
انعاو انذراطٙ

انذٔرج/ درجاخ األعًال 

انظُح
اطى انًمزر

كتاتحًرلًاً

غائةغائة697414عثد الىهاباتزاْٛى انحزٚز1٘

اثٌاى وستىى درجة فقط688026.53562هحوىداحًذ انعه2ٙ

أرتعة وستىى درجة فقط690829.53464احودارٖٔ اطًاعٛم3

أرتعة وخوسىى درجة فقط660624.52954زهٍراطكُذر كٕٛا4ٌ

غائةغائة678932صاعداطًاعٛم حًٕد5

واحد وسثعىى درجة فقط6416264571 هحودانثتٕل انحظٍ 6

أرتعة وخوسىى درجة فقط633126.52754 عصامانٛاص تاسرتاشٙ 7

غائةغائة691435تسامايم طعذ انذ8ٍٚ

ثواًٍة وخوسىى درجة فقط6858292958هحودإٚب لُاص9

أرتعة وستىى درجة فقط646725.53864 كوالأَض انشًان10ٙ

غائةغائة665325.5ًاجًتطزص اتزاْٛى11

ستىى درجة فقط659323.53660عثد الرحويتالل خهٛم12

ثواًٍة وستىى درجة فقط685925.54268فاديجٕرج طُكز13٘

سثعىى درجة فقط6311294170 هحودحال انعًز 14

سثعة وسثعىى درجة فقط6537354277عثد هللاخانذ طٕد15ٍٚ

أرتعة وسثعىى درجة فقط6943304474سلٍنرَٔشا َصز16

خوسة وخوسىى درجة فقط6280262955 تىفٍقطانٙ جًع17ّ

غائةغائة690922هىفقطايز شتٛا18ٌ

خوسىى درجة فقط682719.53050احودطعذ خانذ انذان19ٙ

خوسىى درجة فقط6270183250كٌعاىطهًٛاٌ طهًٛاٌ 20

ثالثة وستىى درجة فقط632622.54063 هحودشاْز شحٕد21

غائةغائةغائة6981فهدشفٛك انْٕذا22ٌ

سثعة وستىى درجة فقط680729.53767هطاًٍىشصثا انظعذ23

غائةغائة666133حودوطّ تكز٘ غُاي24ّ

اثٌاى وستىى درجة فقط696523.53862خالدعثادِ انًصطف25ٗ

أيٍٛ انظز

يذٚحّ انشٛخ خانذ

                  انذكتٕر حظاٌ انحهثٛح     رحاب لطزَجٙ
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سثعة وستىى درجة فقط6734303767ًسٌهعثذ انزحًٍ انطثاع26

خوسة وستىى درجة فقط653824.54065رشٍدعثذ انزحًٍ ٚعمٕب آغا 27

أرتعة وستىى درجة فقط688428.53564حساىعثذ انزساق انمٕج28ّ

اثٌاى وستىى درجة فقط633623.53862عسامعثذ انًجٛذ حكٕات29ٙ

واحد وستىى درجة فقط6577322961  عسامعال خهٕف30

تسعة وستىى درجة فقط694829.53969احودعهٙ انظٛذ31

أرتعة وستىى درجة فقط6620194564هحودعهٙ خهٛم32

غائةغائة660817.5هحودعًار خضٕر33

سثعة وستىى درجة فقط690228.53867تٍسٍرعًار عه34ٙ

اثٌاى وستىى درجة فقط6235283462 طاللعًز االحذب 35

اثٌاى وستىى درجة فقط6862263662عٍسىفٓذ جزاد36

اثٌاى وستىى درجة فقط6671243862احساىلتٛثّ انظٕٚذا37ٌ

غائةغائة691218هصطفىلٛض انعهٕع38

غائةغائةيحزٔو6960علًنثُٗ انذان39ٙ

واحد وستىى درجة فقط6440233861 سعىدياٚا انًحًذ 40

ثواًىى درجة فقط663536.54380غٌاميجذ انظهًٛا41ٌ

سثعة وأرتعىى درجة فقط6555153247 خالديحًذ انحظ42ٍ

ستة وخوسىى درجة فقط666523.53256سلٍواىيحًذ انعه43ٙ

تسعة وأرتعىى درجة فقط6984163349جواليحًذ انغشا44٘ٔ

خوسة وستىى درجة فقط696224.54065سوٍريحًذ حظ45ُٕٛ

غائةغائة679827حسييحًذ رطال46ٌ

ثالثة وخوسىى درجة فقط6883262753هحود خالديحًذ يعتش انُجار47

ثواًٍة وأرتعىى درجة فقط6600242448اوفىيحًذ ٔطٕف48

اثٌاى وستىى درجة فقط6988164662يحًذ تشاريصطفٗ انمصٛز49

ستة وأرتعىى درجة فقط6407172946احًذيكزو انكُعا50ٌ

أيٍٛ انظز

يذٚحّ انشٛخ خانذ
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ستىى درجة فقط642523.53660 ٚحٛٗيُار انحًادِ 51

ثالثة وستىى درجة فقط665926.53663خهٛفيُال انخهٛف52

غائةغائةغائة6982ًسالٔطاو شثاط53

ثواًٍة وستىى درجة فقط689530.53768عوارًٚاٌ حشٔر٘ طزاص54

خوسة وستىى درجة فقط6324263965فىازٕٚطف ْٕٚض 55

أرتعة وستىى درجة فقط6766214364ًجٍةخذٚجّ انًحًذ1

اثٌاى وستىى درجة فقط6640224062حسيعثذ هللا صانح2

أرتعة وخوسىى درجة فقط5794213354ْثح انعٛظ3ٗ

غائةغائةغائة5940يُذر تاطٕص4

غائةغائةغائة5973عال انعهٛا5ٌ

سثعىى درجة فقط6123205070يزٚى طه6ًّٛ

غائةغائة614828عثذ هللا انًحًذ7

غائةغائة656720هطٍعفاد٘ عٕكا8ٌ

تسعة وخوسىى درجة فقط599724.53459أسعدفاٚشج األطعذ9

أرتعة وخوسىى درجة فقط598217.63654راكاىٕٚطف تكٕر10

أرتعة وثواًىى درجة فقط5601364884ًسٌهعالء عثًا11ٌ

اثٌاى وخوسىى درجة فقط6020203252هودوححظاٌ انمذٔر12

سثعة وأرتعىى درجة فقط5753192847هحوديهحى يهحى13

أرتعة وأرتعىى درجة فقط5590162844ْشار ٕٚطف14

تسعة وأرتعىى درجة فقط6645173249َٕر صهٕحح انثكٕر15

ستة وخوسىى درجة فقط416.53956أحودحظٍ حجٙ خضز1

ستىى درجة فقط81204060حسٍييحًذ انعثذ انغ2ُٙ

واحد وستىى درجة فقط10263561هحود علًيُٓذ انحًاد3

ثواًٍة وستىى درجة فقط16303868ْشاو انجظاص4

ء

 

 

أمين السر
مديحه الشيخ خالد

 
     رحاب قطرنجي

              أساتذة المقرر                        لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد. ختام المعراوي                                 حنان بديوي                         د.   دحسان الحلبية.د

عضو          عضو           عضو            عضو               عضو            :  لجنة رصد القارئ

بيان ادلبي. خلدون ادريس   ُرال سلورة    حواء حمد    رهف زينو    م.       م

      رئيس اللجنة القارىء

بسام النجار.           د

                  الدكتور حسان الحمبية
      رئيس شعبة االمتحانات                      مصدق عميد كمية طب األسنان

انزاطثٌٕ

جايعاخ انمطز


