
الثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
غائبغائب622526عادل ادهم جنيدي1

6265315081هٌثمامين طقم2

6248275481عبد الحسٌبانس العلوان3ً

6220295079عبد الناصرجمال الحسن4

6298285179مصطفىجود ابو الطوق الرفاع5ً

6382254469ناصرجورج طريه6

6451295281فوازحال الطعمة7

6575224870حكمحنين حمو8

6570303767محمد ظافررؤى دريس9
6433254166حسٌنزهراء العليوي10
6509314879موسىسناء اسعد11
6459304575عبد الكرٌمشهد قره محمد12
6381335386فاديصبا لحلوح13
6522324880علًضياء العثمان14
6258334477مخلصظالل االصفر15
6374274673مروانعبد هللا قصاب16
6559284876محمد خيرعبد المجيد الخطيب17
6484285381احمدعبد الهادي البكور18
6470295281خالدعبيده كلحسن19
6304265177عثمانعمر الغضبان20
غائبغائب656730مطٌعفادي عوكان21
5997264066أسعدفايزة األسعد22
غائبغائبغائب6332عرفانفراس الحمصي23
5858325385دهقانمتيم سعيد24
6463293665محمد فٌصلمجد الدين رحيم25

عضوعضوعضو      عضو                     

ُرالسلورةحواء حمد
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2016/2017لمعام الدراسي الجمهورية العربية السورية               قائمة درجة امتحانات الدورة االضافية
/1/مداواة األسنان المحافظة : مقررجامعة حماه      

:    تاريخه : نوع االمتحان 

درجة االمتحان النهائيدرجة أعمال السنة العممي

      كلية طب األسنان
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الرقم الجامعياسم األباالسم والنسبة

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية

حسين الخطيب. درباح زينوعاطف عبد هللا.        د

رئيس لجنة القارىءأمين السر

بسام النجار. دابتهال العباديرنيم تعتاع  مديحة الشيخ خالد. م

مصدق عميد كلية طب األسنانرئيس شعبة االمتحانات

حسان الحلبية.درحاب قطرنجي
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كتابًةرقمًا
6338294776حسانمحمد امٌر العبد الرزاق26
غائبغائبغائب6557علًمحمد عدنان االسعد27
6533295079جمالمحمود الدرويش28
غائبغائبغائب6480منٌرمدحت يازجي29
غائبغائب628525عمارميار زيداني30
6523294473عبدوميسم ابو ديه31
6450274875محمدنغم حمامي البو32
6444293463عبد الحمٌدنور الياسين33
غائبغائبغائب6327بشارنور منصور34
غائبغائبغائب6335نادرهاجر الديري35
6526284977عبد الكافًهزار الموسى المكسور36
6478275077أكرمياسمين محمد37
6371295281ابراهٌميوسف هابيل38

5841185169عبد الرحمنساهر العمر1

غائبغائبغائب6393مصباحسليمان شموط2

غائبغائبحسين القاسم3

غائبغائبغسان رمضان4

غائبغائبعبد اهلل العزي5

غائبغائب32خالد الحاج ابراهيم6

0081324476حسٌنمحمد العبد الغن1ً

334982سارة قواس2

0085274774عبد الكرٌممحمد نور العبد3

0090294776عامرٌمنى بربور4

غائبغائبغائب0091محمود الملق5ً

عضوعضوعضو      عضو                     

ُرالسلورةحواء حمد

حسان الحلبية.درحاب قطرنجي

الراسبون

جامعات القطر

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية

بسام النجار. دابتهال العباديرنيم تعتاع  مديحة الشيخ خالد. م

مصدق عميد كلية طب األسنانرئيس شعبة االمتحانات

حسين الخطيب. درباح زينوعاطف عبد هللا.        د

رئيس لجنة القارىءأمين السر

:    تاريخه : نوع االمتحان       كلية طب األسنان
درجة االمتحان النهائيدرجة أعمال السنة العممي
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الرقم الجامعياسم األباالسم والنسبة
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رئيس لجنة الرصد

حسين الخطيب. د

رئيس لجنة القارىء

بسام النجار. د

مصدق عميد كلية طب األسنان

حسان الحلبية.د
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حسان الحلبية.د
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رئيس لجنة الرصد

بسام النجار. د

مصدق عميد كلية طب األسنان

حسين الخطيب. د
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