
كتابةًرقماً

أربعون درجة فقط616637340يوسفابراهيم اسماعيل1

سبعة وثالثون درجة فقط578837037قدورابراهيم العز الدين2

خمسة وأربعون درجة فقط580242345محمد مخلصابراهيم سالوسي3

واحد وأربعون درجة فقط593340141عبد السالمابراهيم شيحان4

ثالثة وستون درجة فقط5960372663محمداحمد الحايك5

ثالثة وثالثون درجة فقط615832133نور الديناحمد الخضر6

واحد وستون درجة فقط6107313061عارفاحمد الشيخ علي7

606017محمداحمد الصيادي8

ثالثة وأربعون درجة فقط605639443ماهراحمد العبد هللا الشيخ9

واحد وسبعون درجة فقط5831393271سليماناحمد بشور10

تسعة وخمسون درجة فقط5939342559خضراحمد جاكيش11

أربعة وأربعون درجة فقط606440444صفواناحمد زعتر12

أربعة وستون درجة فقط6099333164عبد هللااسراء شكوه13

ثالثة وسبعون درجة فقط6074403373ممدوحاسراء شومل14

خمسة وخمسون درجة فقط5900322355نوفلاسماعيل المعروف15

ستة وأربعون درجة فقط5834271946ماهراشرف السلوم16

ثالثة وستون درجة فقط6118342963داعوراالء الصالل17

واحد وسبعون درجة فقط5823363571سيف الدينالماسه الخالد18

تسعة وخمسون درجة فقط6080312859احمدالهام الشحاده19

أربعة وأربعون درجة فقط578636844محمد ديبانس القبالن20

غائب5824عبد العزيزاياد عمار21

سبعة وثالثون درجة فقط598037037حيانايمان بحري22

تسعة وثالثون درجة فقط617438139ياسرايوب عاصي23

ثمانية وستون درجة فقط6177383068عليإناس العلي24

خمسة وأربعون درجة فقط588938745محمدإيمان الدكاك25

ثالثة وأربعون درجة فقط598936743مصباحأحمد الحاج حامد26

تسعة وستون درجة فقط5929383169طاللأحمد الحميدة27

تسعة وستون درجة فقط6319363369عبد الباقيأحمد الشرتح28

ثالثة وستون درجة فقط6035333063عليأحمد الشيحاوي29

ثمانية وخمسون درجة فقط5800312758جهادأحمد العسكري30

اثنان وسبعون درجة فقط5846403272محمودأحمد ملحم31

ستة وأربعون درجة فقط591042446طارقأحمد هوزن الصباغ32

ستة وثالثون درجة فقط619332436سامرأحمد ورد33

أربعة وستون درجة فقط5880392564محمودأريج ابو زيد34

598540محمدأشرف الخالف35

أربعة وستون درجة فقط6036333164ناظمأمجد عيالن36

ثمانية وثالثون درجة فقط606336238ممدوحأمير الفصيح37

اثنان وأربعون درجة فقط607234842سلمانأوس مهنا38

ثمانية وخمسون درجة فقط5806292958احمدآالء الشيخ39

ثالثة وأربعون درجة فقط585534943ياسرآالء المحمد40

ثالثة وستون درجة فقط6015333063صالحآمنه قضيماتي41

أربعة وستون درجة فقط5819343064ابراهيمآنا فريج42

واحد وستون درجة فقط5533293261حازمآية كيالني43

واحد وأربعون درجة فقط574541041حسنبتول العلي44

سبعة وثالثون درجة فقط597237037حسنبتول الفطامة45

غائب5216راميبشار االمين46

ستة وخمسون درجة فقط5757312556حسنبشرى حسن47

أربعون درجة فقط579040040صالحبشرى طالب48

اثنان وسبعون درجة فقط5705373572صهيب بشير النعسان49

ثالثة وأربعون درجة فقط610139443منجدبشير صمصام50

أربعة وستون درجة فقط5934362864مرهفبيان الجاجة51

ستة وسبعون درجة فقط6130364076برهانبيان الحصري52

662332تيسيرتامر الراضي53

تسعة وستون درجة فقط6000333669عبد الرزاقتسنيم فنصه54

أربعة وأربعون درجة فقط602137744محمدتمام شحود55

خمسة وأربعون درجة فقط592038745محمدجعفر يزبك56

واحد وأربعون درجة فقط582635641خالدحازم الشقره57

سبعة وستون درجة فقط5857353267يوسفحبيب شيحان58

ثالثة وستون درجة فقط5775333063مفيدحبيب يعقوب59

ثمانية وسبعون درجة فقط5764384078محمد ديبحذيفة بعبر60

ستة وأربعون درجة فقط5762331346احمدحذيفه صطيف61

ثمانية وخمسون درجة فقط5943352358محمودحسام حالق62

ثالثة وثالثون درجة فقط596833033محمد ديبحسن الصباغ63

589638محمدحسناء عليها64

أربعون درجة فقط592139140احمدحسين عفيف65

ثمانية وخمسون درجة فقط5881342458محمد نورحال العتيق66

اثنان وستون درجة فقط5709332962فايزحال قاشوش67

سبعة وأربعون درجة فقط589341647رياضحال هزاع68

أربعة وثالثون درجة فقط607534034حسانحنين الرفاعي69

ستة وستون درجة فقط6141372966عمادحياة النيربيه70

ثمانية وأربعون درجة فقط6006341448خليفخالد الصطوف71

ثمانية وخمسون درجة فقط6161332558عادلخزامي رزوق72

خمسة وخمسون درجة فقط6131342155زياددانيا كرزون73

خمسة وأربعون درجة فقط604641445المثنىدانيه العلواني74

واحد وأربعون درجة فقط602638341احمد عماددانيه دندشلي75

584834احمد غياثدانيه عدي76

تسعة وسبعون درجة فقط5923384179محمددعاء جنيد77

ثالثة وأربعون درجة فقط585341243محمدراكان باكير78

أربعة وأربعون درجة فقط662242244عليرام مخلوف79

582832مهندرامي االسود80

واحد وستون درجة فقط5869332861حكمترانيا عديره81

واحد وأربعون درجة فقط588438341احمدرائد الروبة82

اثنان وأربعون درجة فقط610240242احمدربيع ربيع83

خمسة وستون درجة فقط6103353065محمودرغد المصطفى84

سبعون درجة فقط5916403070حسنرغد حمصي85

ستون درجة فقط6150322860مصطفىرفيف عبد الواحد86

خمسة وستون درجة فقط5885313465راميرمى السلوم87

ستون درجة فقط5832332760عبد الرحمنرنا األحمد88

ثمانية وستون درجة فقط5777373168هاشمرنين سعيد89

خمسة وستون درجة فقط5785362965طارقرهام الحكيم90

ستة وثالثون درجة فقط587134236يحيىرهام حمشو91

خمسة وثالثون درجة فقط597735035يمنيرهام وطفة92

غائب5221عبد المجيدروضة قطيني93

سبعة وثالثون درجة فقط597137037سميرروال عروب94

ثمانية وخمسون درجة فقط5879283058سلومريتا هابيل95

واحد وأربعون درجة فقط608432941ضياء الدينريم سوقيه96

ستة وخمسون درجة فقط5744292756خليلريم عرب العساف97

ستة وستون درجة فقط5932353166هيثمريم ماقوقه98

ثمانية وسبعون درجة فقط5803403878مأمونريم مشعان99

ثمانية وستون درجة فقط5835432568مصطفىريمه االخرس100

أربعة وستون درجة فقط5113343064عبد المجيدزليخة الحجي101

تسعة وخمسون درجة فقط6594332659عقيلزياد جمال102

ثالثة وستون درجة فقط6232323163نبيلزينب المحمود103

أربعة وستون درجة فقط5958333164نعمانساره بيطار104

خمسة وخمسون درجة فقط5810312455ميالدساندرا سموع105

تسعة وثالثون درجة فقط599839039عبد العزيزسعاد فدعين106

ثمانية وخمسون درجة فقط5774312758سميرسلفانا الخال107

خمسة وأربعون درجة فقط6073341145جهادسمير الحالق108

اثنان وأربعون درجة فقط587840242ابراهيمسناء شحود دياب109

ثمانية وثالثون درجة فقط605338038محمد معتزسهام شاكر110

ثمانية وخمسون درجة فقط5814273158وسوفشاميرام سلوم111

اثنان وستون درجة فقط5742283462محمدشهامه الحمودي112

أربعة وأربعون درجة فقط588341344بشارشهم قمر الدين113

خمسون درجة فقط579646450ماهرطارق عويضه114

ثمانية وثالثون درجة فقط586233538حسنطله الرحال115

سبعة وأربعون درجة فقط608738947عزامعبد الرحمن الطرن116

تسعة وثالثون درجة فقط578135439خالدعبد الرحمن درويش117

أربعون درجة فقط595032840كمالعبد الرزاق الخاني118

تسعة وستون درجة فقط5927383169كمالعبد السالم عبد الحق119

أربعون درجة فقط603434640صفوانعبد العزيز العلواني120

اثنان وسبعون درجة فقط5751373572عبد الرزاقعبد الكريم الريمي121

خمسة وثالثون درجة فقط614835035عبد الرزاقعبد هللا المحمد122

تسعة وثالثون درجة فقط601436339محمد هاشمعبد الهادي صليعي123

سبعة وأربعون درجة فقط5807331447عادلعبود يوسف124

اثنان وأربعون درجة فقط615337542محمد صفوانعدنان العطار125

أربعة وأربعون درجة فقط604441344حسام الدينعدنان عابدين126

خمسة وثالثون درجة فقط604731435عبد السالمعدنان عسكر127

اثنان وستون درجة فقط5759352762جابرعزه يوسف128

واحد وستون درجة فقط5955342761خالدعفاف جاجيه129

أربعة وخمسون درجة فقط5973332154محمودعال العليان130

سبعة وثالثون درجة فقط589134337مروانعالء الدين الجندلي131

ثمانية وثالثون درجة فقط576333538عدنانعالء عامر132

ثالثة وأربعون درجة فقط609542143سليمانعلي المحرز133

ثالثة وسبعون درجة فقط6028413273عمارعلي جاكيش134

واحد وخمسون درجة فقط5844282351محمدعلي يوسف135

ثالثة وأربعون درجة فقط584741243محمد ظافرعمر سراج136

أربعون درجة فقط609437340احمدعمر صوي137

غائب5731 محمدعمران النابلسي138

سبعون درجة فقط6048373370محمد نورعمران قطرميز139

ثمانية وأربعون درجة فقط580148048محمدعوض العوض140

تسعة وخمسون درجة فقط6163332659محمدغزل الزعبي141

اثنان وأربعون درجة فقط609237542عمرغصن البان نصر142

واحد وستون درجة فقط5816303161منهلفاتن ابو سعد143

تسعة وثالثون درجة فقط576038139سميرفاديه االحمد144

خمسة وخمسون درجة فقط6100312455عليفاطمة الشيخو145

ثمانية وأربعون درجة فقط6122321648مدينفاطمه السويد146

واحد وسبعون درجة فقط6082422971محمد غياثفاطمه صباغ147

ستة وخمسون درجة فقط6079302656عبد المنعمفاطمه مسلم148

غائب5904هدوانفاطمه نوح149

سبعة وثالثون درجة فقط589935237زيادفاطمه هويس150

ثمانية وستون درجة فقط6007373168سامرفراس االصفر151

سبعة وأربعون درجة فقط5957341347محمد سميرفراس الجانودي152

ستة وأربعون درجة فقط585042446عدنانفرح أبو حالوة153

اثنان وأربعون درجة فقط598440242أكرمقاسم القاسم154
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سبعة وثالثون درجة فقط579730737صالح الدينقتيبه علي155

اثنان وستون درجة فقط5776323062محمدقصي البنا156

غائب5914ماهرقمر الحجار157

سبعة وثالثون درجة فقط581237037نزيهكامل المحمود158

ثمانية وثالثون درجة فقط593538038عبد الباسطكرم الخوام159

أربعة وسبعون درجة فقط6061383674حيدركرم العجي160

واحد وخمسون درجة فقط6135302151انطوانكلير الديب161

608139مصطفىلمى الشيخ مرعي162

ستون درجة فقط6013342660صالحلمى المصطفى163

ستون درجة فقط5966342660عبد الرحمنليا العطار الحداد164

ستة وأربعون درجة فقط5863361046وليدلينا القس165

ثمانية وخمسون درجة فقط5838312758ليونلينا اواكيم166

ثمانية وخمسون درجة فقط5588322658مكرملينا كنوه167

ثالثة وستون درجة فقط5882352863حبيبماري جراد168

تسعة وخمسون درجة فقط5995342559كمالماريا االبرش169

واحد وخمسون درجة فقط5833302151مطانيوسمجد قصطون170

خمسة وخمسون درجة فقط6149342155موفقمحمد االصفر171

سبعة وخمسون درجة فقط6016342357غازيمحمد الشمالي172

ستة وثالثون درجة فقط597034236عليمحمد العليوي173

ستون درجة فقط6089322860حامدمحمد المحمد الخلف174

أربعة وسبعون درجة فقط6003383674عمرمحمد بركات175

أربعون درجة فقط596736440محمدمحمد بشر بادنجكي176

واحد وسبعون درجة فقط6077393271تماممحمد بكر عابدين177

اثنان وأربعون درجة فقط595335742خالدمحمد خالد البوش178

سبعون درجة فقط6178383270إحسانمحمد خلف179

واحد وأربعون درجة فقط599438341محمودمحمد خليل180

اثنان وسبعون درجة فقط5963373572نضالمحمد دياب181

خمسة وستون درجة فقط6112333265اسماعيلمحمد ربيع الوتار182

غائب6329غازيمحمد سلطان183

ستون درجة فقط6138372360موفقمحمد طارق الحوراني184

ستة وأربعون درجة فقط588738846رياضمحمد طالل الشيخ مرعي185

ستة وخمسون درجة فقط6113332356خالدمحمد علواني186

تسعة وأربعون درجة فقط6069331649خلدونمحمد علي زينو االركي187

تسعة وأربعون درجة فقط5752371249محمد خطابمحمد عمر قاموعة188

ثمانية وسبعون درجة فقط5868403878محمد مهديمحمد نور الخطيب189

اثنان وستون درجة فقط5809323062حاتممحمد نور الشحاده190

أربعة وأربعون درجة فقط600944044جمالمحمد نور حمشو191

سبعة وستون درجة فقط5975323567احمدمحمد ونوسه192

تسعة وخمسون درجة فقط5901362359ديابمحمود االسمر193

تسعة وستون درجة فقط5993422769خضرمحمود مصطفى194

سبعون درجة فقط6123422870احمدمريم سليمه 195

خمسة وثالثون درجة فقط581135035ناصرمريم كعيد196

أربعون درجة فقط595234640عبد القادرمسعف خموسية197

ثالثة وأربعون درجة فقط619741243عبد الرحمنمعاذ وحود198

ثمانية وثالثون درجة فقط619536238مصطفىمنار ورار199

سبعة وخمسون درجة فقط5604312657فايزموسى هزيم200

ثمانية وستون درجة فقط6065323668احمدميس سبسبي201

تسعة وخمسون درجة فقط5876312859احمدنانسي سعد الدين202

اثنان وأربعون درجة فقط595440242غسان نجاح السبع203

ستة وثالثون درجة فقط590736036عبد الباسطنسرين الخوام204

سبعة وثالثون درجة فقط596534337عامرنغم الحلواني205

ثمانية وخمسون درجة فقط5783362258زيادنغم العموري206

ثالثة وسبعون درجة فقط5767393473عبد الحليمنهلة العبدو207

سبعة وخمسون درجة فقط5959302757محمد بسامنور العمر208

ستة وخمسون درجة فقط5988302656رياضنور الهدى اونيس209

خمسة وخمسون درجة فقط6022302555كريمنور سلوم210

اثنان وستون درجة فقط5874372562محمودنور عثمان211

605035عصامنور ملوحي212

ستة وخمسون درجة فقط5794342256نصرهبه العيسى213

ثمانية وخمسون درجة فقط5837342458ثائرهبه نعمه214

غائب6151خالدهال الشماع215

ستة وخمسون درجة فقط5902302656طالسهمام الخليل216

ثالثة وستون درجة فقط5913323163محمودهيا النعسان217

واحد وأربعون درجة فقط613636541محمدوسيم النجار218

واحد وستون درجة فقط5754362561عبد الكريمياسر القاسم219

خمسة وثالثون درجة فقط607135035عبد الحميدياسمين الخاني220

اثنان وأربعون درجة فقط574841142وليديامن نحيلي221

ثمانية وسبعون درجة فقط6001423678عزاميحيى الحزواني222

سبعة وخمسون درجة فقط5905322557حبيبيوسف فالحه223

سبعة وخمسون درجة فقط5865332457ماهريوسف منقش224

سبعون درجة فقط6111383270آية بظ225

تسعة وسبعون درجة فقط5620374279عثمانإيمان مسطو1

539818عبد القادرمحمد خير صيادي2

أربعة وثالثون درجة فقط664734034جعفر يعقوب3

أربعة وستون درجة فقط5624293564زيادبانا سباهي1

غائب5372شاكرحافظ رعد2

ثمانية وستون درجة فقط4276383068ملهم ذياب3

أربعة وسبعون درجة فقط75373774مؤنسنجوى حمراء1

غائبغائب22رضوانمحمود الجدعان2

غائب

غائب

غائب

غائب

الراسبون

جامعات القطر

سنة خامسة

غائب

غائب

غائب

بسام النجار . بيان إدلبي   حواء حمد       ُرال سلورة     رهف زينو      مديحة الشيخ خالد           د. خلدون ادريس          م. م

   لجنة رصد القارئ             عضو         عضو           عضو        عضو                 أمين السر            رئيس لجنة القارىء

مؤيد كزكز.ابتسام سالمة                                                 أحالم شاهين                   د. د,بسام النجار .     د

            استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة           أمين سر اللجنة                  رئيس لجنة الرصد  

         رحاب قطرنجي                                                                  الدكتور حسان الحلبية

        رئيس شعبة االمتحانات                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان


