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خمسة وخمسون درجة فقط6166312455ؼقدػابراهيم امساعيل1
خمسة وثمانون درجة فقط5788444185ضدورابراػقؿذاظعزذاظدؼـ2
اثنان وثمانون درجة فقط5802424082حمؿدذخمؾصابراػقؿذداظقدل3
اثنان وستون درجة فقط5933293362سبدذاظدالمابراػقؿذذقحان4
اثنان وأربعون درجة فقط5960271542حمؿدامحدذاحلاؼؽ5
تسعة وخمسون درجة فقط6158421759غقرذاظدؼـامحدذاخلضر6
6107سارفامحدذاظشقخذسؾل7
6060حمؿدامحدذاظصقادي8
أربعة وثمانون درجة فقط6056404484عاػرامحدذاظعبدذاهللذاظشقخ9
سبعة وسبعون درجة فقط6200374077سبدذاظؽرؼؿامحدذادلصطػك10
ثمانية وستون درجة فقط5831363268دؾقؿانامحدذبشقر11
أربعة وخمسون درجة فقط5939322254خضرامحدذجاطقش12
ثمانون درجة فقط6064394180صػقانامحدذزسرت13
ثمانية وسبعون درجة فقط6068423678ساعرامحدذطػذاظغزال14
ثمانية وثمانون درجة فقط6319424688سبدذاظباضلأمحدذاظشرتح15
أربعة وثمانون درجة فقط6193364884داعرأمحدذورد16
سبعة وستون درجة فقط6140363167زؼادادراءذاحملؿد17
خمسة وسبعون درجة فقط5843383775سدغانادراءذأدعدذاخلطقب18
سبعون درجة فقط6099343670سبدذاهللادراءذذؽقه19
سبعة وستون درجة فقط6074343367ممدوحادراءذذقعؾ20
تسعة وستون درجة فقط6029402969راطانادعدذاألدعد21
تسعة وثمانون درجة فقط6023424789ؼقدػامساسقؾذذـق22
خمسة وخمسون درجة فقط5900272855غقصؾامساسقؾذادلعروف23
ثمانية وثالثون درجة فقط5834211738عاػراذرفذاظدؾقم24
ستة وثالثون درجة فقط6118211536داسقراالءذاظصالل25

خمسون درجة فقط5823311950دقػذاظدؼـادلادفذاخلاظد26
ثمانية وأربعون درجة فقط6080291948امحداهلامذاظشحاده27
617730سؾلإغاسذاظعؾل28

تسعة وثالثون درجة فقط39صػر578639حمؿدذدؼباغسذاظؼبالن29
ثمانية وأربعون درجة فقط6067291948سبدذاظرمحـاغسذعدظؾة30
سبعون درجة فقط6076343670سبدذاظؾطقػاؼادذاصحقؾ31
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5824سبدذاظعزؼزاؼادذسؿار32
تسعة وسبعون درجة فقط6174374279ؼادراؼقبذساصل33
تسعون درجة فقط6146414990سبدذاالظفاميانذاالدقد34
تسعة وثمانون درجة فقط5898444589سؿاراميانذاخلقاط35
تسعون درجة فقط5980444690حقاناميانذحبري36
خمسة وخمسون درجة فقط6111262955ابراػقؿاؼفذبظ37
واحد وستون درجة فقط6085322961حقاناؼفذدبقس38
ثمانون درجة فقط5749394180عـارإمساسقؾذاحلؿصل39
ثمانية وثمانون درجة فقط5889424688حمؿدإميانذاظدطاك40
ثمانية وستون درجة فقط5989363268عصباحأمحدذاحلاجذحاعد41
ثمانية وأربعون درجة فقط5929282048راللأمحدذاحلؿقدة42
اثنان وستون درجة فقط6035323062سؾلأمحدذاظشقحاوي43
ثمانية وثمانون درجة فقط5800434588جفادأمحدذاظعدؽري44
خمسة وسبعون درجة فقط5846354075حمؿقدأمحدذعؾحؿ45
تسعة وستون درجة فقط5910353469رارقأمحدذػقزنذاظصباغ46
ثالثة وخمسون درجة فقط5880292453حمؿقدأرؼجذابقذزؼد47
598529حمؿدأذرفذاخلالف48

تسعة وخمسون درجة فقط6036312859غازؿأجمدذسقالن49
سبعة وسبعون درجة فقط6063413677ممدوحأعريذاظػصقح50

ستة وسبعون درجة فقط6072443276دؾؿانأوسذعفـا51
ستة وستون درجة فقط5951353166عفـدآالءذاحلؿقؼة52
واحد وثمانون درجة فقط5872384381سبدذادلـعؿآالءذاظشعار53
ستة وثمانون درجة فقط5806434386امحدآالءذاظشقخ54
سبعة وسبعون درجة فقط5855364177ؼادرآالءذاحملؿد55
تسعة وسبعون درجة فقط6015413879صاحلآعـفذضضقؿاتل56
خمسة وأربعون درجة فقط5819261945ابراػقؿآغاذصرؼج57
واحد وسبعون درجة فقط5805363571صارسآؼةذضـدضجل58
خمسة وستون درجة فقط5533303565حازمآؼةذطقالغل59
5216راعلبشارذاالعني60
سبعة وسبعون درجة فقط5851393877صرؼدبتقلذاخلطاب61
ستون درجة فقط5941322860امحدبتقلذاظزؼدان62
اثنان وثمانون درجة فقط5745404282حدـبتقلذاظعؾل63

            استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة           أمين سر اللجنة                  رئيس لجنة الرصد  

مؤيد كزكز.حسان فرح                                                                  أحالم شاهين                          د.     د

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

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

        رئيس شعبة االمتحانات                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان

         رحاب قطرنجي                                                                  الدكتور حسان الحلبية

شائبذ

شائبذ



ً كتابة ًرقما

-2-أمراض الفم 
الرابعة

الفصل الثاني
2018  - 2017

اسم المقرر

سل
سل

ت

الرقم الجامعياسم االباالسم و الشهرة

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كمية طب األسنان
السنة

الدورة/ درجات األعمال 
العام الدراسي

درجة 

االمتحان 

العملي

درجة 

االمتحان 

النهائي

المجموع

ثمانون درجة فقط5972413980حدـبتقلذاظػطاعة64
سبعة وأربعون درجة فقط6019252247سبدذاظعزؼزبتقلذسؾقش65
أربعة وستون درجة فقط6145333164سبدذاظدتاربثقـفذاخلطاب66
تسعة وسبعون درجة فقط6057354479سالءذاظدؼـبدامذادلغربؾ67
سبعون درجة فقط5757313970حدـبشرىذحدـ68
خمسة وسبعون درجة فقط5790344175صالحبشرىذراظب69
خمسة وخمسون درجة فقط6101253055عـجدبشريذصؿصام70
اثنان وخمسون درجة فقط5705292352صفقب بشريذاظـعدان71
تسعة وسبعون درجة فقط5934344579عرػػبقانذاجلاجة72
أربعة وثمانون درجة فقط6130394584برػانبقانذاحلصري73
أربعة وستون درجة فقط6033313364حدنيبقربسذجاوؼش74
خمسة وخمسون درجة فقط6623282755تقدريتاعرذاظراضل75

أربعة وثمانون درجة فقط6000414384سبدذاظرزاقتدـقؿذصـصف76
خمسة وسبعون درجة فقط6021393675حمؿدمتامذذحقد77
تسعون درجة فقط6040444690سبدذادلعنيتفاغلذذب78
سبعة وستون درجة فقط6043343367ذػقؼتقدورذادق79
سبعة وستون درجة فقط5920303767حمؿدجعػرذؼزبؽ80
ثمانية وخمسون درجة فقط5695253358جاوؼدمجالذدػر81
تسعة وخمسون درجة فقط6147302959شزوانجقديذدبقس82
ثالثة وثمانون درجة فقط5826434083خاظدحازمذاظشؼره83
واحد وثمانون درجة فقط5857374481ؼقدػحبقبذذقحان84
5775عػقدحبقبذؼعؼقب85
ثالثة وثمانون درجة فقط5764404383حمؿدذدؼبحذؼػةذبعرب86
تسعة وستون درجة فقط5762313869امحدحذؼػفذصطقػ87
أربعة وستون درجة فقط5943323264حمؿقدحدامذحالق88
اثنان وستون درجة فقط5968352762حمؿدذدؼبحدـذاظصباغ89
سبعون درجة فقط5896343670حمؿدحدـاءذسؾقفا90
ثالثة وستون درجة فقط6139313263امحدحدنيذسشقش91
سبعة وستون درجة فقط5921343367امحدحدنيذسػقػ92
ثمانية وسبعون درجة فقط5881413778حمؿدذغقرحالذاظعتقؼ93
خمسة وستون درجة فقط5709362965صاؼزحالذضاذقش94
اثنان وثمانون درجة فقط5893414182رؼاضحالذػزاع95
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واحد وتسعون درجة فقط5956424991أمحدمحزهذاحلاجذسؿر96
اثنان وتسعون درجة فقط6075444892حدانحـنيذاظرصاسل97
سبعة وأربعون درجة فقط6141262147سؿادحقاةذاظـريبقف98
تسعة وستون درجة فقط6006373269خؾقػخاظدذاظصطقف99
واحد وأربعون درجة فقط6161231841سادلخزاعلذرزوق100

واحد وأربعون درجة فقط5867192241زؼادداغلذمشقط101
ثالثة وأربعون درجة فقط6131271643زؼادداغقاذطرزون102
أربعة وسبعون درجة فقط6046363874ادلثـكداغقفذاظعؾقاغل103
أربعة وثمانون درجة فقط6026424284امحدذسؿادداغقفذدغدذؾل104
تسعون درجة فقط5848464490امحدذشقاثداغقفذسدي105
تسعة وسبعون درجة فقط6052413879حيقكداغقفذػدظف106
ستة وثمانون درجة فقط5923434386حمؿددساءذجـقد107
سبعة وستون درجة فقط6183303767ضاػردغقاذذقخذاظشباب108
تسعون درجة فقط6196454590حيقكدؼابذاحملؿد109
سبعون درجة فقط5738353570حمؿدذتقدريدميةذاظشػقع110
أربعة وسبعون درجة فقط5853373774حمؿدراطانذباطري111
واحد وسبعون درجة فقط6622383371سؾلرامذخمؾقف112
582831عفـدراعلذاالدقد113

ثالثة وأربعون درجة فقط5869232043حؽؿتراغقاذسدؼره114
واحد وثمانون درجة فقط5884374481امحدرائدذاظروبة115
6102امحدربقعذربقع116
تسعة وخمسون درجة فقط5930312859حمؿدرزانذاظعؿرذ117
ستة وأربعون درجة فقط6103242246حمؿقدرشدذادلصطػك118
ستة وخمسون درجة فقط5916342256حدـرشدذمحصل119
اثنان وسبعون درجة فقط5911353772حمؿدذؼادررصاهذرجب120
ثمانون درجة فقط5746404080طؿالرصاهذودقف121
أربعة وثمانون درجة فقط6078434184حدانرصعتذاظبغدادي122
ثمانية وأربعون درجة فقط6150242448عصطػكرصقػذسبدذاظقاحد123
أربعة وثمانون درجة فقط5885394584راعلرعكذاظدؾقم124
خمسة وخمسون درجة فقط5832272855سبدذاظرمحـرغاذاألمحد125
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ستة وستون درجة فقط5915313566متقؿرغدهذادلشـقق126
اثنان وستون درجة فقط5852313162غصررغقؿذسبدذاظرمحـ127
ستة وسبعون درجة فقط5777403676ػاذؿرغنيذدعقد128
خمسة وستون درجة فقط5785392665رارقرػامذاحلؽقؿ129
سبعون درجة فقط5871363470حيقكرػامذمحشق130
واحد وخمسون درجة فقط5804252651حمؿدذػاؼؾرػامذذقخذاظغـاعة131
تسعة وثمانون درجة فقط5977424789ميينرػامذورػة132
ثمانية وخمسون درجة فقط5999332558إؼادرػػذاظـاصر133
أربعة وستون درجة فقط6165352964سؿررػػذاظقادني134
5221سبدذاجملقدروضةذضطقين135
ثمانية وسبعون درجة فقط5971413778مسريروالذسروب136
خمسة وخمسون درجة فقط5879262955دؾقمرؼتاذػابقؾ137
خمسة وستون درجة فقط6084313465ضقاءذاظدؼـرؼؿذدقضقف138
واحد وستون درجة فقط5744303161خؾقؾرؼؿذسربذاظعداف139
ثالثة وستون درجة فقط5770323163أميـرؼؿذسروب140
خمسة وستون درجة فقط5818293665عقخائقؾرؼؿذصرؼج141
خمسة وستون درجة فقط5932382765ػقثؿرؼؿذعاضقضف142
اثنان وثمانون درجة فقط5803414182عأعقنرؼؿذعشعان143
ستة وسبعون درجة فقط5906364076راعلرمياذمشقط144
خمسون درجة فقط5835311950عصطػكرميفذاالخرس145
أربعة وأربعون درجة فقط5113172744سبدذاجملقدزظقخةذاحلجل146
ثالثة وسبعون درجة فقط5860353873سزؼززؼادذادلؼصؼص147
ثالثة وستون درجة فقط6594303363سؼقؾزؼادذمجال148
أربعة وستون درجة فقط6232283664غبقؾزؼـبذاحملؿقد149
ستة وسبعون درجة فقط5861383876سؿاددارهذاحلاصظ150

أربعة وسبعون درجة فقط6120433174جقزردارهذاظزؼر151
ستة وخمسون درجة فقط5958272956غعؿاندارهذبقطار152
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بسام النجار . بيان إدلبي   حواء حمد       ُرال سلورة     رهف زينو      مديحة شيخ خالد           د. خلدون ادريس          م. م

        رئيس شعبة االمتحانات                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان

         رحاب قطرنجي                                                                  الدكتور حسان الحلبية

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

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

        رئيس شعبة االمتحانات                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان

         رحاب قطرنجي                                                                  الدكتور حسان الحلبية

            استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة           أمين سر اللجنة                  رئيس لجنة الرصد  
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واحد وستون درجة فقط5810293261عقالدداغدراذمسقع153
سبعة وستون درجة فقط6143343367سبدذاظـقرداغدراذصائغ154
ثالثة وستون درجة فقط5765352863غضالدائرذضرؼر155
ثمانية وخمسون درجة فقط6156292958سبدذاظرمحـدراءذادلعراوي156
ثالثة وستون درجة فقط5998333063سبدذاظعزؼزدعادذصدسني157
اثنان وستون درجة فقط5774342862مسريدؾػاغاذاخلال158
واحد وسبعون درجة فقط6073373471جفادمسريذاحلالق159
ثمانية وستون درجة فقط6125353368سؿادذاظدؼـدـاذسدي160
تسعة وستون درجة فقط5878333669ابراػقؿدـاءذذحقدذدؼاب161
تسعة وسبعون درجة فقط6053413879حمؿدذععتزدفامذذاطر162
سبعة وأربعون درجة فقط5782202747ػقثؿدقعرذرفؿاز163
ثمانية وستون درجة فقط5815333568مسريذامذابقذطرذف164
أربعة وأربعون درجة فقط5814202444ودقفذاعريامذدؾقم165
اثنان وسبعون درجة فقط5962353772حمؿقدمشعقنذسبدذاظرمحـ166
سبعة وسبعون درجة فقط5875374077سدغانذفاعةذطبقدل167
اثنان وستون درجة فقط5742342862حمؿدذفاعفذاحلؿقدي168
594641ردالنذفدذاظبؽريذشـاعف169

أربعة وسبعون درجة فقط5883344074بشارذفؿذضؿرذاظدؼـ170
سبعة وستون درجة فقط6041333467دؾقؿصباذدرشام171
ثالثة وثمانون درجة فقط5771424183حيقكصػاءذاحملؿد172
ثالثة وسبعون درجة فقط5796413273عاػررارقذسقؼضف173
أربعة وستون درجة فقط5862333164حدـرؾفذاظرحال174
ثمانية وستون درجة فقط6030333568ػشامرقغلذظباد175

تسعة وستون درجة فقط5987353469حدامسبدذاظرمحـذاظرػقان176
ثالثة وثمانون درجة فقط6087394483سزامسبدذاظرمحـذاظطرن177
اثنان وسبعون درجة فقط5781304272خاظدسبدذاظرمحـذدروؼش178
ستة وخمسون درجة فقط6045352156حيقكسبدذاظرمحـذسرصف179
واحد وستون درجة فقط6062303161حدامذاظدؼـسبدذاظرمحـذشزال180
ستة وسبعون درجة فقط5950403676طؿالسبدذاظرزاقذاخلاغل181
ستة وثمانون درجة فقط5927434386طؿالسبدذاظدالمذسبدذاحلؼ182
تسعة وخمسون درجة فقط6034342559صػقانسبدذاظعزؼزذاظعؾقاغل183
تسعة وخمسون درجة فقط5751312859سبدذاظرزاقسبدذاظؽرؼؿذاظرميل184

شائبذ

         رحاب قطرنجي                                                                  الدكتور حسان الحلبية

            استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة           أمين سر اللجنة                  رئيس لجنة الرصد  

مؤيد كزكز.حسان فرح                                                                  أحالم شاهين                          د.     د

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

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

        رئيس شعبة االمتحانات                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان
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أربعة وخمسون درجة فقط6148252954سبدذاظرزاقسبدذاهللذاحملؿد185
أربعة وسبعون درجة فقط6014344074حمؿدذػاذؿسبدذاهلاديذصؾقعل186
ثمانية وخمسون درجة فقط5807263258سادلسبقدذؼقدػ187
ستون درجة فقط6153332760حمؿدذصػقانسدغانذاظعطار188
سبعة وسبعون درجة فقط6044374077حدامذاظدؼـسدغانذسابدؼـ189
ثالثة وستون درجة فقط6047352863سبدذاظدالمسدغانذسدؽر190
ثمانية وخمسون درجة فقط5759263258جابرسزهذؼقدػ191
ستون درجة فقط5955342660خاظدسػافذجاجقف192
تسعة وأربعون درجة فقط5973222749حمؿقدسالذاظعؾقان193
أربعة وسبعون درجة فقط5784314374سؿادسالذاظعؿقري194
تسعة وسبعون درجة فقط6010364379حمؿدسالذععراوي195
أربعة وثمانون درجة فقط5891414384عروانسالءذاظدؼـذاجلـدظل196
سبعة وستون درجة فقط5763363167سدغانسالءذساعر197
ستون درجة فقط6515253560عصطػكسؾلذاجلـدي198
ستة وثمانون درجة فقط6095454186دؾقؿانسؾلذاحملرز199
اثنان وخمسون درجة فقط6028262652سؿارسؾلذجاطقش200

واحد وستون درجة فقط5991322961سدغانسؾلذخربقط201
خمسة وستون درجة فقط5844323365حمؿدسؾلذؼقدػ202
ثالثة وستون درجة فقط5780323163صؤادسؿارذدالعل203
ستون درجة فقط5731392160 حمؿدسؿرانذاظـابؾدل204
ثمانية وستون درجة فقط5847333568حمؿدذزاصرسؿرذدراج205
اثنان وسبعون درجة فقط6094383472امحدسؿرذصقي206
604829حمؿدذغقرسؿرانذضطرعقز207

تسعة وتسعون درجة فقط5801495099حمؿدسقضذاظعقض208
سبعة وخمسون درجة فقط5825302757ؼادنيشادهذسزطقر209
ستة وستون درجة فقط6163372966حمؿدشزلذاظزسيب210
اثنان وستون درجة فقط6092273562سؿرشصـذاظبانذغصر211
ثمانية وثمانون درجة فقط5892434588حيقكشػرانذاظعؿر212
خمسة وسبعون درجة فقط5816324375عـفؾصاتـذابقذدعد213
ثالثة وثمانون درجة فقط5760424183مسريصادؼفذاالمحد214
خمسة وثمانون درجة فقط6049404585سبدذاظرمحـصارؿةذاخلؾقؾ215
تسعة وستون درجة فقط6100333669سؾلصارؿةذاظشقخق216

شائبذ

            استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة           أمين سر اللجنة                  رئيس لجنة الرصد  

مؤيد كزكز.حسان فرح                                                                  أحالم شاهين                          د.     د

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

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

        رئيس شعبة االمتحانات                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان

         رحاب قطرنجي                                                                  الدكتور حسان الحلبية
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تسعة وخمسون درجة فقط6122312859عدؼـصارؿفذاظدقؼد217
ثمانية وخمسون درجة فقط6082352358حمؿدذشقاثصارؿفذصباغ218
واحد وثمانون درجة فقط6079414081سبدذادلـعؿصارؿفذعدؾؿ219
5904ػدوانصارؿفذغقح220
سبعة وستون درجة فقط5899323567زؼادصارؿفذػقؼس221
سبعون درجة فقط5903333770حمؿدذصائزهذذاظشقخذمحدون222
خمسة وخمسون درجة فقط6007342155داعرصراسذاالصػر223
ثمانية وستون درجة فقط5957323668حمؿدذمسريصراسذاجلاغقدي224
خمسة وثمانون درجة فقط5850404585سدغانصرحذأبقذحالوة225

ثمانية وسبعون درجة فقط5984403878أطرمضادؿذاظؼادؿ226
خمسة وخمسون درجة فقط5797302555صالحذاظدؼـضتقبفذسؾل227
اثنان وخمسون درجة فقط5776213152حمؿدضصلذاظبـا228
5914عاػرضؿرذاحلجار229
سبعون درجة فقط5812363470غزؼفطاعؾذاحملؿقد230
ستة وثمانون درجة فقط5935424486سبدذاظبادططرمذاخلقام231
ثمانية وستون درجة فقط6061373168حقدرطرمذاظعجل232
اثنان وستون درجة فقط5798323062امحدطرمذغقؼر233
ستة وخمسون درجة فقط6135282856اغطقانطؾريذاظدؼب234
سبعة وثمانون درجة فقط6024454287صقصؾطـاغفذاظعؼقؾل235
ستة وثمانون درجة فقط6081434386عصطػكدلكذاظشقخذعرسل236
ثالثة وسبعون درجة فقط6013324173صاحلدلكذادلصطػك237
ستة وستون درجة فقط5966422466سبدذاظرمحـظقاذاظعطارذاحلداد238
سبعة وسبعون درجة فقط6091383977سبدذاظرمحـظنيذصقعاف239
أربعة وسبعون درجة فقط5863383674وظقدظقـاذاظؼس240
سبعة وستون درجة فقط5838323567ظققنظقـاذاواطقؿ241
ثمانية وستون درجة فقط5588343468عؽرمظقـاذطـقه242
واحد وسبعون درجة فقط6025363571غقرسظقـداذادلؼددل243
واحد وثمانون درجة فقط5870433881عأعقنعاريذانذصؿان244
ثالثة وستون درجة فقط5882333063حبقبعاريذجراد245
ستة وخمسون درجة فقط5912302656دفقؾعاريذصرحف246
تسعة وسبعون درجة فقط5995334679طؿالعارؼاذاالبرش247
تسعة وستون درجة فقط5792363369ذاطرعاؼاذدعقد248

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

        رئيس شعبة االمتحانات                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان

         رحاب قطرنجي                                                                  الدكتور حسان الحلبية

            استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة           أمين سر اللجنة                  رئيس لجنة الرصد  

مؤيد كزكز.حسان فرح                                                                  أحالم شاهين                          د.     د

   لجنة رصد القارئ             عضو         عضو           عضو        عضو                 أمين السر            رئيس لجنة القارىء
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تسعة وأربعون درجة فقط5833252449عطاغققسجمدذضصطقن249
ستون درجة فقط6149342660عقصؼحمؿدذاالصػر250

واحد وستون درجة فقط5978303161حاصظحمؿدذاألمحد251
سبعة وسبعون درجة فقط6126393877داعلحمؿدذاظبريوتل252
تسعة وثمانون درجة فقط5778424789خاظدحمؿدذاحلاجذضدور253
ستة وستون درجة فقط5377313566خضرحمؿدذاظدروؼش254
أربعة وستون درجة فقط5983323264سبدذاحلؾقؿحمؿدذاظدبديب255
ستة وخمسون درجة فقط6016263056شازيحمؿدذاظشؿاظل256
اثنان وسبعون درجة فقط5970393372سؾلحمؿدذاظعؾققي257
أربعة وستون درجة فقط6089263864حاعدحمؿدذاحملؿدذاخلؾػ258
ثالثة وسبعون درجة فقط6003373673سؿرحمؿدذبرطات259
ثمانية وسبعون درجة فقط5967413778حمؿدحمؿدذبشرذبادرؽل260
سبعة وخمسون درجة فقط6077342357متامحمؿدذبؽرذسابدؼـ261
تسعون درجة فقط5953444690خاظدحمؿدذخاظدذاظبقش262
اثنان وسبعون درجة فقط5994373572حمؿقدحمؿدذخؾقؾ263
سبعة وستون درجة فقط5827343367عصطػكحمؿدذدبقري264
أربعة وستون درجة فقط5963253964غضالحمؿدذدؼاب265
خمسة وخمسون درجة فقط6112262955امساسقؾحمؿدذربقعذاظقتار266
ثمانية وثمانون درجة فقط5948434588سبدذادلـعؿحمؿدذدػاف267
6329شازيحمؿدذدؾطان268
ثالثة وأربعون درجة فقط6138271643عقصؼحمؿدذرارقذاحلقراغل269
ثمانية وستون درجة فقط5887293968رؼاضحمؿدذراللذاظشقخذعرسل270
اثنان وخمسون درجة فقط6096262652سبدذاظرمحـحمؿدذرقضاج271
6113خاظدحمؿدذسؾقاغل272
خمسون درجة فقط6069252550خؾدونحمؿدذسؾلذزؼـقذاالرطل273
ستون درجة فقط5752243660حمؿدذخطابحمؿدذسؿرذضاعقسة274
تسعة وأربعون درجة فقط6042262349شاذلذحمؿدذعصقين275

شائبذ

شائبذ

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

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

        رئيس شعبة االمتحانات                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان

         رحاب قطرنجي                                                                  الدكتور حسان الحلبية

            استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة           أمين سر اللجنة                  رئيس لجنة الرصد  

            استاذ المقرر                              لجنة السنة الرابعة           أمين سر اللجنة                  رئيس لجنة الرصد  

مؤيد كزكز.حسان فرح                                                                  أحالم شاهين                          د.     د

مؤيد كزكز.حسان فرح                                                                  أحالم شاهين                          د.     د

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

بسام النجار . بيان إدلبي   حواء حمد       ُرال سلورة     رهف زينو      مديحة شيخ خالد           د. خلدون ادريس          م. م
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ثمانية وخمسون درجة فقط5909312758خاظدحمؿدذغصرذاخلطقب276
أربعة وثمانون درجة فقط5868424284حمؿدذعفديحمؿدذغقرذاخلطقب277
5809حامتحمؿدذغقرذاظشحاده278
خمسة وستون درجة فقط6009313465مجالحمؿدذغقرذمحشق279
خمسة وخمسون درجة فقط5975262955امحدحمؿدذوغقدف280
خمسون درجة فقط5947252550سبدذاجلبارحمؿدذميانذغقؼر281
سبعة وثالثون درجة فقط5901191837دؼابحمؿقدذاالمسر282
ثالثة وثمانون درجة فقط5969414283خاظدحمؿقدذاظشقحان283
واحد وسبعون درجة فقط6178393271إحدانحمؿدذخؾػ284
ستة وسبعون درجة فقط5936393776سبدذاظرزاقحمؿقدذجؾقؼ285
واحد وثمانون درجة فقط5766394281حمؿداعنيحمؿقدذحؾبقة286
اثنان وخمسون درجة فقط5993223052خضرحمؿقدذعصطػك287
اثنان وتسعون درجة فقط5908454792حمؿدذشاظبعرحذورار288
ثمانية وثمانون درجة فقط6198434588صفدعرحذزسقزع289
ثمانون درجة فقط6083423880غبقؾعرؼؿذاحلؿد290
اثنان وثمانون درجة فقط6123384482امحدعرؼؿذدؾقؿفذ291
أربعة وسبعون درجة فقط5811373774غاصرعرؼؿذطعقد292
اثنان وتسعون درجة فقط5952434992سبدذاظؼادرعدعػذمخقدقة293
اثنان وسبعون درجة فقط6197403272سبدذاظرمحـععاذذوحقد294
ثمانية وخمسون درجة فقط5493362258امحدععتصؿذباهللذادلـجد295
أربعة وتسعون درجة فقط6195454994عصطػكعـارذورار296
سبعة وثمانون درجة فقط5793474087سادلعـالذحمدـ297
ثمانون درجة فقط5940404080بدرعـذرذبارقس298
واحد وستون درجة فقط5840263561صرؼدعـكذادلدقحل299
اثنان وسبعون درجة فقط5845383472حيقكعفاذطـعان300

خمسة وثمانون درجة فقط5895404585سبدذاظؽرؼؿعفـدذصطراوي301
أربعة وستون درجة فقط5772293564حمؿقدعؤؼدذسداعف302
ستة وخمسون درجة فقط5604302656صاؼزعقدكذػزؼؿ303
ثمانية وستون درجة فقط6011392968وردانعلذادلريذتاعر304
ثمانية وثمانون درجة فقط5822414788سقدكعريغاذربقظل305

حمروم ثلث العالمة
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سبعة وسبعون درجة فقط5791423577بادؾعقسذاخلضر306
ثمانون درجة فقط6065394180امحدعقسذدبديب307
سبعون درجة فقط6054323870ادؼبعقشؾنيذمسعان308
واحد وثمانون درجة فقط5876394281امحدغاغدلذدعدذاظدؼـ309
ستة وسبعون درجة فقط5954344276شدانذراحذاظدبع310
تسعون درجة فقط5897434790سبدذاظرمحـغدؼؿذاظػطراوي311
سبعة وسبعون درجة فقط6018364177ؼادرغرعنيذرقاغل312
خمسة وسبعون درجة فقط5907373875سبدذاظبادطغدرؼـذاخلقام313
واحد وسبعون درجة فقط5965353671ساعرغغؿذاحلؾقاغل314
ستة وخمسون درجة فقط5783272956زؼادغغؿذاظعؿقري315
تسعة وستون درجة فقط5817353469سقادغغؿذذاػني316
ثالثة وخمسون درجة فقط5767282553سبدذاحلؾقؿغفؾةذاظعبدو317
أربعة وسبعون درجة فقط5873363874دؾقمغفكذذقحان318
أربعة وسبعون درجة فقط6119413374سبدذاظؾطقػغقرذادظيب319
اثنان وثمانون درجة فقط5890414182امحدغقرذاألمحد320
اثنان وثمانون درجة فقط6012384482راللغقرذاجلاجف321
ستة وخمسون درجة فقط5959302656حمؿدذبدامغقرذاظعؿر322
خمسة وسبعون درجة فقط5988373875رؼاضغقرذاهلدىذاوغقس323
ثمانون درجة فقط5836423880متامغقرذاهلدىذبظ324
واحد وثمانون درجة فقط6027414081ؼادنيغقرذاهلدىذسروب325

ثالثة وثمانون درجة فقط6086374683امحدغقرذزعزوم326
واحد وسبعون درجة فقط6022343771طرؼؿغقرذدؾقم327
اثنان وخمسون درجة فقط5874213152حمؿقدغقرذسثؿان328
تسعة وخمسون درجة فقط6090332659ػقثؿغقراذجـقد329
سبعة وسبعون درجة فقط6005383977خؾدونغقرانذحقدر330
تسعة وثمانون درجة فقط6050434689سصامغقرذعؾقحل331
ستة وسبعون درجة فقط5922413576حمؿدذراللػاجرذاظالذضاغل332
تسعة وسبعون درجة فقط5779413879عـذرػاديذسقد333
ستون درجة فقط5986263460صفدػباذجربقع334
ثمانية وثمانون درجة فقط6124454388خاظدػبةذاهللذاظدقدذحمؿد335
سبعة وسبعون درجة فقط6031403777صاضؾػبةذأصػر336
خمسون درجة فقط5794222850غصرػبفذاظعقدك337
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سبعة وسبعون درجة فقط5842443377حمؿقدػبفذظبان338
أربعة وسبعون درجة فقط5837403474ثائرػبفذغعؿف339
ستة وسبعون درجة فقط6059393776سبدذاظدالمػدىذاألذؼر340
أربعة وسبعون درجة فقط5830334174حمؿدذعـريػدىذاظـجؿ341
6151خاظدػالذاظشؿاع342
سبعة وخمسون درجة فقط6058352257حمؿقدػالذحبقش343
ثالثة وأربعون درجة فقط5902212243رالسػؿامذاخلؾقؾ344
واحد وسبعون درجة فقط5945393271أغسػـاءذادلدغل345
ثمانية وسبعون درجة فقط5829384078غزؼفػـاديذاالمحدذاظققدػ346
خمسة وسبعون درجة فقط5230334275سبدذاظرحقؿػـدذابراػقؿ347
واحد وثمانون درجة فقط5761394281سبدذاظؽرؼؿػـدذاظدؾقم348
أربعة وستون درجة فقط5913303464حمؿقدػقاذاظـعدان349
ثمانية وخمسون درجة فقط5541273158سقدكوائؾذدوريذ350

واحد وخمسون درجة فقط6133292251سبدذاظرزاقودامذاظطؿاس351
613633حمؿدودقؿذاظـجار352

خمسة وسبعون درجة فقط5707383775حمؿدوالءذسؼده353
تسعة وثمانون درجة فقط5747434689وػقبؼاراذخرؼبقق354
تسعة وسبعون درجة فقط5754344579سبدذاظؽرؼؿؼادرذاظؼادؿ355
ثالثة وسبعون درجة فقط6071334073سبدذاحلؿقدؼامسنيذاخلاغل356
أربعة وثمانون درجة فقط5820414384سفدؼامسنيذسبدذاهلل357
أربعة وثمانون درجة فقط5748424284وظقدؼاعـذدمقؾل358
6001سزامحيقكذاحلزواغل359
واحد وسبعون درجة فقط5905254671حبقبؼقدػذصالحف360
ستة وستون درجة فقط5865313566عاػرؼقدػذعـؼش361
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شائبذ
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537224ذاطرحاصظذرسد1

أربعة وخمسون درجة فقط5733223254غصررغاذعصطػك2
تسعة وخمسون درجة فقط6445302959اعنيسؾلذاظباطري3
اثنان وستون درجة فقط5329283462سؾلحمؿدذدؼقب4
ستة وخمسون درجة فقط5713312556عرسلحمؿقدذسـرت5
أربعة وستون درجة فقط5233352964ابقذبؽررقىذعشقح6

خمسة وستون درجة فقط5944303565ؼقدػذاخلطقب1
ستة وخمسون درجة فقط6170282856بادؾذحاجذامساسقؾ2
تسعة وسبعون درجة فقط6142413879خاظدذاظعداف3
ثالثة وستون درجة فقط5726362763صداءذاظباظقش4
اثنان وستون درجة فقط5734323062دارةذحقدر5
سبعون درجة فقط5685343670حمؿدذشقثذادلصري6
اثنان وسبعون درجة فقط5676373572صراسذزضزوق7
واحد وخمسون درجة فقط5674312051بادؾذؼقدػ8
أربعة وستون درجة فقط5668372764حمؿدذاظؽقطق9
اثنان وستون درجة فقط5655283462حازمذادلعراتل10
اثنان وسبعون درجة فقط5634383472داعرذذقخذخؾقؾ11
تسعة وخمسون درجة فقط5627372259امحدذاظقدع12
ثالثة وخمسون درجة فقط5617332053عصطػكذاحلؿصل13
تسعة وخمسون درجة فقط5594312859ذقؿاءذجابر14
ستون درجة فقط5584322860زػرةذزبارح15

واحد وستون درجة فقط5563332861حدـذاظـشار16
اثنان وسبعون درجة فقط5536403272خاظدذاالصػر17
خمسة وخمسون درجة فقط5487322355صباذطالس18

سنة خامسة محلة سنة رابعة

شائبذ

الراسبون

سنة خامسة محلة سنة رابعة
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سبعة وخمسون درجة فقط5439302757دساءذاظدروؼش19
سبعة وخمسون درجة فقط5435342357عقداءذاخلقري20
ثالثة وستون درجة فقط5398333063حمؿدذخريذصقادي21
ثمانية وستون درجة فقط5389323668رفذاظعؿقري22
تسعة وستون درجة فقط5370343569مسارةذغاسؿ23
ستون درجة فقط5313322860حمؿدذسبدذاظرمحـ24
ستون درجة فقط5288283260حمؿدذاظبؽقر25
ثمانية وخمسون درجة فقط5279322658رػامذاظشؼقػل26
ستة وستون درجة فقط5169254166تاعرذدؾقؿان27
واحد وستون درجة فقط5122283361شزلذاظرضقان28
اثنان وسبعون درجة فقط5095393372اغفؾذادلظؾقم29
اثنان وستون درجة فقط4542342862ودامذحامت30
خمسة وخمسون درجة فقط6162262955حمؿدذخضرذادلصطػك31
ستة وسبعون درجة فقط5245344276عقسذاخلاظد32
واحد وستون درجة فقط5023352661عقداءذاظعبقد33
566437غادؼةذرعؿف34

555027ؼاراذدعد35

40خاظدذرقبة36

32غقرذضؾػة37

0073حمؿدذغقرغرباسذضـدضجل1
ثمانية وثمانون درجة فقط0072464288سبدذاجملقدأغسذاظػاخقري2
سبعة وستون درجة فقط0074343367حمؿدذغقرصراسذضـدضجل3
0075عؤغسرقىذمحراء4
خمسة وخمسون درجة فقط0071292655غقريامحدذاصػر5
ستة وخمسون درجة فقط0077312556ابراػقؿبقانذاظققدػ6
واحد وثمانون درجة فقط0078414081زطلآالءذحمؿدذدعقد7
خمسون درجة فقط0022222850رضقانحمؿقدذاجلدسان8
سبعة وأربعون درجة فقط0053272047حمؿدذسبدذاظرمحـذضبش9
ستون درجة فقط0039322860زاللذاظدراج10
ستون درجة فقط0031312960بتقلذاظطعان11
تسعة وستون درجة فقط0027373269اجمدذاحلدـذاظدؾقؿان12

شائبذ

شائبذ

شائبذ

شائبذ

شائبذ

شائبذ

جامعات القطر
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سبعة وأربعون درجة فقط0037331447دفامذخـػقر13
ستة وسبعون درجة فقط0030413576اعاغلذسدؽر14
سبعة وستون درجة فقط0042363167سؿرذاظصطقف15
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   لجنة رصد القارئ             عضو         عضو           عضو        عضو                 أمين السر            رئيس لجنة القارىء

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

%69.39:النسبة املئوية392:عدد احلضور 424:العدد الكلي


