزامً رزوق100
5867332760زٌاددانً شموط101
6131362561زٌاددانٌا كرزون102
6046374077المثنىدانٌه العلوان103ً
6026414485احمد عماددانٌه دندشل104ً
5848414485احمد غٌاثدانٌه عدي105
6052333770ٌحٌىدانٌه هدله106
5923374077محمددعاء جنٌد107
6183333871ضاهردنٌا شٌخ الشباب108
6196404181ٌحٌىدٌاب المحمد109
5738343771محمد تٌسٌرديمة الشفيع110
5853343872محمدراكان باكٌر111
6622374178علًرام مخلوؾ112
5828353671مهندرامً االسود113
5869292958حكمترانٌا عدٌره114
5884394382احمدرائد الروبة115
6102313667احمدربٌع ربٌع116
5930343569محمدرزان العمر 117
6103292756محمودرؼد المصطفى118
5916372562حسنرؼد حمص119ً
5911383573محمد ٌاسررفاه رجب120
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5746383876كمالرفاه وسوؾ121
6078394382حسانرفعت البؽدادي122
6150252752مصطفىرفٌؾ عبد الواحد123
5885383674رامًرمى السلوم124
5832293463عبد الرحمنرنا األحمد125
5915353368تمٌمرنده المشنوق126
5852383068نصررنٌم عبد الرحمن127
5777354075هاشمرنٌن سعٌد128
5785302959طارقرهام الحكٌم129
5871303363ٌحٌىرهام حمشو130
5804323365محمد هاٌلرهام شٌخ الؽنامة131
5977394180ٌمنًرهام وطفة132
5999353267إٌادرهؾ الناصر133
6165353974عمررهؾ الٌاسٌن134
غائبغائبغائب5221عبد المجٌدروضة قطٌن135ً
5971384280سمٌرروال عروب136
5879282856سلومرٌتا هابٌل137
6084312960ضٌاء الدٌنرٌم سوقٌه138
5744283462خلٌلرٌم عرب العساؾ139
5770353469أٌمنرٌم عروب140
5818283462مٌخائٌلرٌم فرٌج141
5932333467هٌثمرٌم ماقوقه142
5803374481مأمونرٌم مشعان143
5906344074رامًرٌما شموط144
5835312455مصطفىرٌمه االخرس145
5113292756عبد المجٌدزلٌخة الحج146ً
5860324274عزٌززٌاد المقصقص147
6594363571عقٌلزٌاد جمال148
6232373572نبٌلزٌنب المحمود149
5861374077عمادساره الحافظ150
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6120353772جوزرساره الزٌر151
5958292756نعمانساره بٌطار152
5810333366مٌالدساندرا سموع153
6143274067عبد النورساندرا صائػ154
5765383472نضالسائر ضرٌر155
6156312253عبد الرحمنسراء المعراوي156
5998323466عبد العزٌزسعاد فدعٌن157
5774313263سمٌرسلفانا الخال158
6073383674جهادسمٌر الحالق159
6125393978عماد الدٌنسنا عدي160
587837946ابراهٌمسناء شحود دٌاب161
6053364177محمد معتزسهام شاكر162
5782332457هٌثمسومر طهماز163
5815343670سمٌرشام ابو كرشه164
5814312960وسوفشامٌرام سلوم165
5962333063محمودشمعون عبد الرحمن166
5875314071عدنانشهامة كبٌس167ً
5742332861محمدشهامه الحمودي168
5946374077رسالنشهد البكري ؼنامه169
5883373572بشارشهم قمر الدٌن170
6041373976سلٌمصبا درؼام171
5771394382ٌحٌىصفاء المحمد172
5796393372ماهرطارق عوٌضه173
5862303060حسنطله الرحال174
6030312253هشامطونً لباد175
5987393271حسامعبد الرحمن الرهوان176
6087354378عزامعبد الرحمن الطرن177
5781333669خالدعبد الرحمن دروٌش178
6045303666ٌحٌىعبد الرحمن عرفه179
6062353570حسام الدٌنعبد الرحمن ؼزال180
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5950343771كمالعبد الرزاق الخان181ً
5927404383كمالعبد السالم عبد الحق182
6034343872صفوانعبد العزٌز العلوان183ً
5751362561عبد الرزاقعبد الكرٌم الرٌم184ً
6148313061عبد الرزاقعبد هللا المحمد185
6014334376محمد هاشمعبد الهادي صلٌع186ً
5807303565عادلعبود ٌوسؾ187
6153373067محمد صفوانعدنان العطار188
6044394483حسام الدٌنعدنان عابدٌن189
6047353267عبد السالمعدنان عسكر190
5759323567جابرعزه ٌوسؾ191
5955343266خالدعفاؾ جاجٌه192
5973303262محمودعال العلٌان193
5784383775عمادعال العموري194
6010383876محمدعال معراوي195
5891384179مروانعالء الدٌن الجندل196ً
5763323668عدنانعالء عامر197
6515382462مصطفىعلً الجندي198
6095404888سلٌمانعلً المحرز199
6028303464عمارعلً جاكٌش200
5991374178عدنانعلً خربٌط201
5844293059محمدعلً ٌوسؾ202
5780384280فؤادعمار سالم203ً
5847394180محمد ظافرعمر سراج204
6094383674احمدعمر صوي205
غائبغائبغائب5731 محمدعمران النابلس206ً
604832537محمد نورعمران قطرمٌز207
5801383674محمدعوض العوض208
5825313566ٌاسٌنؼاده عزكور209
6163292251محمدؼزل الزعب210ً
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6092303060عمرؼصن البان نصر211
5892374784ٌحٌىؼفران العمر212
5816353772منهلفاتن ابو سعد213
5760363874سمٌرفادٌه االحمد214
6049384078عبد الرحمنفاطمة الخلٌل215
6100313465علًفاطمة الشٌخو216
6122333669مدٌنفاطمه السوٌد217
6082352358محمد غٌاثفاطمه صباغ218
6079383977عبد المنعمفاطمه مسلم219
غائبغائبغائب5904هدوانفاطمه نوح220
5899343468زٌادفاطمه هوٌس221
5903363773محمد فائزه  الشٌخ حمدون222
6007343670سامرفراس االصفر223
5957344276محمد سمٌرفراس الجانودي224
5850384381عدنانفرح أبو حالوة225
5984364278أكرمقاسم القاسم226
5797351348صالح الدٌنقتٌبه عل227ً
5776414586محمدقصً البنا228
غائبغائبغائب5914ماهرقمر الحجار229
5812393978نزٌهكامل المحمود230
5935313768عبد الباسطكرم الخوام231
6061324173حٌدركرم العج232ً
5798353974احمدكرم نوٌر233
6135311647انطوانكلٌر الدٌب234
6024393675فٌصلكنانه العقٌل235ً
6081404181مصطفىلمى الشٌخ مرع236ً
6013303464صالحلمى المصطفى237
5966333265عبد الرحمنلٌا العطار الحداد238
6091352863عبد الرحمنلٌن صوماؾ239
5863282755ولٌدلٌنا القس240
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5838353267لٌونلٌنا اواكٌم241
5588353570مكرملينا كنوه242
6025363975نورسلٌندا المقدس243ً
5870353671مأمونماري ان صمان244
5882353065حبٌبماري جراد245
5912323264سهٌلماري فرحه246
5995323567كمالمارٌا االبرش247
5792343468شاكرماٌا سعود248
5833222345مطانٌوسمجد قصطون249
6149293160موفقمحمد االصفر250
5978343367حافظمحمد األحمد251
6126384078سامًمحمد البٌروت252ً
5778394382خالدمحمد الحاج قدور253
5377322961خضرمحمد الدروٌش254
5983373774عبد الحلٌممحمد السبسب255ً
6016373471غازيمحمد الشمال256ً
5970333972علًمحمد العلٌوي257
غائبغائب608927حامدمحمد المحمد الخلؾ258
6003343569عمرمحمد بركات259
5967424385محمدمحمد بشر بادنجك260ً
6077352762تماممحمد بكر عابدٌن261
5953384583خالدمحمد خالد البوش262
6178363268إحسانمحمد خلؾ263
5994373875محمودمحمد خلٌل264
5827393978مصطفىمحمد دبوري265
5963292958نضالمحمد دٌاب266
6112383169اسماعٌلمحمد ربٌع الوتار267
5948394281عبد المنعممحمد سفاؾ268
غائبغائبغائب6329غازيمحمد سلطان269
6138283159موفقمحمد طارق الحوران270ً
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5887323769رٌاضمحمد طالل الشٌخ مرع271ً
6096313667عبد الرحمنمحمد طوقاج272
6113272552خالدمحمد علوان273ً
6069302555خلدونمحمد علً زٌنو االرك274ً
5752353570محمد خطابمحمد عمر قاموعة275
6042312051غانم محمد مصٌن276ً
5909374178خالدمحمد نصر الخطٌب277
5868404383محمد مهديمحمد نور الخطٌب278
غائبغائب580926حاتممحمد نور الشحاده279
6009373168جمالمحمد نور حمشو280
5975343266احمدمحمد ونوسه281
5947312960عبد الجبارمحمد ٌمان نوٌر282
5901251641دٌابمحمود االسمر283
5969353469خالدمحمود الشٌحان284
5936343367عبد الرزاقمحمود جلٌق285
5766393776محمدامٌنمحمود حلبٌة286
5993313364خضرمحمود مصطفى287
6198404484فهدمرح زعٌزع288
5908414687محمد غالبمرح ورار289
6083383775نبٌلمرٌم الحمد290
6123313869احمدمرٌم سلٌمه 291
5811353873ناصرمرٌم كعٌد292
5952384684عبد القادرمسعؾ خموسٌة293
6197333568عبد الرحمنمعاذ وحود294
5493372966احمدمعتصم باهلل المنجد295
6195414788مصطفىمنار ورار296
5793404181عادلمنال محسن297
5940404787بدرمنذر باطوس298
5840334376فرٌدمنى المسٌح299ً
5845253661ٌحٌىمها كنعان300
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5895404383عبد الكرٌممهند فطراوي301
5604352964فاٌزموسى هزٌم302
5772333467محمودمؤٌد عدامه303
34صفر601134وردانمً المٌر تامر304
5822384482عٌسىمٌرنا طبول305ً
5791413879باسلمٌس الخضر306
6065343670احمدمٌس سبسب307ً
6054303565ادٌبمٌشلٌن سمعان308
5876273764احمدنانسً سعد الدٌن309
5954374077غسان نجاح السبع310
5897404585عبد الرحمنندٌم الفطراوي311
6018354075ٌاسرنرمٌن طٌان312ً
5907353772عبد الباسطنسرٌن الخوام313
5965363470عامرنؽم الحلوان314ً
5783333568زٌادنؽم العموري315
5817343973عوادنؽم شاهٌن316
5767313566عبد الحلٌمنهلة العبدو317
5873323466سلومنهى شٌحان318
6119343771عبد اللطٌفنور ادلب319ً
5890354378احمدنور األحمد320
6012374279طاللنور الجاجه321
5959303363محمد بسامنور العمر322
5988302757رٌاضنور الهدى اونٌس323
5836404585تمامنور الهدى بظ324
6027333871ٌاسٌننور الهدى عروب325
6086414485احمدنور زمزوم326
6022313667كرٌمنور سلوم327
5874293463محمودنور عثمان328
6050384482عصامنور ملوح329ً
6090343266هٌثمنورا جنٌد330
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6005293160خلدوننوران حٌدر331
5922303969محمد طاللهاجر الالذقان332ً
5779333467منذرهادي عٌد333
5986353469فهدهبا جربوع334
6124414485خالدهبة هللا السٌد محمد335
6031374481فاضلهبة أصفر336
5794302656نصرهبه العٌسى337
5842323971محمودهبه لبان338
5837353368ثائرهبه نعمه339
6059323567عبد السالمهدى األشقر340
5830363672محمد منٌرهدى النجم341
غائبغائبغائب6151خالدهال الشماع342
6058333669محمودهال حبوش343
5902302656طالسهمام الخلٌل344
5945373067أنسهناء المدن345ً
5829414384نزٌههنادي االحمد الٌوسؾ346
5230384078عبد الرحٌمىند ابراىيم347
5761404181عبد الكرٌمهند السلوم348
5913353772محمودهٌا النعسان349
5541343266عٌسىوائل دوري 350
6133343872عبد الرزاقوسام الطماس351
6136364278محمدوسٌم النجار352
5707394281محمدوالء عقده353
5747374279وهٌبٌارا خرٌبوق354
5754363369عبد الكرٌمٌاسر القاسم355
6071313667عبد الحمٌدٌاسمٌن الخان356ً
5820324072عهدٌاسمٌن عبد هللا357
5748404383ولٌدٌامن نحٌل358ً
6001374178عزامٌحٌى الحزوان359ً
5905333770حبٌبٌوسف فالحه360
5865273158ماهرٌوسف منقش361
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5372332053شاكرحافظ رعد1
5336292756فارسعائشة المرعي 2
5919424385ماجداحمد ابو حسن3
5673373269مصعبآالء العوير4
ؼائبؼائبؼائب5501محمدأحمد الشبالق5
ؼائبؼائبؼائب5717احمدأمين الحوامده6
5620394180عثمانإيمان مسطو7
5692393069ابراىيمبسيمة رستناوي8
6250292655فراسبشار القاسم9
5434292453محمد تيسيرحزامي األحمد10
5712363571أحمدحسن الخالد11
ؼائبؼائب644533امينعمي الباكير 12
ؼائبؼائب567638عبد الجبارفراس زقزوق13
5821363167ميديقمر فطوم14
5368403575محمودلين مشعان15
5713332962مرعيمحمود عنتر16
5636373673بساممصعب ابي عيشو17
ؼائبؼائبؼائب5190احمدمعتز العمي18
5245383169رياضميس الخالد19
5500403979محمدنور الدين المحمد20
6172363167محمد سالمىبة بيرقدار21
5390392665محمدىنادي القاسم22
5494383573رامزيمان ديوب23
5342292049محمد سعيداحمد العتيق24
6204312758محمودباسل عبدو25
5329263763عميمحمد ديوب26
27
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0073302353محمد نورنبراس قندقج1ً
0072404585عبد المجٌدأنس الفاخوري2
0074283664محمد نورفراس قندقج3ً
0075363066مؤنسنجوى حمراء4
0071323062نورياحمد اصفر5
ؼائبؼائبؼائب0076جودي الٌوسف6
0077313465ابراهٌمبٌان الٌوسف7
0078374178زكًآالء محمد سعٌد8
0042403575فائزعمر الصطوف9
10

جامعات القطر
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كتابة
فقط سبعون درجة

فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط ثمانون درجة

فقط أربع و سبعون درجة
فقط ست و ثالثون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط اثنان و ستون درجة

فقط واحد و ثمانون درجة
فقط ثمانون درجة

فقط ثمان و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط واحد و ثمانون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط ثمان و خمسون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط ستون درجة
فقط سبع و خمسون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط واحد و أربعون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط سبع و ثمانون درجة

فقط تسع و خمسون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة

فقط أربع و ثمانون درجة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول
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كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط ست و ثمانون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط تسع و سبعون درجة
فقط أربع و ثمانون درجة
فقط تسع و سبعون درجة
فقط واحد و سبعون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط تسع و سبعون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط سبع و سبعون درجة

فقط ستون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط تسع و سبعون درجة

فقط سبعون درجة
فقط سبعون درجة

فقط ثمان و سبعون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط سبعون درجة

فقط سبع و ستون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط خمس و سبعون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط ثمان و ستون درجة
فقط تسع و سبعون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط سبعون درجة
فقط ست و سبعون درجة

فقط تسع و ستون درجة
فقط سبع و سبعون درجة

فقط ثمان و خمسون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط أربع و سبعون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط سبع و خمسون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط ثمان و ستون درجة
فقط أربع و ثمانون درجة
فقط ثمان و ستون درجة
فقط اثنان و ستون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط سبعون درجة

فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط تسع و خمسون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط خمس و خمسون درجة
فقط ثمان و ستون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط أربع و ثمانون درجة
فقط واحد و ثمانون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط واحد و سبعون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط ستون درجة

فقط واحد و ستون درجة
فقط سبع و سبعون درجة

فقط خمس و ثمانون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة

فقط سبعون درجة
فقط سبع و سبعون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط واحد و ثمانون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط ثمان و خمسون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط ست و خمسون درجة
فقط اثنان و ستون درجة

فقط ثالث و سبعون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط ست و سبعون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط اثنان و خمسون درجة
فقط أربع و سبعون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط ثمان و ستون درجة
فقط ثمان و ستون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط خمس و ستون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط أربع و سبعون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط ست و خمسون درجة

فقط ستون درجة
فقط اثنان و ستون درجة
فقط تسع و ستون درجة
فقط اثنان و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط واحد و ثمانون درجة
فقط أربع و سبعون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط أربع و سبعون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط سبع و سبعون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط اثنان و سبعون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط أربع و سبعون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط ست و أربعون درجة
فقط سبع و سبعون درجة
فقط سبع و خمسون درجة

فقط سبعون درجة
فقط ستون درجة

فقط ثالث و ستون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط سبع و سبعون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة

فقط ستون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط تسع و ستون درجة
فقط ست و ستون درجة

فقط سبعون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط واحد و سبعون درجة
فقط ثالث و ثمانون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط ثالث و ثمانون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط اثنان و ستون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط تسع و سبعون درجة
فقط ثمان و ستون درجة
فقط اثنان و ستون درجة
فقط ثمان و ثمانون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط تسع و خمسون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط ثمانون درجة

فقط أربع و سبعون درجة

فقط سبع و ثالثون درجة
فقط أربع و سبعون درجة
فقط ست و ستون درجة

فقط واحد و خمسون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط ستون درجة
فقط أربع و ثمانون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط أربع و سبعون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط ثمان و خمسون درجة
فقط سبع و سبعون درجة

فقط ثمان و ستون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة

فقط سبعون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط واحد و ثمانون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة
فقط ست و ثمانون درجة

فقط ثمان و سبعون درجة
فقط ثمان و ستون درجة

فقط ثالث و سبعون درجة
فقط أربع و سبعون درجة
فقط سبع و أربعون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط واحد و ثمانون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط خمس و ستون درجة
فقط ثالث و ستون درجة

فقط خمس و خمسون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط سبع و ستون درجة
فقط سبعون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط ثمان و ستون درجة

فقط خمس و أربعون درجة
فقط ستون درجة

فقط سبع و ستون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط أربع و سبعون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة

فقط تسع و ستون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة
فقط اثنان و ستون درجة
فقط ثالث و ثمانون درجة
فقط ثمان و ستون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط ثمان و خمسون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط واحد و ثمانون درجة

فقط تسع و خمسون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط تسع و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط اثنان و خمسون درجة
فقط خمس و خمسون درجة

فقط سبعون درجة
فقط واحد و خمسون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط ثالث و ثمانون درجة

فقط ثمان و ستون درجة
فقط ست و ستون درجة

فقط ستون درجة
فقط واحد و أربعون درجة
فقط تسع و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط أربع و ثمانون درجة
فقط سبع و ثمانون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط ثالث و سبعون درجة
فقط أربع و ثمانون درجة
فقط ثمان و ستون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط ثمان و ثمانون درجة
فقط واحد و ثمانون درجة
فقط سبع و ثمانون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط واحد و ستون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط ثالث و ثمانون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط أربع و ثالثون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط تسع و سبعون درجة

فقط سبعون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط سبع و سبعون درجة

فقط خمس و ثمانون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة

فقط سبعون درجة
فقط ثمان و ستون درجة

فقط ثالث و سبعون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط تسع و سبعون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط سبع و خمسون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط ست و ستون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط ستون درجة
فقط تسع و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط خمس و ثمانون درجة
فقط واحد و ثمانون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط ثمان و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة

فقط تسع و ستون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط أربع و ثمانون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط واحد و ثمانون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط واحد و ثمانون درجة
فقط تسع و سبعون درجة
فقط تسع و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط ثالث و ثمانون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة

فقط سبعون درجة
فقط ثمان و خمسون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة
فقط واحد و سبعون درجة

فقط سبع و ستون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط اثنان و ستون درجة

فقط ثالث و سبعون درجة

فقط تسع و ستون درجة
فقط تسع و سبعون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط خمس و ستون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة
فقط تسع و أربعون درجة

فقط ثمان و خمسون درجة
فقط ثالث و ستون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء

الراسبون



كتابة

/1/تقويم األسنان 
الرابعة

المجموع

2018  - 2017
الفصل االول

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط اثنان و ستون درجة

فقط خمس و ستون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط خمس و سبعون درجة

جامعات القطر

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة          أمين سر اللجنة                           رئيس اللجنة الرصد  

مؤيد كزكز. رباب الصباغ                                              نسرين حداد                                د.   د حسان فرح.     د

                  رئيس اللجنة القارىء

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

                     الدكتور حسان الحلبية


