
رقمًا
6865235881عبد الرحمنابراهٌم الجسري1
ؼائبؼائب697419عبد الوهابابراهٌم الحرٌري2
6749195473حسام الدٌناحمد االحمد3
6904213960ابراهٌماحمد الحمود4
6716153449محموداحمد الخلٌل5
6921194059محموداحمد السلٌمان6
6819214364محمد هٌثماحمد الشٌرازي الصباغ7
6813213960عبد العزٌزاحمد العل8ً
6880153853محموداحمد العل9ً
6388194160ساهراحمد حجازي10
6677214566درٌداحمد عامر11
6881265783فارساحمد عبد الرحمن12
6959274976عبد هللااخالص دحبور13
6908203555احمداروى اسماعٌل14
6961205070خالداسامة فنار15
6721255075احمداسامه رزوق16
6812265480نصراسراء ابو الحال17
6657243559محمداسعاؾ ابو كشتو18
6606153247زهٌراسكندر كٌوان19
6764245175عبد الرزاقاسالم التناري20
6663253055أحمداسماء العمر21
6920274673حسناسماء شرٌتح22
6934255782مصطفىاسماء كلكل23
6791225880محمداسماعٌل الخدام24
6789264571صاعداسماعٌل حمود25
6771274976برهاناصاله نجم26
6733255479ادهماكرم النجار27
6416134053 محمدالبتول الحسن 28
6597244670سمٌرالبٌر سوٌد29
6331102939 عصامالٌاس بازر باشً 30
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6855213758تٌسٌرامانً اسعد31
6857255479موسىامانً جرجس32
6690285785نورسامجد الحسن33
6711244973محمدامل العتر34
6633274370اٌادامل الونوس35
6914224264بسامامل سعد الدٌن36
6624265076احمدامنه العمر37
6889243963حسٌناناس النبهان38
6775274370محمودانٌسار الحمٌد39
6896222850محمد كاظماٌات النجم40
6823274976سامراٌة األصفر41
6628214061سلماناٌة عل42ً
6828235578عزٌزاٌلً ابو عدلة43
6482155267 نعماناٌلً عٌسى نجار44
6674244165مرواناٌلً نمو45
6805234568اكرماٌمان القطمه46
6816214970فضلاٌمان محمود47
6972164056خالداٌمان محمود48
6907234063احمداٌه هللا السمان49
6875255277عبد الرزاقاٌه تق50ً
ؼائبؼائب685810محمداٌوب قناص51
6464296594 احمدأمٌرة السمك52
6467103848 كمالأنس الشمال53ً
6249262955 احمدآالء السلوم 54
6842174158مصطفىبتول هنداوي55
6967214465فاديبثٌنه الصالح الحرٌري56
6218244973رٌاضبدٌع قطٌش 57
6556253661 عبٌدبشار السالم 58
6966173855عبد هللابشار رشٌد59
6923113142غٌاثبشار سفاؾ60
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6773305585غسانبشرى العٌسى61
6870265177نزٌهبشرى الموسى62
6653102939ناجًبطرس ابراهٌم63
6935114556احمدبالل السوٌدان64ً
6593223961عبد الرحمنبالل خلٌل65
6424265682عسافبولص العبد هللا66
6656284977نصربٌان الخالد67
6854264571عبد هللابٌان الخلٌل68
6778224466عماربٌان الخٌاط69
6308143246عدنانبٌان شنو 70
6878295281خالدتسنٌم الشامٌه71
6814184967صبحًتسنيم عكره72
6302243559 محسنتمارة سلٌمان 73
6548234366صادقتٌماء ابو عٌوش 74
6795223254محمودجعفر الحورانً 75
6595133952جابرجعفر دردر76
6512224466 ؼزوانجمان بقبق77
6774264975عبد الغفارجنان كمال78ً
6686273966محمد مصعبجود الخوام79
6790204767بهٌذادجورج السلٌمان80
6927194059رٌمونجورج داؤد81
6859133043فاديجورج سنكري82
6616194362كاملجورج لطٌفه83
6615144256مخائٌلجوزٌؾ حنا84
6776234770سموعجٌما فالحه85
6591213354وائلحامد ٌوسؾ86
ؼائبؼائب682617محمدحسام ملحم87
6763205777علًحسن سبٌع88
6589193251عدنانحسين االبراىيم89
6710254166عبد هللاحسٌن الصالح90
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6810265480غازيحسٌن عبد الرحمن91
6706163753ماهرحسٌن عثمان اؼا92
6864172340وفٌقحسٌن محمد93
6602224769نبٌلحسٌن مخلوؾ94
6541223860 عبد القادرحكم حلفاوي 95
6886213152محمد كاللحال ابوجدعان96
6311163248 محمدحال العمر 97
6297244973فوازحال ٌعقوب98
6598193049موسىحمزه الونوس99
6950265177خالدحمزه عثمان100
6892192645رفٌقحمزه عدٌره101
6740154055كمالحيدر نجار102
6701185169صالحخالد الحسن103
6873183351طاللخالد الرجب104
ؼائبؼائب653722عبد هللاخالد سودٌن105
6756213657منذرخالد شحادة106
6898173047جهادخدٌجه مراد107
6687225375توفٌقخضر الخضر108
6370144559  ٌاسخضر السراج109
ؼائبؼائب694012مازنخضر حبوس110
6287174259 مالكدٌنا السلوم 111
6738253964هٌثمراما الرحال112
6704233962عبد الكرٌمراما تركاوي113
6487142943  امٌرراما طوٌر114
6885234770محمدراما كحالوي115
ؼائبؼائبغائب6605عٌسىراما هرمز116
6668285280خالدرامً االحمد الٌوسف117
6481225678 سامررامً الترك 118
6978234265مصطفىربا المقداد119
6788132841احمدرزان الدالل120
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6682224870ولٌدرشا الهواري121
6750274370فائزرشا ؼزال122
6944225173عالء الدٌنرشا هالل 123
6685294776محمد نجٌبرضٌة الطرن124
6891255075محمد حازمرنا دشل125ً
6568213354 احمدرنٌم الشعبان 126
6625276289حازمرنٌم كٌالن127ً
6949184361عبد الناصررهام الهٌجان128ً
6793274875علًروان الزؼٌر129
6752253661علًروان نعمة130
6861184462محمدروال قطٌط بكور131
6943255277سلٌمرونزا نصر132
6697143650عبد الحكٌمريان عدي133
6836204868محمدرٌما محمد134
6698263359جهادزاهر كوجان135
6980223456كمالزٌن مخلوف136
6741213657مٌالدساره  ضاهر137
6291225375 بطرسساره السعد 138
6428234063 حٌانساره الشٌخ 139
6806254671عصامساره خلوؾ140
6691233053اٌمنسالم العل141ً
6280143145 توفٌقسالً جمعه142
6649123244ادٌبسامر سعٌفان143
6909231639موفقسامر شتٌان144
6325222648 ابراهٌمسامر عبو 145
6611265581 مفٌدساندي قاموع146
6780203353علًسجى النقٌب147
6827111627احمدسعد خالد الدال148ً
6770274774احمدسالم برام149
6782254873مٌكٌلسلوم نجار150
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6879123143محمد سامرسلٌم الشٌخ طه151
6270103242كنعانسلٌمان سلٌمان 152
6840164157مازنسمٌر العوض الجلق153ً
6803204767عبد الكرٌمسمٌره الشٌخ خالد154
6887224466علًسميو محمود155
6860264975محمد طارقسنا السباع156ً
6792275380رٌمونسهٌل المسٌح157ً
6765276390مصطفىشام الداغستان158ً
6543234164 عامرشام الهربش 159
6326183856 محمدشاهر شحود160
6474173653 سلٌمانشعبان ٌوسؾ 161
6767275380مصطفىشؽؾ طحان162
6729295483شفٌقشغف ٌونس163
6981175067فهدشفٌق الوهدان164
6838173653محمدشهد المحمد165
6821255782تٌسٌرشهد خورشٌد166
6817244973بسامشهم حمدون167
6437304878 عزامشٌماء الحلبً 168
6563184058 طاللصابرٌن الخالد 169
6642274774جهادصادر عٌسى170
6727163753رفعتصالح الشحنة171
6807253459مطانٌوسصبا السعد172
6964245175فوازصبحً  خزمة173
6800275784عبد الحكٌمصفاء السراقب174ً
6953192847عبد الحكٌمضٌاء الخطٌب175
6747214263فاٌزطالب عل176ً
ؼائبؼائب680913عبد هللاطاهر الجمعة الحسن177
6438234063 فٌصلطرفه جرجنازي 178
6661284270حمدوطه بكري ؼنامه179
6746213960عامرطه طربٌن180
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ؼائبؼائب627818 احمدعامر الصمودي181
6916244468مصعبعامر محمد خٌاره182
6529142943 عبد الكرٌمعائشه كرنازي 183
6965104050خالدعباده المصطفى184
6318193554 ماجدعباده حوٌقه185
6918285886حامدعبد الحمٌد الرمضان186
6785245276عٌسىعبد الرحمن الضامن187
6734223052نزٌهعبد الرحمن الطباع188
6843194362محمدعبد الرحمن المحمود189
6977194665قاسمعبد الرحمن صخري190
6888224668محمد مازنعبد الرحمن عثمان اؼا191
6676274875محمدعبد الرحمن فرج192ً
ؼائبؼائب686925علًعبد الرحمن محمد193
6728244771صفوانعبد الرحمن معجون194
6538244266 شعالنعبد الرحمن ٌعقوب آؼا 195
6884132538حسانعبد الرزاق القوجه196
6732184664اٌادعبد هللا الرزوق197
6919213960نجدعبد هللا السمان198
6779233962محمدعبد هللا بدوي الشامٌة199
6739234164سامرعبد هللا سٌده200
6336134558عزامعبد المجٌد حكوات201ً
6708265076احمدعبدوالجمال202
6890284775صبحًعبٌده الشرٌؾ203
6658284472مكرمعدوٌه المحمد204
6569103646 مٌسرعدي الٌوسؾ 205
6277212849 اسامةعز الدٌن عكعك 206
6737196483سالمعزه الرحال207
6688265076ٌوسفعزه زحلوق208
6337224870 خالدعقبه حماده 209
6577203959  عزامعال خلوؾ210
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6609204767سلٌمعالء الدٌاب211
ؼائبؼائبغائب6796محمدعالء النٌصاف212ً
6420213354 شعبانعالء كردي 213
ؼائبؼائب683316نادرعلً الجمعة الحسن214
6824213859محمودعلً الحكٌم215
6689274370احمدعلً الحمروش216
6723192948خالدعلً السخن217ً
ؼائبؼائب694820احمدعلً السٌد218
6758162440خالدعلً العبد هللا219
6620173047محمدعلً خلٌل220
6954224567حسونًعلً رٌا 221
6654183553حسٌنعلً محمود222
6837274572هٌثمعلً مصطفى223
6276254570 عبد الرزاقعماد وهبه 224
6717203555خالدعمار العبد هللا225
6608163652محمدعمار خضور226
6641235073غازيعمار رحال227
6902182846تٌسٌرعمار عل228ً
6235184664 طاللعمر االحدب 229
6669254570عبد السالمعمر الحلو230
6849223759الوٌسؼزل السلوم231
6751244367بسٌمؼزل حورٌة232
6651255176عبد هللاؼنى المدهلل233
6626255176كرٌمغنى دومط234
6692274572مهٌارؼٌث عطوره235
6614141630خالدؼٌث محمد236
6876203959حسنغٌثاء اٌبو237
6673143145دروبًفادي سموع238
6808233861محمدفاروق  زواوي239
6905254570طاهرفاطر الحسن240
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6938253762اسعدفاطمة بدٌر241
6753224769صفوانفاطمة هماد242
6679275279نضالفاطمه الحاج زٌن243
6815213253فٌصلفاطمه الزهراء خلٌؾ244
6617224365عزامفاطمه الكردي245
6993195473تركًفاطمه دست246
6613233053جورجفاٌز عضوم247
6769224668طاللفاٌزه البنات248
6709224264بسامفراس المصطفى249
6825224769محمد ادٌبفراس قهوج250ً
6979213556عٌسىفرح ٌونس251
6862153449عٌسىفهد جراد252
6671172744احسانقتٌبه السوٌدان253
6761263561نزارقتٌبه الهواري254
ؼائبؼائب691221مصطفىقٌس العلوش255
6599253156حسامقٌصر بطرس256
6742254065حبٌبكارال هزٌم 257
6672213859ٌوسفكارول لوش258
6675224062ماهركامل طه259
6903264975ادٌبكحله المواس260
6777254873محمد مأمونكرم بزماوي261
6748163955عدنانكرٌم الرصٌص262
6664213859ناصرالنة الخطٌب263
6960244266علًلبنى الدال264ً
6634306797محمودلواء الٌوسف265
ؼائبؼائب671815ٌاسرلؤي قناص266
6986234164ٌاسٌنلٌث الحسٌن267
6726275885محمدلٌث حافظ268
6829265177انورماري االبراهٌم269
6781244367صفاماري الشٌخ270
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6288173653 فاديماري نعموش 271
6292255176 ماجدمارٌا العٌسى272
6678245276مصطفىماهر العثمان273
6440214465 سعودماٌا المحمد 274
6848194160بطرسمجد اسبر275
6635253863غناممجد السلٌمان276
6822244468محمودمجد خضر277
ؼائبؼائب695513عبد الحسٌنمجد داود278
6590163147موفقمجد سكٌؾ279
6415143145 نادرمجد عفٌفه 280
6702123951فؤادمجد فرحه281
ؼائبؼائبغائب6757معنمحفوض بلجوس282
6389296695احمدمحمد ابراهٌم283
6877285280سمٌرمحمد ابو دهٌس284
6882163854منذرمحمد اؼٌد الطرشه285
6900122032محمد جهادمحمد البكور286
6801244064عبد الواحدمحمد الجره287
ؼائبؼائب655513 خالدمحمد الحسن288
6731263763توفٌقمحمد الحسٌن289
6911244771عبد الحمٌدمحمد الخلٌل290
6906193554ٌسارمحمد الربداوي291
6461223961جمالمحمد الشمال292ً
6536235174 عبد الرزاقمحمد الشٌخ قدور293
6787265682محمد زٌدمحمد العاري294
ؼائبؼائب666513سلٌمانمحمد العل295ً
ؼائبؼائبغائب6984جمالمحمد الغزاوي296
6279183048  خالدمحمد الكمخل297ً
6851214364واصلمحمد المحمد علً الٌونس298
6580112637 صهٌبمحمد النعسان 299
6432224365 احمدمحمد الهزاع300
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6333253560عبد الرزاقمحمد امٌن جوخدار 301
6360203656 فراسمحمد أدهم عبد العال302
6975102030امٌنمحمد بدور303
6241233659محمدمحمد براء الحفٌان304
6662204666طاللمحمد بشار اسود305
ؼائبؼائبغائب6962سمٌرمحمد حسٌنو306
6601234770غاصبمحمد حمودي307
6719245478عبد الحكٌممحمد خٌر سعٌد308
ؼائبؼائب679819حسنمحمد رسالن309
6637274875ٌاسرمحمد رسول محٌو310
6603174360خضرمحمد سالم 311
6612255176عاٌدمحمد سٌؾ الدٌن الحسٌن312
6604224365وفٌقمحمد صقر313
ؼائبؼائب680416زٌادمحمد طارق الصعٌدي314
6660295786غسانمحمد عدي315
6799203656محمودمحمد لٌلى316
6713223557فراسمحمد مازن الحسن الشٌخ تركاوي317
6700256085مسعودمحمد مشمش318
6883133245محمد خالدمحمد معتز النجار319
6699234265عمارمحمد نور االشقر320
6684224163عبد الحلٌممحمد نور القشالن321
6446133548 عبد المنعممحمد نور غزالة الشعار 322
6600162238اوفىمحمد وسوؾ323
6722204767خالدمحمود االحمد324
6715224466محمد فرٌدمحمود الخلٌل 325
6655245074عبد الكرٌممحمود الخلٌل العمر326
6471224163 محمد علًمحمود السواح 327
6951243155جهادمحمود ايوب328
6724183149معتصممحمود بؽدادي329
6830231942رشٌدمحمود فات330ً
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6696214768عبد المنعممحً الدٌن جنٌد331
6720233962محمد طاللمخلص دناور332
6976202141غسانمرح عبٌدو333
6784254368مصطفىمرح كردي334
6299214667 محمودمرشد الحسٌن335
6447264571 ذرارمرٌم الجاسم336
10صفر698810محمد بشارمصطفى القصٌر337
6933204060عبدومصطفى ملندي338
6681164056رضوانمعاذ مرقا339
6407102535احمدمكرم الكنعان340
6425243357 ٌحٌىمنار الحماده 341
6659184260خلٌفمنال الخلٌؾ342
6987233861توفٌقمنال الشٌخ فضل343ً
6852224971محمد ماهرميند العجمي344
ؼائبؼائبغائب7000بدر الدٌنمؤٌد الرٌس345
6683225880رضوانمٌساء ابو عل346ً
7001294675رامزمٌالد برجاس347
6588204767درغامناتالً الرحال348
6542244367 سامرنانسً شٌخ السوق349
6234235982 محمدناٌؾ وهبً 350
6254244973  اٌمنناٌه اسطفان351
6928274168احمدنبٌله فرهود352
6712234669عبد المعٌننجٌب الشٌخ353
6714234366اسعدندى الوكٌل354
6863225577فرٌدندى سمعان355
6639286694محمدنرمٌن الروبة356
6312254469 ؼازينضال المدور 357
6818245377محمودنوال الجر358
6999265480ابراهٌمنور اشقر359
6667204060سعٌدنور عبد الرحٌم حجً خضر360
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6283284573ادوارنور وردة361
6832233053عبد الهادينوران رسالن362
ؼائبؼائب692922محمدنوفل بلول363
6379264268 عبد العزٌزهازار االبراهٌم 364
6868224971الٌاسهانً ناصر365
6971184462احمدهبة العل366ً
6802214465منٌفهبه الشاعر367
6286243458 ولٌدهبه سواد 368
6970193958احمدهدى الجمعة الحسن369
6893123850عبد الكرٌمهدى قبش370
6936175269محسنهال الحلبٌة371
6872275279حناهال السعد372
6266223961 مهندهال الصباغ الشٌرازي 373
6486224567 عصامهند الخلوؾ 374
ؼائبؼائبغائب6982نزالوسام شباط375
6534236083 عبد السالموفاء فحله 376
6680184664عبد الكرٌمولٌد السوٌد377
6844234770عمارٌاسر جمعه378
6592253863سمٌرٌاسمٌن شؽري379
6610232649محمد عدنانٌاسٌن طماس380
6206223860 عطٌهٌامن الحسٌن381
6238183957 زكرٌاٌحٌى الحسن 382
6895122941عمارٌمان حزوري سراس383
6646284270سمٌرٌوسؾ االسعد384
6324254166فوازٌوسؾ هوٌس 385
6607204565حامدٌونس محمد 386
387

6166132942ٌوسفابراهٌم اسماعٌل1
6323112738نجٌبابراهٌم ساعود2
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6293163551فاٌزابراهٌم فرحه3
ؼائبؼائب634718ملهماثٌنا البطرس4
5929153146طاللاحمد الحمٌدة5
5831123648سلٌماناحمد بشور6
ؼائبؼائب614412عبد العلٌماحمد شمٌط7
ؼائبؼائباحمد الشٌحاوي8
ؼائبؼائباحمد الشٌخ عل9ً
ؼائبؼائباحمد جاكٌش10
6469232346بساماحمد عثمان11
6207192948ولٌداحمد مختار مختار12
6524283866محمداحمد نعمان13
5931142842محمودارٌج الدٌري14
ؼائبؼائب622913عبد الكرٌماسامة الجندي15
ؼائبؼائب628126عبد الرحمناسامة الخطاب16
6405203555حساماشرف العموري17
6412214667حسناالء الصٌرف18ً
6528174158مرواناالء حوا19
6372163349زٌادالٌاس برشٌن20ً
6457203454ٌحٌىامل السلوم21
6505274471مازنامٌر الدروٌش22
ؼائبؼائب653022مصطفىامٌره الداغستان23ً
ؼائبؼائب627415عمادانا صواف24
6248142236عبد الحسٌبانس العلوان25ً
6991183957اٌمنانس جنٌد26
ؼائبؼائب624318فاديانً برشٌن27ً
6076174158عبد اللطٌفاٌاد فحٌل28
ؼائبؼائب616812سعوداٌلً األسعد29
6399214263مٌالداٌلً جربوع30

6310132942نزاراٌهم الروم31ً
5533252853حازمآٌة كٌالن32ً
ؼائبؼائب16اٌات الضامن33
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ؼائبؼائب13اٌوب عاص34ً
6527193857اكرمباسل الحالق35
6492234265زٌادبتول القدور36
ؼائبؼائب601912عبد العزٌزبتول علوش37
6442174057ابراهٌمبتول ؼزال38
6925183149احمدبتول الرهوان39
6448202949فاديبدٌع العثمان آؼا40
6228194059موسىبشار زلمه41
ؼائبؼائب575711حسنبشرى حسن42
ؼائبؼائب642120عبد العزٌزبالل ٌؽمور43
6485133245مخلصبهٌج زلٌق44
6387184260محمد ناجًبٌان طٌار45
ؼائبؼائب630024مسعفبٌان مؽمومه46
6259243660بسامثرٌا الدبٌس47
ؼائبؼائب592015محمدجعفر ٌزبك48
6220192948عبد الناصرجمال الحسن49
6298153247مصطفىجود ابو الطوق الرفاع50ً
ؼائبؼائب638212ناصرجورج طرٌه51
ؼائبؼائبؼائب6409محمودحامد الفٌاض52
6496241539عدنانحسام الدٌن عبد الكرٌم53
6020103444ممدوححسان القدور54
6097105363وفٌقحسٌن الهوش55ً
5709133649فاٌزحال قاشوش56
ؼائبؼائب634416حسانحنا عراج57
ؼائبؼائب657518حكمحنٌن حمو58
6006243054خلٌفخالد الصطوؾ59
6246185674محمدخالد الفزع60

6462154762حاسبخالد سجناوي61
ؼائبؼائب586711زٌاددانً شموط62
6131132841زٌاددانٌا كرزون63
6562174057جمالدانٌه كعٌكات64ً
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61834242ضاهردنٌا شٌخ الشباب65
6426173956خالددعاء حمص66ً
6504204262رضواندعاء ؼزول67
ؼائبؼائب639218سمعاندٌمه الصدٌر68
6317192645محمدراتب احمد69
6330174461منهلراجي العبد اهلل70
5758171532صفوانرامً البرجس71
6517163854غطاسرامً طعمه72
ؼائبؼائب635123خلدونرأفت بطرش73
6150162440مصطفىرفٌؾ عبد الواحد74
6257204060سمٌررنٌم الملق75ً
ؼائبؼائب622718صبريرهؾ الحسون76
6489143549رشٌدرهؾ رٌس77
ؼائبؼائب635820ٌاسررهؾ محٌو78
6403194261مأمونروان النجم79
6458153247طهروان كلٌب80
ؼائبؼائب657015محمد ظافررؤى درٌس81
5879104050سلومرٌتا هابٌل82
ؼائبؼائب656415موسىرٌم الحسن83
5770163046اٌمنرٌم عروب84
ؼائبؼائب627322ابراهٌمرٌم ناصر85
5113192847عبد المجٌد زلٌخة الحج86ً
6433193756حسٌنزهراء العلٌوي87
6365205474حٌانزٌنب الدروٌش88
ؼائبؼائب627216سمٌرزٌنه جربوع89
6120144155جوزرسارة الزٌر90

6430183856ٌحٌىساره برازي91
ؼائبؼائب10سارة جراد92
58103636مٌالدساندرا سموع93
6143104252عبد النورساندرا صائػ94
5841161733عبد الرحمنساهر العمر95
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6520203555محمد ولٌدسدره الحسٌن96
6483213455عبد الحمٌدسراب جربوع97
6418163753خالدسالم حاج قدور98
6423182947عماد الدٌنسالم كروما99
ؼائبؼائب638022مخائٌلسوزانا ٌعقوب100
57822121هٌثمسومر طهماز101
6114264268محمدشادي شمٌط102
6500173552نبٌلشربل الماعود103
6497193655منٌرشهد الشٌرازي الصباغ104
ؼائبؼائب657415راضًشوق الٌوسؾ105
6303254065عبد الحسٌبشٌماء العجم106ً
ؼائبؼائب638418محمدشٌمة رعدون107
6576223759خالدصفا كوجان108
6522172643علًضٌاء العثمان109
6513233760محمد حٌانطالل الهربش110
6404213859زٌادطله الحمدي111
6460202545بسامطه صوي112
ؼائبؼائب649817هٌثمطونً محفوض113
6321203151سٌف الدٌنعامر شاهٌن114
6256254065عبد الرزاقعائشة الشحنة115
6572232851احمد عائشة أوؼل116ً
5886193857محمدعبد الرحمن اربعة117
ؼائبؼائب658530نزارعبد الرحمن البارودي118
5987103545حسامعبد الرحمن الرهوان119
6510283664ضاهرعبد الرحمن العثمان120

ؼائبؼائب632222عبد السالمعبد الرحمن حمشو121
6316143953مصطفىعبد الكرٌم ابراهٌم122
5751144054عبد الرزاقعبد الكرٌم الرٌم123ً
640627229بسامعبد هللا العلً 124
6640213051حسنعبد هللا صالح125
6374204060مروانعبد هللا قصاب126
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6477153853محمودعبد هللا لبان127
6484282553احمدعبد الهادي البكور128
622225025تقًعبد الهادي الضامن  129
6269163753أحمدعبد الهادي العمر130
5565113142جمالعبد الهادي عدي131
6295232649عبد الحًعبد الواحد خطاب132
ؼائبؼائب647019خالدعبٌده كلحسن133
6047193251عبد السالمعدنان عسكر134
ؼائبؼائب638314ٌاسرعال هالل135
6385162844محمدعالء الرٌم136ً
6630153348عبد القادرعلً الرحمون137
5974173451آصؾعلً الناصٌؾ138
6566143448احمدعلً حمادة139
ؼائبؼائبؼائبعلً خربٌط140
ؼائبؼائب618214مرهفعلً فرج141
6518152641نصرعمار الفزع142
6313153247هشامعمر الحداد143
ؼائبؼائب650618فهدعمر شٌخ الؽنامه144
ؼائبؼائبؼائبعمٌد زقزوق145
ؼائبؼائب628228سمٌرعٌسى ضاهر146
5654153550عبد الكرٌمؼسان رمضان147
6373173754توفٌقفاد ي راحٌل148
6394233154سمٌرفادي رحال149
6066112839بهجتفادي شموط150

ؼائبؼائبمحروم6567مطٌعفادي عوكان151
6209173653وردانفارس المنصور152
ؼائبؼائب637816جمالفاطمة االبراهٌم153
6122173047مدٌنفاطمة السوٌد154
6356163248رحٌبفاطمة حمو برازي155
ؼائبؼائب642717عبد الكرٌمفاطمه الدروٌش156
6377274370حسنفاطمه المحمد157
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ؼائبؼائب599713أسعدفاٌزة األسعد158
ؼائبؼائبؼائب6332عرفانفراس الحمصي159
6237204060محمد دٌبفراس سلٌم160
ؼائبؼائب585621سامرفهد حواضري161
5776124254محمدقصً البنا162
6466193150كره بٌتكارال طوب163ً
5517102737فوازكسار وردة164
6346213556عبد القادرالرا الحمٌد165
6571193857ماجدلمى علوان166ً
5882141933حبٌبماري جراد167
6479192948طاللمارٌه علوش168
6219223658معتزمازن خلٌل169
5858204363دهقانمتٌم سعٌد170
ؼائبؼائب646310محمد فٌصلمجد الدٌن رحٌم171
6149203252موفقمحمد االصفر172
6290213859عبد الحكٌممحمد الروبة173
6016293766غازيمحمد الشمال174ً
ؼائبؼائب653221عٌسىمحمد العلً القدور175
ؼائبؼائب633817حسانمحمد امٌر العبد الرزاق176
ؼائبؼائب633421حسانمحمد بحري177
6366163955نبٌلمحمد بكر القطرنج178ً
6401152944عمارمحمد بالل االمٌر179
6349173047أٌمن محمد جمال الحٌدر180

6435183957عبد الرزاقمحمد جمعه181
6348234467سامرمحمد حمزة النمر182
ؼائبؼائبؼائب5398عبد القادرمحمد خٌر الصٌادي183
6263253459عبد الباريمحمد سفٌان الخطٌب184
6138244569سمٌرمحمد طارق الحوران185ً
6226273259علًمحمد عثمان186
ؼائبؼائبؼائب6557علًمحمد عدنان االسعد187
6267204161جهادمحمد عدي188
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ؼائبؼائب611321خالدمحمد علوان189ً
ؼائبؼائب643617عمارمحمد عموش190
6253182644عبد الكرٌممحمد ؼفرج191ً
ؼائبؼائب635018محمدمحمد معاذ سعده192
ؼائبؼائب622422فوازمحمد معٌن193ً
6454162743بساممحمد نزار الحزوان194ً
6134284371عبد الرحمنمحمد نور القروان195ً
ؼائبؼائبمحمد نور الشحاده196
5975133649محمد ونوسه197
6573243559عبد المجٌدمحمد ٌقٌن الفاخوري198
6533163248جمالمحمود الدروٌش199
6339223961تامرمحمود موصل200ً
6503223759فاٌزمحمود موصل201ً
ؼائبؼائبؼائب6480منٌرمدحت ٌازج202ً
6561184664عمادمرام االمٌن203
ؼائبؼائب646525محمد حاتممرح القاسم204
6398162945عبدمروه الحمدان205
ؼائبؼائب641918محمد لؤيمرٌم بظ206
6260152843محمدمصطفى طبل207
5753122739محمدملحم ملحم208
ؼائبؼائبمنذر ماطوس209
6117162137جمالمهند المحمود210

6289153752عمرموسى االشوح211
6239174158نزارمؤمن حبوب212
6553143953بساممؤٌد االسعد213
ؼائبؼائب628513عمارمٌار زٌدان214ً
6523263763عبدومٌسم ابو دٌه215
ؼائبؼائب20مٌالد العل216ً
ؼائبؼائب639621ندٌمندى فراشه217
6116212142محمد غالبنسرٌن النبهان218
6450193352محمدنؽم حمامً البو219

                     الدكتور حسان الحلبيةرحاب قطرنجي

بسام النجار.                      دابتهال العباديُرال سلورةرنيم تعتاع     بيان الحلوة     حواء حمد.              م

                     مصدق عميد كلية طب األسنانرئيس شعبة االمتحانات 

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىءأمين السرعضولجنة رصد القارئ عضو          عضو                عضو            



رقمًا
المجموع

العام الدراسي

درجة أعمال 
السنة

درجة االمتحان 
العملي

علن النسج العام

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كلية طب األسنان
السنة

سل
سل

ت

الرقم الجامعياسم االباالسم و الشهرة

اسم المقرر

2018  - 2017
الفصل االولالدورة/ درجات األعمال 

الثانية

ؼائبؼائب639717منهلنهال شٌخ الشباب220
6410213152عبد هللانور الحاج حسٌن221
5988263561رٌاضنور الهدى اونٌس222
6444222143عبد الحمٌدنور الٌاسٌن223
5874233154محودنور عثمان224
6488213859عبد الحمٌدنورا شوربا225
6645173451محمدنور صلوحة البكور226
ؼائبؼائبهادي عٌد227
6296224365خالدهانً الضامن228
ؼائبؼائب651127محمدهانً رٌحاوي229
57942727نصرهبة العٌسى230
6355192645عمارهبة طعان231
5837153752ثائرهبه نعمة232
ؼائبؼائب652622عبد الكافًهزار الموسى المكسور233
5590102535عٌسىهزار ٌوسؾ234
ؼائبؼائب621017حبٌبهال عٌد235
5902232346طالسهمام الخلٌل236
ؼائبؼائب623015عالً دثاروئام الجرعتل237ً
ؼائبؼائب647812أكرمٌاسمٌن محمد238
6390173552عبد الواحدٌاسمٌن محناٌه239
6455183957عبد الرحٌمٌاسمٌن هٌفاءالتٌناوي240

6004122941محمديامن بالل241
6340183553جمال الدٌنٌحٌى كلسل242ً
6439133245جمٌلٌسرى شٌخ عثمان243
625521324مأمونٌمان حجازي244
6215274774مروانٌوسؾ الخلٌل245
ؼائبؼائب598210راكانٌوسؾ بكور246
5905103747حبٌبٌوسؾ فالحة247
6371153247ابراهٌمٌوسؾ هابٌل248
249

250
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العملي

علن النسج العام

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كلية طب األسنان
السنة

سل
سل

ت

الرقم الجامعياسم االباالسم و الشهرة

اسم المقرر

2018  - 2017
الفصل االولالدورة/ درجات األعمال 

الثانية

0001264874فصٌحالمعتز الخمري1
0003263561جهٌنة السالمة2
0004143347حسن الخضر3
0089224466ٌاسرحسون حسون4
0011264167دانة عبد الحمود5
0005184361محمدعبد السالم سالمة6
0002203454حسٌنعلً الخلٌل العل7ً
0007235679حسٌنمحمد الحمٌدي8
0013204767محمودمحمد الخابور9
0008184361عمرمحمد العبر10
0006193453محمد العطا هللا11
ؼائبؼائب009315عبد الرحمنمصطفى النزهة 12

0010174057مهند الحماد13
0016253560هشام الجساس14
0015233356عبد الغفورنٌرمٌن الجعفر 15
ؼائبؼائب0031محمدبتول الطعان16

0014163450ابراهٌمدعاء مطر17
0018191736كاملمادلٌن المشهور18
ؼائبؼائب008120حسٌنمحمد العبد الغن19ً

0012202949عبد الكرٌممحمد نور العبد20
0082222749زهٌرمحمود حماده21
0090173451عامرٌمنى بربور22
ؼائبؼائب009112محمود الملق23ً

00633737حال بكور24
0074244064محمد نورفراس قندقج25ً
0017161430موسىمثنى الظاهر26
0022122739رضوانمحمود الجدعان27

700: العدد الكلي  

                     الدكتور حسان الحلبيةرحاب قطرنجي

بسام النجار.                      دابتهال العباديُرال سلورةرنيم تعتاع     بيان الحلوة     حواء حمد.              م

                     مصدق عميد كلية طب األسنانرئيس شعبة االمتحانات 

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىءأمين السرعضولجنة رصد القارئ عضو          عضو                عضو            

جامعات القطر

556: عدد الحضور 
40.28:  النسبة المئوية 



رقمًا
المجموع

العام الدراسي

درجة أعمال 
السنة

درجة االمتحان 
العملي

علن النسج العام

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كلية طب األسنان
السنة

سل
سل

ت

الرقم الجامعياسم االباالسم و الشهرة

اسم المقرر

2018  - 2017
الفصل االولالدورة/ درجات األعمال 

الثانية
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بسام النجار.                      دابتهال العباديُرال سلورةرنيم تعتاع     بيان الحلوة     حواء حمد.              م

                     مصدق عميد كلية طب األسنانرئيس شعبة االمتحانات 

                     الدكتور حسان الحلبيةرحاب قطرنجي



كتابة
فقط واحد و ثمانون درجة

فقط ثالث و سبعون درجة
فقط ستون درجة

فقط تسع و أربعون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط ستون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة

فقط ستون درجة
فقط ست و ستون درجة

فقط ثالث و ثمانون درجة
فقط ست و سبعون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط سبعون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط ثمانون درجة

فقط تسع و خمسون درجة
فقط سبع و أربعون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط خمس و خمسون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط تسع و سبعون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط سبعون درجة

فقط تسع و ثالثون درجة

المجموع
علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية
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فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

                     الدكتور حسان الحلبية



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط ثمان و خمسون درجة
فقط تسع و سبعون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة

فقط سبعون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط ثالث و ستون درجة

فقط سبعون درجة
فقط خمسون درجة

فقط ست و سبعون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط خمس و ستون درجة
فقط ثمان و ستون درجة

فقط سبعون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط سبع و سبعون درجة

فقط أربع و تسعون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط ثمان و خمسون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة
فقط واحد و ستون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط اثنان و أربعون درجة
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بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

                     الدكتور حسان الحلبية



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط خمس و ثمانون درجة
فقط سبع و سبعون درجة
فقط تسع و ثالثون درجة

فقط ست و خمسون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط سبع و سبعون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط ست و أربعون درجة
فقط واحد و ثمانون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط تسع و خمسون درجة
فقط ست و ستون درجة

فقط أربع و خمسون درجة
فقط اثنان و خمسون درجة
فقط ست و ستون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط تسع و خمسون درجة
فقط ثالث و أربعون درجة
فقط اثنان و ستون درجة

فقط ست و خمسون درجة
فقط سبعون درجة

فقط أربع و خمسون درجة

فقط سبع و سبعون درجة
فقط واحد و خمسون درجة
فقط ست و ستون درجة
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                  رئيس اللجنة القارىء

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

                     الدكتور حسان الحلبية



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط ثمانون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة

فقط أربعون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط ستون درجة
فقط اثنان و خمسون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة
فقط تسع و أربعون درجة
فقط سبع و سبعون درجة
فقط خمس و أربعون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط واحد و خمسون درجة

فقط سبع و خمسون درجة
فقط سبع و أربعون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط تسع و خمسون درجة

فقط تسع و خمسون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط اثنان و ستون درجة
فقط ثالث و أربعون درجة

فقط سبعون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط واحد و أربعون درجة
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                     مصدق عميد كلية طب األسنان

                     الدكتور حسان الحلبية



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط سبعون درجة
فقط سبعون درجة

فقط ثالث و سبعون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط أربع و خمسون درجة
فقط تسع و ثمانون درجة
فقط واحد و ستون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط اثنان و ستون درجة
فقط سبع و سبعون درجة

فقط خمسون درجة
فقط ثمان و ستون درجة

فقط تسع و خمسون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط سبع و خمسون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط واحد و سبعون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط خمس و أربعون درجة
فقط أربع و أربعون درجة
فقط تسع و ثالثون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة
فقط واحد و ثمانون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط سبع و عشرون درجة
فقط أربع و سبعون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

                     الدكتور حسان الحلبية



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط ثالث و أربعون درجة
فقط اثنان و أربعون درجة
فقط سبع و خمسون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط ست و ستون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط ثمانون درجة
فقط تسعون درجة

فقط أربع و ستون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط ثالث و ثمانون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة
فقط ثمان و خمسون درجة
فقط أربع و سبعون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط أربع و ثمانون درجة
فقط سبع و أربعون درجة
فقط ثالث و ستون درجة

فقط ثالث و ستون درجة
فقط سبعون درجة
فقط ستون درجة
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                     مصدق عميد كلية طب األسنان

                     الدكتور حسان الحلبية



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط ثمان و ستون درجة
فقط ثالث و أربعون درجة

فقط خمسون درجة
فقط أربع و خمسون درجة
فقط ست و ثمانون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط اثنان و خمسون درجة
فقط اثنان و ستون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط ثمان و ستون درجة

فقط خمس و سبعون درجة

فقط واحد و سبعون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط ثمان و ثالثون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط ستون درجة
فقط اثنان و ستون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط ثمان و خمسون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة
فقط ست و أربعون درجة
فقط تسع و أربعون درجة
فقط ثالث و ثمانون درجة
فقط ست و سبعون درجة

فقط سبعون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
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                     مصدق عميد كلية طب األسنان

                     الدكتور حسان الحلبية



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط سبع و ستون درجة

فقط أربع و خمسون درجة

فقط تسع و خمسون درجة
فقط سبعون درجة

فقط ثمان و أربعون درجة

فقط أربعون درجة
فقط سبع و أربعون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة

فقط سبعون درجة
فقط خمس و خمسون درجة
فقط اثنان و خمسون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة
فقط ست و أربعون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط سبعون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط اثنان و سبعون درجة

فقط ثالثون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط خمس و أربعون درجة
فقط واحد و ستون درجة

فقط سبعون درجة
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                     مصدق عميد كلية طب األسنان
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كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط اثنان و ستون درجة
فقط تسع و ستون درجة
فقط تسع و سبعون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة
فقط ثمان و ستون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط ست و خمسون درجة
فقط تسع و أربعون درجة
فقط أربع و أربعون درجة
فقط واحد و ستون درجة

فقط ست و خمسون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط اثنان و ستون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط سبع و تسعون درجة

فقط أربع و ستون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة
فقط سبع و سبعون درجة
فقط سبع و ستون درجة
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                     الدكتور حسان الحلبية



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط ست و سبعون درجة
فقط خمس و ستون درجة

فقط ستون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط ثمان و ستون درجة

فقط سبع و أربعون درجة
فقط خمس و أربعون درجة
فقط واحد و خمسون درجة

فقط خمس و تسعون درجة
فقط ثمانون درجة

فقط أربع و خمسون درجة
فقط اثنان و ثالثون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط ثالث و ستون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط أربع و خمسون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط أربع و سبعون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة

فقط ثمان و أربعون درجة
فقط أربع و ستون درجة
فقط سبع و ثالثون درجة
فقط خمس و ستون درجة
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فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

                     الدكتور حسان الحلبية



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط ستون درجة
فقط ست و خمسون درجة

فقط ثالثون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط ست و ستون درجة

فقط سبعون درجة
فقط ثمان و سبعون درجة

فقط خمس و سبعون درجة
فقط ستون درجة

فقط ست و سبعون درجة
فقط خمس و ستون درجة

فقط ست و ثمانون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط سبع و خمسون درجة
فقط خمس و ثمانون درجة
فقط خمس و أربعون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة
فقط ثمان و ثالثون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط أربع و سبعون درجة
فقط ثالث و ستون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط تسع و أربعون درجة
فقط اثنان و أربعون درجة

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط ثمان و ستون درجة
فقط اثنان و ستون درجة
فقط واحد و أربعون درجة
فقط ثمان و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط واحد و سبعون درجة
فقط عشرة درجات
فقط ستون درجة

فقط ست و خمسون درجة
فقط خمس و ثالثون درجة
فقط سبع و خمسون درجة

فقط ستون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط واحد و سبعون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط خمس و سبعون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط اثنان و ثمانون درجة
فقط ثالث و سبعون درجة
فقط ثمان و ستون درجة
فقط تسع و ستون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط سبع و سبعون درجة
فقط أربع و تسعون درجة
فقط تسع و ستون درجة
فقط سبع و سبعون درجة

فقط ثمانون درجة
فقط ستون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط ثالث و سبعون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة

فقط ثمان و ستون درجة
فقط واحد و سبعون درجة
فقط اثنان و ستون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط ثمان و خمسون درجة
فقط ثمان و خمسون درجة

فقط خمسون درجة
فقط تسع و ستون درجة
فقط تسع و سبعون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط ثالث و ثمانون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط سبعون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط تسع و أربعون درجة

فقط ستون درجة
فقط سبع و خمسون درجة
فقط واحد و أربعون درجة

فقط سبعون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط خمس و ستون درجة

فقط اثنان و أربعون درجة
فقط ثمان و ثالثون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء

الراسبون



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط واحد و خمسون درجة

فقط ست و أربعون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة

فقط ست و أربعون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط اثنان و أربعون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط ثمان و خمسون درجة
فقط تسع و أربعون درجة
فقط أربع و خمسون درجة
فقط واحد و سبعون درجة

فقط ست و ثالثون درجة
فقط سبع و خمسون درجة

فقط ثمان و خمسون درجة

فقط ثالث و ستون درجة

فقط اثنان و أربعون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط سبع و خمسون درجة
فقط خمس و ستون درجة

فقط سبع و خمسون درجة
فقط تسع و أربعون درجة
فقط تسع و أربعون درجة

فقط تسع و خمسون درجة

فقط خمس و أربعون درجة
فقط ستون درجة

فقط ستون درجة

فقط ثمان و أربعون درجة
فقط سبع و أربعون درجة

فقط تسع و ثالثون درجة
فقط أربع و أربعون درجة
فقط ثالث و ستون درجة
فقط تسع و أربعون درجة

فقط أربع و خمسون درجة
فقط أربع و سبعون درجة

فقط اثنان و ستون درجة

فقط واحد و أربعون درجة
فقط سبع و خمسون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط اثنان و أربعون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط اثنان و ستون درجة

فقط خمس و أربعون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط اثنان و ثالثون درجة
فقط أربع و خمسون درجة

فقط أربعون درجة
فقط ستون درجة

فقط تسع و أربعون درجة

فقط واحد و ستون درجة
فقط سبع و أربعون درجة

فقط خمسون درجة

فقط ست و أربعون درجة

فقط سبع و أربعون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط أربع و سبعون درجة

فقط خمس و خمسون درجة

فقط ست و خمسون درجة

فقط ست و ثالثون درجة
فقط اثنان و خمسون درجة
فقط ثالث و ثالثون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط خمس و خمسون درجة
فقط خمس و خمسون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة
فقط سبع و أربعون درجة

فقط واحد و عشرون درجة
فقط ثمان و ستون درجة

فقط اثنان و خمسون درجة
فقط خمس و خمسون درجة

فقط خمس و ستون درجة

فقط تسع و خمسون درجة
فقط ثالث و أربعون درجة

فقط ستون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط خمس و أربعون درجة

فقط واحد و خمسون درجة
فقط خمس و ستون درجة
فقط واحد و خمسون درجة
فقط سبع و خمسون درجة

فقط خمس و أربعون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط أربع و خمسون درجة
فقط تسع و عشرون درجة
فقط واحد و خمسون درجة

فقط ستون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط ثالث و خمسون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة
فقط خمس و عشرون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة
فقط اثنان و أربعون درجة
فقط تسع و أربعون درجة

فقط واحد و خمسون درجة

فقط أربع و أربعون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة

فقط واحد و خمسون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة

فقط واحد و أربعون درجة
فقط سبع و أربعون درجة

فقط خمسون درجة
فقط أربع و خمسون درجة
فقط أربع و خمسون درجة
فقط تسع و ثالثون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة

فقط سبع و أربعون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة

فقط سبعون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط ستون درجة

فقط أربع و خمسون درجة
فقط خمسون درجة

فقط سبع و ثالثون درجة
فقط ست و خمسون درجة
فقط سبع و خمسون درجة
فقط ثالث و ثالثون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة

فقط ثمان و خمسون درجة
فقط ثالث و ستون درجة

فقط اثنان و خمسون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط ست و ستون درجة

فقط خمس و خمسون درجة
فقط أربع و أربعون درجة
فقط سبع و أربعون درجة

فقط سبع و خمسون درجة
فقط سبع و ستون درجة

فقط تسع و خمسون درجة
فقط تسع و ستون درجة

فقط تسع و خمسون درجة

فقط واحد و ستون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط أربع و أربعون درجة

فقط ثالث و أربعون درجة
فقط واحد و سبعون درجة

فقط تسع و أربعون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط ثمان و أربعون درجة
فقط واحد و ستون درجة

فقط تسع و خمسون درجة

فقط أربع و ستون درجة

فقط خمس و أربعون درجة

فقط ثالث و أربعون درجة
فقط تسع و ثالثون درجة

فقط سبع و ثالثون درجة

فقط اثنان و خمسون درجة
فقط ثمان و خمسون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة

فقط ثالث و ستون درجة

فقط اثنان و أربعون درجة
فقط اثنان و خمسون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط اثنان و خمسون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط ثالث و أربعون درجة
فقط أربع و خمسون درجة
فقط تسع و خمسون درجة
فقط واحد و خمسون درجة

فقط خمس و ستون درجة

فقط سبع و عشرون درجة
فقط خمس و أربعون درجة
فقط اثنان و خمسون درجة

فقط خمس و ثالثون درجة

فقط ست و أربعون درجة

فقط اثنان و خمسون درجة
فقط سبع و خمسون درجة

فقط واحد و أربعون درجة
فقط ثالث و خمسون درجة
فقط خمس و أربعون درجة
فقط أربع و عشرون درجة
فقط أربع و سبعون درجة

فقط سبع و أربعون درجة
فقط سبع و أربعون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

فقط أربع و سبعون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط سبع و أربعون درجة
فقط ست و ستون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط واحد و ستون درجة
فقط أربع و خمسون درجة
فقط تسع و سبعون درجة
فقط سبع و ستون درجة
فقط واحد و ستون درجة

فقط ثالث و خمسون درجة

فقط سبع و خمسون درجة
فقط ستون درجة

فقط ست و خمسون درجة

فقط خمسون درجة
فقط ست و ثالثون درجة

فقط تسع و أربعون درجة
فقط تسع و أربعون درجة

فقط واحد و خمسون درجة

فقط سبع و ثالثون درجة
فقط أربع و ستون درجة

فقط ثالثون درجة
فقط تسع و ثالثون درجة

                     الدكتور حسان الحلبية

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء

جامعات القطر



كتابة
المجموع

علن النسج العام

2018  - 2017
الفصل االول

الثانية

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الثانية          أمين سر اللجنة                                 رئيس اللجنة الرصد  

فادي الحجي جنيد.                                                                حنان بديوي                                          درشا عبيسي. ريم كوجان  د.  د

                  رئيس اللجنة القارىء

بسام النجار.                      د

                     مصدق عميد كلية طب األسنان

                     الدكتور حسان الحلبية


