
الثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
63235050نجٌبابراهٌم ساعود1

62935151فاٌزابراهٌم فرحه2

63477373ملهماثٌنا البطرس3

64346565مهنداحمد الخوام4

غائبغائب6469بساماحمد عثمان5

62077171ولٌداحمد مختار مختار6

65247171محمداحمد نعمان7

62256363عادل ادهم جنٌدي8

غائبغائب5931محمودارٌج الدٌري9

62296868عبد الكرٌماسامة الجندي10

62817474عبد الرحمناسامة الخطاب11

63597474نصراسعد شدو12

64758787عبد الرزاقاسماء الشمال13ً

63637979ٌعقوباسماء قصاب باش14ً

64056565حساماشرف العموري15

63628484اسامهاالء ابراهٌم16

64127575حسناالء الصٌرف17ً

65288686مرواناالء حوا18

63727070زٌادالٌاس برشٌن19ً

غائبغائب6457ٌحٌىامل السلوم20

64008585محمد عٌسىامنة اللحام21

65058181مازنامٌر الدروٌش22

65309595مصطفىامٌره الداغستان23ً

62658484هٌثمامٌن طقم24

63917575ابراهٌمانا شموط25

رئيس لجنة القارىء

حسان الحلبية.د

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية

حسين الخطيب. درباح زينوحسان الحلبية . د

أمين السرعضوعضو           عضو عضو

رنيم تعتاع. مهشام نحاس  عبد هللا قندقجي.أ بيان ادلبي. م

فقد
 الت

شارة
إ

سل
سم

لمت
م ا

لرق
ا

درجة االمتحان النهائيدرجة أعمال السنة العمميالرقم الجامعياسم األباالسم والنسبة
المجموع

ابتهال العبادي
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عمم الجنين: مقررجامعة حماه      

:    تاريخه نظري: نوع االمتحان       كلية طب األسنان
ات

حظ
مال

مصدق عميد كلية طب األسنانرئيسة شعبة االمتحانات

الدكتور محمد سبع العربرحاب قطرنجي



عمم الجنين: مقررالثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
62748686عمادانا صواف26

62487676عبد الحسٌبانس العلوان27ً

62436969فاديانً برشٌن28ً

63996464مٌالداٌلً جربوع29

63647878محموداٌمان شب30

63105151نزاراٌهم الروم31ً

65276666اكرمباسل الحالق32

64926868زٌادبتول القدور33

64428181ابراهٌمبتول غزال34

64486262فاديبدٌع العثمان آغا35

62286868موسىبشار زلمه36

64217878عبد العزٌزبالل ٌغمور37

63437777عبد القادربنان البكور38

65449292محمد ضراربهاء الدٌن الصٌادي39

64857474مخلصبهٌج زلٌق40

63418585عبد القادربٌان بكور41

63877070محمد ناجًبٌان طٌار42

63006262مسعفبٌان مغمومه43

62058989غزوانتغرٌد الور44

62595656بسامثرٌا الدبٌس45

62206363عبد الناصرجمال الحسن46

62088484احمدجمان زكار47

62985858مصطفىجود ابو الطوق الرفاع48ً

62168181بهٌججود باخوس49

65657373احمد تمامجودي االخرس50

رئيس لجنة القارىء

حسان الحلبية.د

الدكتور محمد سبع العربرحاب قطرنجي

درجة االمتحان النهائيدرجة أعمال السنة العممي
المجموع

ات
حظ

مال

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية

حسين الخطيب. درباح زينوحسان الحلبية . د

أمين السرعضوعضو           عضو عضو

بيان ادلبي. م

فقد
 الت

شارة
إ

سل
سم

لمت
م ا

لرق
ا

الرقم الجامعياسم األباالسم والنسبة
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جامعة حماه      

:    تاريخه نظري: نوع االمتحان       كلية طب األسنان

ابتهال العباديرنيم تعتاع. مهشام نحاس  عبد هللا قندقجي.أ 

مصدق عميد كلية طب األسنانرئيسة شعبة االمتحانات



عمم الجنين: مقررالثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
63825252ناصرجورج طرٌه51

62147575جاللجورج عبد هللا52

62716565عبد الرزاقجومان اجبارة53

غائبغائب6409محمودحامد الفٌاض54

64966666عدنانحسام الدٌن عبد الكرٌم55

64519393فوازحال الطعمة56

62177979محمدحمزه ونوس57

65089292صادقحمٌدة حبوش58

63445656حسانحنا عراج59

64087878جمعهحنان الحالق60

65756262حكمحنٌن حمو61

62469191محمدخالد الفزع62

64625252حاسبخالد سجناوي63

65628282جمالدانٌه كعٌكات64ً

63867676عدناندعاء المبٌض65

64266464خالددعاء حمص66ً

65049191رضواندعاء غزول67

63957979ابراهٌمدٌما العل68ً

63928282سمعاندٌمه الصدٌر69

65706060محمد ظافررؤى درٌس70

63176161محمدراتب احمد71

63307272منهلراجي العبد اهلل72

65178080غطاسرامً طعمه73

63518585خلدونرأفت بطرش74

63207979احمدرسمٌه الحسن75

رئيس لجنة القارىء

حسان الحلبية.د

مصدق عميد كلية طب األسنانرئيسة شعبة االمتحانات

الدكتور محمد سبع العربرحاب قطرنجي

أمين السرعضوعضو           عضو عضو

ابتهال العباديرنيم تعتاع. مهشام نحاس  عبد هللا قندقجي.أ بيان ادلبي. م

حسين الخطيب. د

:    تاريخه نظري: نوع االمتحان       كلية طب األسنان

فقد
 الت

شارة
إ

سل
سم

لمت
م ا

لرق
ا

درجة االمتحان النهائيدرجة أعمال السنة العمميالرقم الجامعياسم األباالسم والنسبة
المجموع
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جامعة حماه      

ات
حظ

مال

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية

رباح زينوحسان الحلبية . د



عمم الجنين: مقررالثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
63098585عبد الرحمنرشا حلب76ً

غائبغائب6472احمدرنا عزالدٌن77

62579090سمٌررنٌم الملق78ً

62276262صبريرهف الحسون79

64897070رشٌدرهف رٌس80

63588282ٌاسررهف محٌو81

64037979مأمونروان النجم82

64588282طهروان كلٌب83

65646969موسىرٌم الحسن84

62738080ابراهٌمرٌم ناصر85

62427878ٌحٌىزاهر الحسن86

64336262حسٌنزهراء العلٌوي87

63657474حٌانزٌنب الدروٌش88

62727676سمٌرزٌنه جربوع89

64148484معتزساره  نمو90

64306464ٌحٌىساره برازي91

62757878نزارساره قدٌسه92

65077878مؤٌدسامر العبد93

63758989سعٌدسجى وال94ً

64138484ٌوسفسحر صالح95

65206969محمد ولٌدسدره الحسٌن96

64835454عبد الحمٌدسراب جربوع97

64188181خالدسالم حاج قدور98

64237474عماد الدٌنسالم كروما99
63538989خلدونسلوى الشرٌق100ً

رئيس لجنة القارىء

حسان الحلبية.د

مصدق عميد كلية طب األسنانرئيسة شعبة االمتحانات

الدكتور محمد سبع العربرحاب قطرنجي

أمين السرعضوعضو           عضو عضو

ابتهال العباديرنيم تعتاع. مهشام نحاس  عبد هللا قندقجي.أ بيان ادلبي. م

ات
حظ

مال

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية

حسين الخطيب. درباح زينوحسان الحلبية . د

جامعة حماه      

:    تاريخه نظري: نوع االمتحان       كلية طب األسنان

فقد
 الت

شارة
إ

سل
سم

لمت
م ا

لرق
ا

درجة االمتحان النهائيدرجة أعمال السنة العمميالرقم الجامعياسم األباالسم والنسبة
المجموع
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عمم الجنين: مقررالثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
63618585محمدسلوى الناصر101
63939393جرجسسمرالرحال102
65098585موسىسناء اسعد103
63808989مخائٌلسوزانا ٌعقوب104
65217373عمادشادن سعد105
65006565نبٌلشربل الماعود106
64977979منٌرشهد الشٌرازي الصباغ107
64597777عبد الكرٌمشهد قره محمد108
65749393راضًشوق الٌوسف109
63038585عبد الحسٌبشٌماء العجم110ً
63846060محمدشٌمة رعدون111
63818787فاديصبا لحلوح112
65768484خالدصفا كوجان113
65227878علًضٌاء العثمان114
65135555محمد حٌانطالل الهربش115
64047171زٌادطله الحمدي116
64608181بسامطه صوي117
64986767هٌثمطونً محفوض118
62588484مخلصظالل االصفر119
62567676عبد الرزاقعائشة الشحنة120
65725757احمد عائشة أوغل121ً
65107474ضاهرعبد الرحمن العثمان122
63217070سٌف الدٌنعامر شاهٌن123
63228686عبد السالمعبد الرحمن حمشو124
64767979عبد العزٌزعبد الرحمن كرٌدي125

رئيس لجنة القارىء

حسان الحلبية.د

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية

حسين الخطيب. درباح زينوحسان الحلبية . د

مصدق عميد كلية طب األسنانرئيسة شعبة االمتحانات

الدكتور محمد سبع العربرحاب قطرنجي

أمين السرعضوعضو           عضو عضو

ابتهال العباديرنيم تعتاع. مهشام نحاس  عبد هللا قندقجي.أ بيان ادلبي. م

ات
حظ

مال
جامعة حماه      

:    تاريخه نظري: نوع االمتحان       كلية طب األسنان

فقد
 الت

شارة
إ

سل
سم

لمت
م ا

لرق
ا

درجة االمتحان النهائيدرجة أعمال السنة العمميالرقم الجامعياسم األباالسم والنسبة
المجموع
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عمم الجنين: مقررالثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
63167070مصطفىعبد الكرٌم ابراهٌم126
62619494محمد مهديعبد هللا الخطٌب 127
64068181بسامعبد هللا العلً 128
63747373مروانعبد هللا قصاب129
64778989محمودعبد هللا لبان130
65595555محمد خٌرعبد المجٌد الخطٌب131
64847171احمدعبد الهادي البكور132
62227777تقًعبد الهادي الضامن  133
62696868أحمدعبد الهادي العمر134
62958585عبد الحًعبد الواحد خطاب135
63697070غٌثعبدو زحلوق136
647044خالدعبٌده كلحسن137
62687878حازمعبير مرقا138
63837070ٌاسرعال هالل139
65258080غازيعالء الحسٌن140
64028585محمد مفٌدعالء الدٌن اللبابٌدي141
63857777محمدعالء الرٌم142ً
62338888عبد الستارعالء فران143
62127676محسنعلً ابراهٌم144
65666868احمدعلً حمادة145
65187878نصرعمار الفزع146
63137272هشامعمر الحداد147
63047171عثمانعمر الغضبان148
65068383فهدعمر شٌخ الغنامه149
64738686بشرعمرسلطان150

رئيس لجنة القارىء

حسان الحلبية.د

أمين السر

ابتهال العباديرنيم تعتاع. مهشام نحاس  عبد هللا قندقجي.أ بيان ادلبي. م

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية

ات
حظ

مال
جامعة حماه      

:    تاريخه نظري: نوع االمتحان       كلية طب األسنان

فقد
 الت

شارة
إ

سل
سم

لمت
م ا

لرق
ا

درجة االمتحان النهائيدرجة أعمال السنة العمميالرقم الجامعياسم األباالسم والنسبة
المجموع

حسين الخطيب. درباح زينوحسان الحلبية . د

عضوعضو           عضو عضو

مصدق عميد كلية طب األسنانرئيسة شعبة االمتحانات

الدكتور محمد سبع العربرحاب قطرنجي
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عمم الجنين: مقررالثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
62408383رضوانعهد الحجار151
62827373سمٌرعٌسى ضاهر152
65016969هٌثمغفران زقزوق153
63737171توفٌقفاد ي راحٌل154
63946666سمٌرفادي رحال155
65677777مطٌعفادي عوكان156
65199292هشامفادي لباد157
62098888وردانفارس المنصور158
63787676جمالفاطمة االبراهٌم159
63547979زكرٌافاطمة الرٌا160
63567171رحٌبفاطمة حمو برازي161
64277474عبد الكرٌمفاطمه الدروٌش162
63777878حسنفاطمه المحمد163
64117272عامرفاطمه مرقا164
59975050أسعدفاٌزة األسعد165
غائبغائب6332عرفانفراس الحمصي166
63147979احمدفراس الرجب167
62377373محمد دٌبفراس سلٌم168
64316262عبد الرزاققمر هبطه169
64666666كره بٌتكارال طوب170ً
65528080غسانكامل فاضل171
64937676ابراهٌملؤي ابراهٌم172
63466565عبد القادرالرا الحمٌد173
65716666ماجدلمى علوان174ً
62458686سالملٌنا الضاهر175

رئيس لجنة القارىء

حسان الحلبية.د

مصدق عميد كلية طب األسنانرئيسة شعبة االمتحانات

الدكتور محمد سبع العربرحاب قطرنجي

أمين السرعضوعضو           عضو عضو

ابتهال العباديرنيم تعتاع. مهشام نحاس  عبد هللا قندقجي.أ بيان ادلبي. م

حسين الخطيب. درباح زينوحسان الحلبية . د

جامعة حماه      

:    تاريخه نظري: نوع االمتحان       كلية طب األسنان

فقد
 الت

شارة
إ

سل
سم

لمت
م ا

لرق
ا

درجة االمتحان النهائيدرجة أعمال السنة العمميالرقم الجامعياسم األباالسم والنسبة
المجموع
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ات
حظ

مال

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية



عمم الجنين: مقررالثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
62398181نزارمؤمن حبوب176
64907979موفقمؤمنه الطواش177ً
65536060بساممؤٌد االسعد178
65168080سعٌدماري عفور179
62138989ابراهٌمماري عنبر180
64796767طاللمارٌه علوش181
65359696غزوانمارٌه كوجان182
62198282معتزمازن خلٌل183
58586464دهقانمتٌم سعٌد184
64637070محمد فٌصلمجد الدٌن رحٌم185
63579595محمد نورمحاسن شكري186
64417474نزٌهمحفوض الرحال187
62627676سامرمحمد الجٌجكل188ً
62517878مصطفىمحمد الخلف العاري189
62907979عبد الحكٌممحمد الروبة190
62236767خالدمحمد العبد هللا191
65327373عٌسىمحمد العلً القدور192
64958484عماد الدٌنمحمد القدح193
64948383أحمدمحمد النجم194
63388282حسانمحمد امٌر العبد الرزاق195
63348282حسانمحمد بحري196
63667979نبٌلمحمد بكر القطرنج197ً
64017575عمارمحمد بالل االمٌر198
63497272أٌمن محمد جمال الحٌدر199
64356565عبد الرزاقمحمد جمعه200

رئيس لجنة القارىء

حسان الحلبية.د

مصدق عميد كلية طب األسنان

الدكتور محمد سبع العربرحاب قطرنجي

ات
حظ

مال

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية

حسين الخطيب. درباح زينوحسان الحلبية . د

جامعة حماه      

:    تاريخه نظري: نوع االمتحان       كلية طب األسنان

فقد
 الت

شارة
إ

سل
سم

لمت
م ا

لرق
ا

درجة االمتحان النهائيدرجة أعمال السنة العمميالرقم الجامعياسم األباالسم والنسبة
المجموع
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أمين السرعضوعضو           عضو عضو

ابتهال العباديرنيم تعتاع. مهشام نحاس  عبد هللا قندقجي.أ بيان ادلبي. م

رئيسة شعبة االمتحانات



عمم الجنين: مقررالثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
63486666سامرمحمد حمزة النمر201
62949090عبد الرحمنمحمد دمٌر202
62639090عبد الباريمحمد سفٌان الخطٌب203
63768888عارفمحمد عبد القادر المنصور204
62267979علًمحمد عثمان205
غائبغائب6557علًمحمد عدنان االسعد206
62676262جهادمحمد عدي207
64368888عمارمحمد علوش208
62536161عبد الكرٌممحمد غفرج209ً
63506969محمدمحمد معاذ سعده210
62245959فوازمحمد معٌن211ً
64546969بساممحمد نزار الحزوان212ً
63057878أحمدمحمد نور حمود الجاسم الشمري213
65736565عبد المجٌدمحمد ٌقٌن الفاخوري214
65317373حسنمحمود االبرش215
غائبغائب6533جمالمحمود الدروٌش216
64538585نبٌلمحمود سلٌمان217
63399191تامرمحمود موصل218ً
65035555فاٌزمحمود موصل219ً
64527373مصطفىمحمود هوٌش220
غائبغائب6480منٌرمدحت ٌازج221ً
65617777عمادمرام االمٌن222
63288585منهلمرح ابو اسعد223
64659090محمد حاتممرح القاسم224
63987171عبدمروه الحمدان225
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64197676محمد لؤيمرٌم بظ226
62847373عبد المنعممزنة الصٌادي227
62447474محمدمصطفى الدروٌش228
62607373محمدمصطفى طبل229
62898080عمرموسى االشوح230
62855151عمارمٌار زٌدان231ً
65236363عبدومٌسم ابو دٌه232
64918383عامرنجالء خموسٌه233
63968585ندٌمندى فراشه234
64507070محمدنغم حمامً البو235
63979090منهلنهال شٌخ الشباب236
64107272عبد هللانور الحاج حسٌن237
63428282عبد الناصرنور الزعٌم238
65548181لؤينور المعلم239
64444848عبد الحمٌدنور الٌاسٌن240
64437171ابراهٌمنور غزال241
غائبغائب6327بشارنور منصور242
64568181سمٌرنور وهوب243
64885151عبد الحمٌدنورا شوربا244
62118888غٌاسنورمان فروح245
غائبغائب6335نادرهاجر الدٌري246
62966666خالدهانً الضامن247
65118080محمدهانً رٌحاوي248
63527676غزوانهبة هللا بقدونس249ً
64298282عدنانهبة بحري250
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63557171عمارهبة طعان251
63078787محمدهدى الزٌدان252
غائبغائب6104مروانهدٌل دٌاب253
65265757عبد الكافًهزار الموسى المكسور254
62106969حبٌبهال عٌد255
64688787احمدهٌا الخان256ً
62308383عالً دثاروئام الجرعتل257ً
63068888سامرٌاسر  حمشو258
64786161أكرمٌاسمٌن محمد259
63908484عبد الواحدٌاسمٌن محناٌه260
64556060عبد الرحٌمٌاسمٌن هٌفاءالتٌناوي261
63407979جمال الدٌنٌحٌى كلسل262ً
64396868جمٌلٌسرى شٌخ عثمان263
62558080مأمونٌمان حجازي264
62157171مروانٌوسف الخلٌل265
63717676ابراهٌمٌوسف هابٌل266
65848787محمد دروٌشربى البغدادي البارزي267
غائبغائب6583رشا الٌوسف268
65828989رشا صباغ269
غائبغائب6585نزارعبد الرحمن البارودي270
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كتابًةرقمًا

58417474عبد الرحمنساهر العمر1

60888383أحمدشام الحسن2

58867777محمدعبد الرحمن اربعة3

56665757محمدعمٌد زقزوق4

غائبغائب5654عبد الكرٌمغسان رمضان5

60664848بهجتفادي شموط6

غائبغائب5856سامرفهد حواضري7

58946565عبد الحكٌممحمد طروٌة8

57686262عبد الرحمنمروه الحسٌنو9

58745454محمودنور عثمان10

65487878صادقتٌماء ابو عبوش11

61007171علًفاطمة الشٌخو12

62768585عبد الرزاقعماد وهبة13

59915555عدنانعلً خربٌط14

63797676عبد العزٌزهازار االبراهٌم15

56195656غسانسوسن حٌالوي16

63013333حسنرٌمة الضاهر17

63294343غازيمحمد سلطان18

غائبغائباسراء شومل19

غائبغائبانس مدللة20

غائبغائببشٌر صمصام21

غائبغائبرٌما االخرس22

غائبغائبشمعون عبد الرحمن23

غائبغائبعبد هللا المحمد24

غائبغائبنادرة جدوع25
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كتابًةرقمًا
غائبغائبمنال الحاج26ً

غائبغائبمنذر باطوس 27

غائبغائبمحمد نبٌل شفٌع28

00888282عمراروى السالم1ً

00876262أٌمنأنس جنٌد2

00866969أحمدبتول الرهوان3

00837171ابراهٌمدعاء مطر4

00848383كاملمادلٌن المشهور5

00815959حسٌنمحمد العبد الغن6ً

00854848عبد الكرٌممحمد نور العبد7

00828383زهٌرمحمود حماده8

00907979عامرٌمنى بربور9

غائبغائب0091محمود الملق10ً

غائبغائب0092موسىمثنى الظاهر11

00247171غسانليث حمادة12
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أمين سر اللجنة 



632350

629351

634773

643465

620771

652471

622563

622968

628174

635974

647587

636379

640565

636284

641275

652886

637270

640085

650581

653095

626584

639175

627486

624876

624369

639964

636478

631051

652766

649268

644281

عمم الجنين: مقرر



644862

622868

642178

634377

654492

648574

634185

638770

630062

620589

625956

622063

620884

629858

621681

656573

638252

621475

627165

649666

645193

621779

650892

634456

640878

657562

624691

646252

656282

638676

642664

650491

639579

639282

657060

631761



633072

651780

635185

632079

630985

625790

622762

648970

635882

640379

645882

656469

627380

624278

643362

636574

627276

641484

643064

627578

650778

637589

641384

652069

648354

641881

642374

635389

636185

639393

650985

638089

652173

650065

649779

645977



657493

630385

638460

638187

657684

652278

651355

640471

646081

649867

625884

625676

657257

651074

632170

632286

647679

631670

626194

640681

637473

647789

655955

648471

622277

626968

629585

636970

64704

626878

638370

652580

640285

638577

623388

621276

656668



651878

631372

630471

650683

647386

624083

628273

650169

637371

639466

656777

651992

620988

637876

635479

635671

642774

637778

641172

599750

631479

623773

643162

646666

655280

649376

634665

657166

624586

623981

649079

655360

651680

621389

647967

653596



621982

585864

646370

635795

644174

626276

625178

629079

622367

653273

649584

649483

633882

633482

636679

640175

634972

643565

634866

629490

626390

637688

622679

626762

643688

625361

635069

622459

645469

630578

657365

653173

645385

633991

650355



645273

656177

632885

646590

639871

641976

628473

624474

626073

628980

628551

652363

649183

639685

645070

639790

641072

634282

655481

644448

644371

645681

648851

621188

629666

651180

635276

642982

635571

630787

652657

621069

646887



623083

630688

647861

639084

645560

634079

643968

625580

621571

637176

658487

658289

566657

606648

576862

587454

654878

610071

627685

599155

637976

561956

630133

589465



008882

008762

008669

008371

008483

008159

008548

008283

009079


