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تدعةذوأربعقنذصؼط561249حممد زػريسزةذاظؽرم168
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أربعقنذصؼط568340غضالسالمذعصطػك170
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ذرئقسذجلـةذاظرصدذذذذذذذذذذذذ  

ذذذ

عصدقذسؿقدذطؾقةذربذاألدـانذذذذذذ

اظدطتقرذحدانذاحلؾبقةذذذذذ

:أعنيذدرذاظؾجـةذ

:عدجؾذأولذ

:عدجؾذثاغلذ

:عدضؼذ

 



ً كتابةرقما

الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه

كلية طب األسنان

المجموع

2018/2017للعام الدراسي  الثاني: قائمة درجة امتحانات الفصل

/4/المداواة اللبية : مقرر  الخامسة:       السنة 

:            تاريخه  أعمال السنة: نوع االمتحان 

سل
سل

ت

الرقم الجامعياسم االباالسم و الشهرة

ثالثةذوأربعقنذصؼط553143ؼادرسؾلذجقػره174

واحدذوأربعقنذصؼط547341سوؼدسؿرذاظبدقس175

مخدةذوأربعقنذصؼط536545سبد اظباضيسؿرذاظعػاره176
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مثاغقةذوثالثقنذصؼط560338سبد املعنيضؿرذاظطقش196

أربعةذوأربعقنذصؼط550544سبد اظعزؼزضؿرذتػتـازي197

ثالثةذوأربعقنذصؼط582143عهديضؿرذصطقم198

مخدةذوأربعقنذصؼط563345عرػفطاروظنيذذفقد199

5517صوازطدارذوردة200
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اثـانذوأربعقنذصؼط631542سوسىحمؿدذاألمحد226

5522سبد اظرزاقحمؿدذاجلقابرة227

دبعةذوثالثقنذصؼط545637سبد اظرزاقحمؿدذاظرمحقن228
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مخدةذوأربعقنذصؼط553445اداعةحمؿدذسالءذاظدؼـذاحلؿدان243

مخدةذوأربعقنذصؼط536645صوزيحمؿدذسؾل244
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مخدةذوأربعقنذصؼط561445عأعونحمؿدذغقرذسقان252

اثـانذوأربعقنذصؼط529342حممودحمؿدذوائؾذاظـقري253

واحدذوأربعقنذصؼط564841ابراػومحمؿدذزسرور254

دبعةذوأربعقنذصؼط546147مجالعرحذاظدروؼش255

أربعقنذصؼط539440بطرسعرحذجبقر256

واحدذومخدقنذصؼط556051أداعةعرػػذسؽاري257

أربعقنذصؼط552340ضادمعصطػكذاحلداد258

واحدذوأربعقنذصؼط561741صوازعصطػكذاحلؿصل259
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تدعةذوثالثقنذصؼط557439سليعصطػكذحؾق261

مثاغقةذوأربعقنذصؼط563748غاؼفعصطػكذضبش262

دتةذوثالثقنذصؼط563636بسامعصعبذابلذسقشف263

مخدةذوأربعقنذصؼط498445جاد اهللعصعبذحالوة264

تدعةذوأربعقنذصؼط555849ؼودفعصعبذسالوي265

دتةذوأربعقنذصؼط572746حممد بسام عصعبذعصؾح266

تدعةذوثالثقنذصؼط548339عاجدعالذذرجب267

تدعةذوثالثقنذصؼط555339غزارعؾفؿذاظروعل268

دبعةذوثالثقنذصؼط552737بسامعـارذصؾقيب269

مثاغقةذوثالثقنذصؼط538438عاػرعفاذذعـؼش270

واحدذوأربعقنذصؼط556441حممد ذرؼفعفـدذاجلاجة271
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واحدذوأربعقنذصؼط566441حممودغادؼفذرعؿف279

أربعقنذصؼط542640أطرمغدىذزحؾقق280

اثـانذوأربعقنذصؼط535442خاظد غدرؼـذصـار281

مخدةذوثالثقنذصؼط538835غاصعغفكذاظدؾقم282

تدعةذوثالثقنذصؼط550039حممدغقرذاظدؼـذاحملؿد283

دتةذوثالثقنذصؼط537936شازيغقرذاظداؼس284

مخدةذوأربعقنذصؼط554345دعد اظدؼنغقرذاظدبع285

واحدذوأربعقنذصؼط561341شسانغقرذاظشقخذخؾقؾ286

دبعةذوثالثقنذصؼط548637سبد اهلاديغقرذبؽقر287
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دبعةذوأربعقنذصؼط565047حسانغقرذضـقت290

دتةذوأربعقنذصؼط549246ععروفػاديذاظعتال291

دتةذوثالثقنذصؼط542236أطرمػاظةذاظعؿر292

مثاغقةذوأربعقنذصؼط546248سبد احلكومػبةذاتقزبري293

مخدةذوأربعقنذصؼط539745حممدػبةذاحلدني294

واحدذوأربعقنذصؼط617241حممد داملػبةذبريضدار295

مخدةذوأربعقنذصؼط548945صوازػبةذدػاف296

تدعةذوثالثقنذصؼط538139وظودػبةذذعاع297

اثـانذوأربعقنذصؼط560842راللػبةذسدي298

تدعةذوثالثقنذصؼط556839ظؤيػبةذعصطػك299

دتةذوأربعقنذصؼط548446غزارػدىذضـرب300

أربعةذوأربعقنذصؼط537144حممدػزارذتؾقالت301

واحدذوأربعقنذصؼط559141سمرػـاءذاظؼادؿ302
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دبعةذوأربعقنذصؼط558047صوصلؼاراذرربني313

أربعةذوأربعقنذصؼط545944جهادؼامسنيذسرار314

أربعقنذصؼط565740سبد اظعزؼزؼزنذغاصر315

مثاغقةذوأربعقنذصؼط551948حممد أمينميانذاظصباغ316

تدعةذوثالثقنذصؼط549439راعزميانذدؼقب317
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