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الثالثةالسنة

علم األشعة والتشخيص الشعاعياسم المقرر

كتابةًرقماً

سبعون درجة فقط6323244670نجيبابراهيم ساعود1

سبعة وسبعون درجة فقط6293275077فايزابراهيم فرحه2

خمسة وثمانون درجة فقط6347315485ملهماثينا البطرس3

غائبغائب643433مهنداحمد الخوام4

ثالثة وثمانون درجة فقط6144285583عبد العليماحمد شميط5

تسعة وسبعون درجة فقط6469285179بساماحمد عثمان6

تسعة وثمانون درجة فقط6207315889وليداحمد مختار مختار7

ثمانون درجة فقط6524324880محمداحمد نعمان8

واحد وثمانون درجة فقط6945344781عمراروى السالمي9

خمسة وسبعون درجة فقط5931284775محموداريج الديري10

ثمانون درجة فقط6229314980عبد الكريماسامة الجندي11

خمسة وثمانون درجة فقط6281325385عبد الرحمناسامة الخطاب12

واحد وثمانون درجة فقط6359295281نصراسعد شدو13

ستة وثمانون درجة فقط6475305686عبد الرزاقاسماء الشمالي14

ثمانون درجة فقط6363324880يعقوباسماء قصاب باشي15

تسعة وسبعون درجة فقط6405314879حساماشرف العموري16

اثنان وسبعون درجة فقط6745264672محمداكرم البكور17

واحد وتسعون درجة فقط6362325991اسامهاالء ابراهيم18

أربعة وثمانون درجة فقط6412285684حسناالء الصيرفي19

ثمانية وسبعون درجة فقط6528285078مرواناالء حوا20

واحد وثمانون درجة فقط6372305181زيادالياس برشيني21

ثالثة وسبعون درجة فقط6457294473يحيىامل السلوم22

خمسة وثمانون درجة فقط6400325385محمد عيسىامنة اللحام23

أربعة وثمانون درجة فقط6505315384مازنامير الدرويش24

ايقاف تسجيلغائبغائب6530مصطفىاميره الداغستاني25

تسعة وأربعون درجة فقط6265311849هيثمامين طقم26

ثمانية وثمانون درجة فقط6391305888ابراهيمانا شموط27

اثنان وسبعون درجة فقط6274274572عمادانا صواف28

خمسة وسبعون درجة فقط6248304575عبد الحسيبانس العلواني29

اثنان وثمانون درجة فقط6991305282أيمنانس جنيد30

سبعة وسبعون درجة فقط6243294877فادياني برشيني31

سبعة وسبعون درجة فقط6631284977عبد هللاايات الضامن32

اثنان وستون درجة فقط6168243862سعودايلي االسعد33

غائبغائب639927ميالدايلي جربوع34

خمسة وثمانون درجة فقط6364335285محمودايمان شب35

ثمانية وستون درجة فقط6310254368نزارايهم الرومي36

ثمانية وسبعون درجة فقط6527285078اكرمباسل الحالق37

ستة وسبعون درجة فقط6925274976أحمدبتول الرهوان38

ثالثة وسبعون درجة فقط6492264773زيادبتول القدور39

ثالثة وثمانون درجة فقط6442305383ابراهيمبتول غزال40

أربعة وسبعون درجة فقط6448264874فاديبديع العثمان آغا41

واحد وسبعون درجة فقط6228274471موسىبشار زلمه42

سبعون درجة فقط6421284270عبد العزيزبالل يغمور43

تسعة وثمانون درجة فقط6343325789عبد القادربنان البكور44

انتقلغائبغائب6544محمد ضراربهاء الدين الصيادي45

تسعة وسبعون درجة فقط6485265379مخلصبهيج زليق46

تسعة وثمانون درجة فقط6341335689عبد القادربيان بكور47

ستة وثمانون درجة فقط6387295786محمد ناجيبيان طيار48

اثنان وثمانون درجة فقط6300305282مسعفبيان مغمومه49

سبعة وثمانون درجة فقط6205315687غزوانتغريد الور50

تسعة وسبعون درجة فقط6259265379بسامثريا الدبيس51

ستة وسبعون درجة فقط6220284876عبد الناصرجمال الحسن52

خمسة وثمانون درجة فقط6208335285احمدجمان زكار53

خمسة وسبعون درجة فقط6298264975مصطفىجود ابو الطوق الرفاعي54

ثالثة وثمانون درجة فقط6216315283بهيججود باخوس55

ثمانون درجة فقط6565295180احمد تمامجودي االخرس56

اثنان وثمانون درجة فقط6214305282جاللجورج عبد هللا57

ثالثة وثمانون درجة فقط6271305383عبد الرزاقجومان اجبارة58

أربعة وثمانون درجة فقط6409285684محمودحامد الفياض59

سبعة وثمانون درجة فقط6496335487عدنانحسام الدين عبد الكريم60

ستة وسبعون درجة فقط6121255176حسنحسين القاسم61

ثمانية وثمانون درجة فقط6451315788فوازحال الطعمة62

سبعة وثمانون درجة فقط6217345387محمدحمزه ونوس63

ثمانون درجة فقط6508275380صادقحميدة حبوش64

سبعة وستون درجة فقط6344274067حسانحنا عراج65

ثالثة وثمانون درجة فقط6408325183جمعهحنان الحالق66

اثنان وثمانون درجة فقط6575245882حكمحنين حمو67

واحد وثمانون درجة فقط6632285381عليخالد السلطان68

ثمانية وثمانون درجة فقط6246325688محمدخالد الفزع69

اثنان وسبعون درجة فقط6462264672حاسبخالد سجناوي70

واحد وثمانون درجة فقط6766285381نجيبخديجة المحمد71

ثالثة وثمانون درجة فقط6562335083جمالدانيه كعيكاتي72

سبعة وثمانون درجة فقط6386315687عدناندعاء المبيض73

تسعة وسبعون درجة فقط6426314879خالددعاء حمصي74

تسعة وسبعون درجة فقط6504285179رضواندعاء غزول75

تسعة وسبعون درجة فقط6395295079ابراهيمديما العلي76

خمسة وسبعون درجة فقط6392294675سمعانديمه الصدير77

واحد وسبعون درجة فقط6317264571محمدراتب احمد78

ستة وسبعون درجة فقط6330304676منهلراجي العبد هللا79

أربعة وثمانون درجة فقط5758305484صفوانرامي البرجس80

خمسة وثمانون درجة فقط6517305585غطاسرامي طعمه81

اثنان وثمانون درجة فقط6351315182خلدونرأفت بطرش82

تسعة وثمانون درجة فقط6584345589محمد درويشربى البغدادي البارزي83

سبعة وسبعون درجة فقط6320255277احمدرسميه الحسن84

واحد وتسعون درجة فقط6583345791رشا اليوسف85

ثمانية وثمانون درجة فقط6309315788عبد الرحمنرشا حلبي86

أربعة وتسعون درجة فقط6582365894رشا صباغ87

ستة وثمانون درجة فقط6257325486سميررنيم الملقي88

أربعة وثمانون درجة فقط6227315384صبريرهف الحسون89

أربعة وسبعون درجة فقط6489274774رشيدرهف ريس90

خمسة وثمانون درجة فقط6358315485ياسررهف محيو91

خمسة وثمانون درجة فقط6403295685مأمونروان النجم92

أربعة وثمانون درجة فقط6458295584طهروان كليب93

خمسة وثمانون درجة فقط6564295685موسىريم الحسن94

ستة وثمانون درجة فقط6273305686ابراهيمريم ناصر95

اثنان وتسعون درجة فقط6242355792يحيىزاهر الحسن96

اثنان وسبعون درجة فقط6433284472حسينزهراء العليوي97

اثنان وثمانون درجة فقط6365295382حيانزينب الدرويش98

ستة وثمانون درجة فقط6272325486سميرزينه جربوع99

تسعة وسبعون درجة فقط5232295079محمدساجدة عبد هللا100

تسعة وستون درجة فقط6137244569حبيبسارة  قاموع101

ستة وثمانون درجة فقط6414345286معتزساره  نمو102

خمسة وثمانون درجة فقط6430315485يحيىساره برازي103

تسعون درجة فقط6275325890نزارساره قديسه104

ثمانية وسبعون درجة فقط6507314778مؤيدسامر العبد105

أربعة وسبعون درجة فقط5413324274رضوانسامر جوخدار106

ثمانية وثمانون درجة فقط6375345488سعيدسجى والي107

سبعة وثمانون درجة فقط6413315687يوسفسحر صالح108

ثمانون درجة فقط6520295180محمد وليدسدره الحسين109

خمسة وثمانون درجة فقط6418315485خالدسالم حاج قدور110

سبعة وسبعون درجة فقط6423324577عماد الدينسالم كروما111

تسعون درجة فقط6353335790خلدونسلوى الشريقي112

خمسة وثمانون درجة فقط6361325385محمدسلوى الناصر113

واحد وثمانون درجة فقط6393305181جرجسسمرالرحال114

ستة وثمانون درجة فقط6509315586موسىسناء اسعد115

ثمانون درجة فقط6380285280مخائيلسوزانا يعقوب116

انتقلت6521عمادشادن سعد117

ستة وسبعون درجة فقط6114245276محمدشادي شميط118

اثنان وثمانون درجة فقط6088325082أحمدشام الحسن119

خمسة وثمانون درجة فقط6055335285أسامةشذا عليا120

تسعة وستون درجة فقط6500274269نبيلشربل الماعود121

ثمانية وسبعون درجة فقط6497304878منيرشهد الشيرازي الصباغ122

أربعة وثمانون درجة فقط6459325284عبد الكريمشهد قره محمد123

واحد وثمانون درجة فقط6574295281راضيشوق اليوسف124

ستة وثمانون درجة فقط6303325486عبد الحسيبشيماء العجمي125

ثمانون درجة فقط6384245680محمدشيمة رعدون126

سبعة وثمانون درجة فقط6381335487فاديصبا لحلوح127

تسعة وثمانون درجة فقط6576365389خالدصفا كوجان128

سبعة وثمانون درجة فقط6522315687عليضياء العثمان129

واحد وثمانون درجة فقط6619305181احمدطارق صواف130

خمسة وسبعون درجة فقط6513245175محمد حيانطالل الهربش131

خمسة وثمانون درجة فقط6404325385زيادطله الحمدي132

غائبغائب646024بسامطه صوي133

واحد وثمانون درجة فقط6498295281هيثمطوني محفوض134

تسعة وثمانون درجة فقط6258355489مخلصظالل االصفر135

ستة وسبعون درجة فقط6321284876سيف الدينعامر شاهين136

سبعون درجة فقط6256264470عبد الرزاقعائشة الشحنة137

سبعة وسبعون درجة فقط6572314677احمد عائشة أوغلي138

اثنان وسبعون درجة فقط5886294372محمدعبد الرحمن اربعة139

تسعة وسبعون درجة فقط6585324779نزارعبد الرحمن البارودي140

أربعة وثمانون درجة فقط6510315384ضاهرعبد الرحمن العثمان141

أربعة وسبعون درجة فقط6322294574عبد السالمعبد الرحمن حمشو142

تسعة وثمانون درجة فقط6476325789عبد العزيزعبد الرحمن كريدي143

واحد وسبعون درجة فقط6316264571مصطفىعبد الكريم ابراهيم144

اثنان وتسعون درجة فقط6261355792محمد مهديعبد هللا الخطيب 145

اثنان وثمانون درجة فقط6406334982بسامعبد هللا العلي 146

سبعة وسبعون درجة فقط6640304777حسنعبد هللا صالح147

ستة وثمانون درجة فقط6374325486مروانعبد هللا قصاب148

تسعون درجة فقط6477335790محمودعبد هللا لبان149

ثمانية وسبعون درجة فقط6484294978احمدعبد الهادي البكور150

ستة وسبعون درجة فقط6222255176تقيعبد الهادي الضامن  151

سبعة وثمانون درجة فقط6269315687أحمدعبد الهادي العمر152

ثالثة وثمانون درجة فقط6295344983عبد الحيعبد الواحد خطاب153
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ستة وثمانون درجة فقط6369315586غيثعبدو زحلوق154

سبعة وثالثون درجة فقط6470271037خالدعبيده كلحسن155

أربعة وأربعون درجة فقط6268341044حازمعبير مرقا156

ثالثة وسبعون درجة فقط6383264773ياسرعال هالل157

غائبغائب652533غازيعالء الحسين158

سبعة وثمانون درجة فقط6402345387محمد مفيدعالء الدين اللبابيدي159

أربعة وثمانون درجة فقط6385315384محمدعالء الريمي160

ثالثة وثمانون درجة فقط6233315283عبد الستارعالء فران161

تسعون درجة فقط6212365490محسنعلي ابراهيم162

خمسة وسبعون درجة فقط6621264975احمدعلي برابو163

اثنان وثمانون درجة فقط6566325082احمدعلي حمادة164

أربعة وسبعون درجة فقط6182274774مرهفعلي فرج165

اثنان وثمانون درجة فقط6518334982نصرعمار الفزع166

تسعة وستون درجة فقط6313303969هشامعمر الحداد167

سبعة وسبعون درجة فقط6304255277عثمانعمر الغضبان168

أربعة وثمانون درجة فقط6506325284فهدعمر شيخ الغنامه169

تسعة وثمانون درجة فقط6473355489بشرعمرسلطان170

غائبغائب5666محمدعميد زقزوق171

ثالثة وثمانون درجة فقط6240325183رضوانعهد الحجار172

سبعة وثمانون درجة فقط6282315687سميرعيسى ضاهر173

تسعون درجة فقط6501345690هيثمغفران زقزوق174

خمسة وسبعون درجة فقط6373274875توفيقفادي راحيل175

ثالثة وسبعون درجة فقط6394264773سميرفادي رحال176

ثالثة وثمانون درجة فقط6519295483هشامفادي لباد177

ستة وثمانون درجة فقط6209335386وردانفارس المنصور178

ستة وثمانون درجة فقط6378335386جمالفاطمة االبراهيم179

ستة وثمانون درجة فقط6354335386زكريافاطمة الريا180

خمسة وسبعون درجة فقط6356294675رحيبفاطمة حمو برازي181

واحد وثمانون درجة فقط6427315081عبد الكريمفاطمه الدرويش182

واحد وثمانون درجة فقط6377285381حسنفاطمه المحمد183

ثالثة وثالثون درجة فقط641131233عامرفاطمه مرقا184

اثنان وثمانون درجة فقط6314325082احمدفراس الرجب185

سبعون درجة فقط6237254570محمد ديبفراس سليم186

غائبغائب585627سامرفهد حواضري187

تسعة وسبعون درجة فقط6431334679عبد الرزاققمر هبطه188

تسعة وثمانون درجة فقط6466305989كره بيتكارال طوبي189

تسعة وستون درجة فقط6552234669غسانكامل فاضل190

واحد وسبعون درجة فقط6346294271عبد القادرالرا الحميد191

ثالثة وثمانون درجة فقط6571325183ماجدلمى علواني192

اثنان وثمانون درجة فقط6493275582ابراهيملؤي ابراهيم193

ثالثة وثمانون درجة فقط6245315283سالملينا الضاهر194

سبعون درجة فقط6516274370سعيدماري عفور195

ثمانية وثمانون درجة فقط6213315788ابراهيمماري عنبر196

ستة وسبعون درجة فقط6479314576طاللماريه علوش197

غائبغائب653534غزوانماريه كوجان198

ستة وسبعون درجة فقط6219314576معتزمازن خليل199

اثنان وثمانون درجة فقط5858315182دهقانمتيم سعيد200

ثالثة وثمانون درجة فقط6357305383محمد نورمحاسن شكري201

ثالثة وثمانون درجة فقط6441325183نزيهمحفوض الرحال202

أربعة وثمانون درجة فقط6262335184سامرمحمد الجيجكلي203

تسعون درجة فقط6251325890مصطفىمحمد الخلف العاري204

تسعة وثمانون درجة فقط6290325789عبد الحكيممحمد الروبة205

سبعة وسبعون درجة فقط6223304777خالدمحمد العبد هللا206

غائبغائب653228عيسىمحمد العلي القدور207

ستة وثمانون درجة فقط6495315586عماد الدينمحمد القدح208

سبعة وثمانون درجة فقط6494315687أحمدمحمد النجم209

ثالثة وثمانون درجة فقط6338315283حسانمحمد امير العبد الرزاق210

ستة وثمانون درجة فقط6334305686حسانمحمد بحري211

أربعة وثمانون درجة فقط6366315384نبيلمحمد بكر القطرنجي212

تسعة وسبعون درجة فقط6401314879عمارمحمد بالل االمير213

ستة وستون درجة فقط6349323466أيمن محمد جمال الحيدر214

ثالثة وثمانون درجة فقط6435305383عبد الرزاقمحمد جمعه215

ستة وسبعون درجة فقط6348284876سامرمحمد حمزة النمر216

ستة وسبعون درجة فقط5593304676عليمحمد حميدان217

ستة وثمانون درجة فقط6294335386عبد الرحمنمحمد دمير218

اثنان وثمانون درجة فقط6263325082عبد الباريمحمد سفيان الخطيب219

ثمانون درجة فقط5894285280عبد الحكيممحمد طروية220

تسعة وثمانون درجة فقط6376355489عارفمحمد عبد القادر المنصور221

ثالثة وثمانون درجة فقط6226305383عليمحمد عثمان222

ثمانية وستون درجة فقط6267274168جهادمحمد عدي223

واحد وثمانون درجة فقط6436295281عمارمحمد علوش224

سبعة وثمانون درجة فقط6253355287عبد الكريممحمد غفرجي225

واحد وثمانون درجة فقط6350315081محمدمحمد معاذ سعده226

خمسة وسبعون درجة فقط6224294675فوازمحمد معيني227

سبعون درجة فقط6454294170بساممحمد نزار الحزواني228

تسعة وسبعون درجة فقط6134285179عبد الرحمنمحمد نور القرواني229

واحد وسبعون درجة فقط6305254671أحمدمحمد نور حمود الجاسم الشمري230

واحد وتسعون درجة فقط6573365591عبد المجيدمحمد يقين الفاخوري231

تسعة وثمانون درجة فقط6531325789حسنمحمود االبرش232

واحد وثمانون درجة فقط6533285381جمالمحمود الدرويش233

ثمانون درجة فقط6453305080نبيلمحمود سليمان234

ستة وثمانون درجة فقط6339305686تامرمحمود موصلي235

سبعة وسبعون درجة فقط6503324577فايزمحمود موصلي236

خمسة وسبعون درجة فقط6452304575مصطفىمحمود هويش237

ثمانية وسبعون درجة فقط6561314778عمادمرام االمين238

سبعة وثمانون درجة فقط6328315687منهلمرح ابو اسعد239

واحد وثمانون درجة فقط6465305181محمد حاتممرح القاسم240

تسعة وستون درجة فقط5768303969عبد الرحمنمروه الحسينو241

واحد وسبعون درجة فقط6398264571عبدمروه الحمدان242

ثمانون درجة فقط6419305080محمد لؤيمريم بظ243

ثمانية وثمانون درجة فقط6284315788عبد المنعممزنة الصيادي244

ثمانية وثمانون درجة فقط6244355388محمدمصطفى الدرويش245

تسعة وسبعون درجة فقط6260304979محمدمصطفى طبل246

واحد وسبعون درجة فقط5753284371محمدملحم ملحم247

ثمانية وستون درجة فقط6093264268عادلمنير عبو المصري248

ستة وسبعون درجة فقط6117235376جمالمهند المحمود249

ستة وثمانون درجة فقط6289305686عمرموسى االشوح250

تسعة وسبعون درجة فقط6239314879نزارمؤمن حبوب251

تسعون درجة فقط6490345690موفقمؤمنه الطواشي252

اثنان وسبعون درجة فقط6553244872بساممؤيد االسعد253

ثمانية وستون درجة فقط6523274168عبدوميسم ابو ديه254

اثنان وثمانون درجة فقط6636285482ناجحميالد العلي255

اثنان وثمانون درجة فقط6491334982عامرنجالء خموسيه256

أربعة وثمانون درجة فقط6396325284نديمندى فراشه257

ثالثة وثمانون درجة فقط6116285583محمد غالبنسرين النبهان258

سبعة وسبعون درجة فقط6450284977محمدنغم حمامي البو259

ستة وثمانون درجة فقط6397315586منهلنهال شيخ الشباب260

تسعة وسبعون درجة فقط6410295079عبد هللانور الحاج حسين261

تسعة وثمانون درجة فقط6342335689عبد الناصرنور الزعيم262

خمسة وثمانون درجة فقط6554345185لؤينور المعلم263

ثالثة وثمانون درجة فقط6443305383ابراهيمنور غزال264

خمسة وثمانون درجة فقط6456345185سميرنور وهوب265

واحد وسبعون درجة فقط6488294271عبد الحميدنورا شوربا266

ثالثة وثمانون درجة فقط6211325183غياسنورمان فروح267

اثنان وثمانون درجة فقط6296305282خالدهاني الضامن268

ثالثة وتسعون درجة فقط6511355893محمدهاني ريحاوي269

واحد وثمانون درجة فقط6352344781غزوانهبة هللا بقدونسي270

سبعة وثمانون درجة فقط6429325587عدنانهبة بحري271

ثالثة وسبعون درجة فقط6355274673عمارهبة طعان272

سبعة وثمانون درجة فقط6307315687محمدهدى الزيدان273

ثمانية وثمانون درجة فقط6526345488عبد الكافيهزار الموسى المكسور274

أربعة وثمانون درجة فقط6210315384حبيبهال عيد275

تسعة وثمانون درجة فقط6468345589احمدهيا الخاني276

ثمانية وسبعون درجة فقط6230294978عالي دثاروئام الجرعتلي277

ثمانية وسبعون درجة فقط6306304878سامرياسر  حمشو278

ثالثة وثمانون درجة فقط6478295483أكرمياسمين محمد279

واحد وسبعون درجة فقط6390284371عبد الواحدياسمين محنايه280

خمسة وسبعون درجة فقط6004314475محمديامن بالل281

واحد وسبعون درجة فقط6340284371جمال الدينيحيى كلسلي282

أربعة وثمانون درجة فقط6439335184جميليسرى شيخ عثمان283

خمسة وثمانون درجة فقط6255335285مأمونيمان حجازي284

تسعة وثمانون درجة فقط6215315889مروانيوسف الخليل285

أربعة وثمانون درجة فقط6371315384ابراهيميوسف هابيل286

تسعة وسبعون درجة فقط571031.24779عبد السالمابتسام الصباغ1

خمسة وثمانون درجة فقط6200285785عبد الكريماحمد المصطفى2

أربعة وسبعون درجة فقط5749235174مناراسماعيل الحمصي3

ثالثة وسبعون درجة فقط5990244973ميخائيلالياس االخرس4

غائبغائب617729.6علياناس العلي5

أربعة وستون درجة فقط5216154964راميبشار األمين6

غائبغائب593428مرهفبيان الجاجة7

ستة وسبعون درجة فقط6623245276تيسيرتامر الراضي8

ثمانية وسبعون درجة فقط6075324678حسانحنين الرفاعي9

تسعة وسبعون درجة فقط597130.44879سميرروال عروب10

أربعة وستون درجة فقط6301263864حسنريما الضاهر11

ستة وستون درجة فقط وعشرون فقط615623.24366.2عبد الرحمنسراء المعرواي12

واحد وسبعون درجة فقط5751244771عبد الرزاقعبد الكريم الريمي13

غائبغائب560021.6غازيعبد هللا العزي14

ثالثة وثالثون درجة فقط586332.8033وليدلينا القس15

غائبغائب595231.2عبد القادرمسعف خموسيه16

ثمانون درجة فقط14295180ابراهيمدعاء مطر1

ستة وسبعون درجة فقط18255176كاملمادلين المشهور2

الراسبون

جامعات القطر
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غائبغائب81حسينمحمد العبد الغني3

غائبغائب85عبد الكريممحمد نور العبد4

ستة وسبعون درجة فقط82314576زهيرمحمود حماده5

تسعة وستون درجة فقط17294069موسىمثنى الظاهر6

سبعة وستون درجة فقط90293867عامريمنى بربور7

نسبة النجاحالحضورالكلي
20829297.93

العدد الكلي
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