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622927.54976.5عبد الكرٌماسامة الجندي1
645728.53866.5ٌحٌىامل السلوم2
6527233861اكرمباسل الحالق3
6544315485محمد ضراربهاء الدين الصيادي4
6205264470غزوانتغريد الور5
6220254772عبد الناصرجمال الحسن6
6382253560ناصرجورج طريه7
640830.54979.5جمعهحنان الحالق8
غائبغائب657521.5حكمحنين حمو9
642628.53866.5خالددعاء حمصي10
6504344579رضواندعاء غزول11
639529.54877.5ابراهٌمديما العلي12
6330264066منهلراجي العبد اهلل13
غائبغائب632030.5احمدرسميه الحسن14
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غائبغائب642327.5عماد الدينسالم كروما18
636132.54577.5محمدسلوى الناصر19
غائبغائب650028.5نبٌلشربل الماعود20
649728.54775.5منٌرشهد الشٌرازي الصباغ21
6459285381عبد الكرٌمشهد قره محمد22
غائبغائب638128.5فاديصبا لحلوح23
651322.54870.5محمد حٌانطالل الهربش24
655926.53460.5محمد خيرعبد المجيد الخطيب25
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647030.55181.5خالدعبيده كلحسن26
652530.55080.5غازيعالء الحسين27
6313304575هشامعمر الحداد28
5997254368أسعدفايزة األسعد29
غائبغائبغائب6332عرفانفراس الحمصي30
634627.54370.5عبد القادرالرا الحميد31
5858304979دهقانمتيم سعيد32
6463232245محمد فٌصلمجد الدين رحيم33
6495284472عماد الدٌنمحمد القدح34
6349275178أٌمن محمد جمال الحٌدر35
غائبغائبغائب6557علًمحمد عدنان االسعد36
6533304878جمالمحمود الدرويش37
غائبغائبغائب6480منٌرمدحت يازجي38
639826.54066.5عبدمروه الحمدان39
6285211940عمارميار زيداني40
6523223658عبدوميسم ابو ديه41
649129.54271.5عامرنجالء خموسيه42
6450263561محمدنغم حمامي البو43
644430.51646.5عبد الحمٌدنور الياسين44
غائبغائبغائب6327بشارنور منصور45
غائبغائبغائب6335نادرهاجر الديري46

6210284270حبٌبهال عيد47الراسبون
6468324779احمدهيا الخاني48الراسبون

6230305383عالً دثاروئام الجرعتلي49
6478274774أكرمياسمين محمد50

عضوعضوعضو      عضو                     

ُرالسلورةحواء حمد بسام النجار. دابتهال العباديرنيم تعتاع  مديحة الشيخ خالد. م

حسين الخطيب. درباح زينوابتسام السالمة. بسام نجار د. طريف جابر د. د

رئيس لجنة القارىءأمين السر

درجة االمتحان النهائي
المجموع

رئيس لجنة الرصدأمين سر اللجنة أستاذ المقرر                               لجنة رصد السنة الثانية

سل
سم

لمت
م ا

درجة أعمال السنة العمميالرقم الجامعياسم األباالسم والنسبةالرق

مصدق عميد كلية طب األسنانرئيس شعبة االمتحانات

حسان الحلبية.درحاب قطرنجي

2016/2017لمعام الدراسي الجمهورية العربية السورية               قائمة درجة امتحانات الدورة االضافية
/2/مواد سنية : مقررجامعة حماه 

:    تاريخه نظري: نوع االمتحان  كلية طب األسنان

فقد
 الت

شارة
إ



الثانية:السنة 

كتابًةرقمًا
639028.54068.5عبد الواحدياسمين محنايه51
6455284270عبد الرحٌمياسمين هيفاءالتيناوي52
6215294776مروانيوسف الخليل53

584118.54563.5عبد الرحمنساهر العمر1
غائبغائب___5654عبد الكرٌمغسان رمضان2
غائبغائب31.25احمد الحصري3
غائبغائب25عبد هللا العزي4
غائبغائب30نور الهدى االرناؤوط5
غائبغائب___فاطمة برد6
غائبغائب___سليمان شموط7
613432.54779.5عبد الرحمنمحمد نور القروان8ً
6114294776محمدشادي شميط9
5982282755راكانيوسف بكور10
6301193857حسنريما الضاهر11
6329233962غازيمحمد سلطان12

0081304373حسٌنمحمد العبد الغن1ً
غائبغائبمحروم0085عبد الكرٌممحمد نور العبد2
00754747مؤنسنجوى حمراء3
009026.54167.5عامرٌمنى بربور4
غائبغائبغائب0091محمود الملق5ً
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