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الثانيةالسنة

2مواد سنية اسم المقرر

كتابةًرقماً

ستة وستون درجة6865273966عبد الرحمنابراهيم الجسري1

خمسون درجة6974292150عبد الوهابابراهيم الحريري2

سبعة وستون درجة6749323567حسام الديناحمد االحمد3

ثالثة وستون درجة6904293463ابراهيماحمد الحمود4

خمسة وخمسون درجة6716272855محموداحمد الخليل5

أربعة وستون درجة6921253964محموداحمد السليمان6

تسعة وستون درجة6819294069محمد هيثماحمد الشيرازي الصباغ7

واحد وسبعون درجة6813274471عبد العزيزاحمد العلي8

ستة وخمسون درجة6880233356محموداحمد العلي9

اثنان وسبعون درجة6388304272ساهراحمد حجازي10

ثمانية وستون درجة6677293968دريداحمد عامر11

اثنان وسبعون درجة6881274572فارساحمد عبد الرحمن12

ثمانية وسبعون درجة6959324678عبد هللااخالص دحبور13

ثمانية وأربعون درجة6908262248احمداروى اسماعيل14

خمسة وستون درجة6961263965خالداسامة فنار15

واحد وسبعون درجة6721284371احمداسامه رزوق16

واحد وسبعون درجة6812323971نصراسراء ابو الحال17

ستون درجة6657283260محمداسعاف ابو كشتو18

سبعة وأربعون درجة6606272047زهيراسكندر كيوان19

اثنان وسبعون درجة6764304272عبد الرزاقاسالم التناري20

واحد وسبعون درجة6663294271أحمداسماء العمر21

ستة وستون درجة6920283866حسناسماء شريتح22

خمسة وثمانون درجة6934335285مصطفىاسماء كلكل23

غائبغائب679129محمداسماعيل الخدام24
غائبغائب678929صاعداسماعيل حمود25

اثنان وثمانون درجة6771315182برهاناصاله نجم26

أربعة وسبعون درجة6733353974ادهماكرم النجار27

واحد وستون درجة6416233861 محمدالبتول الحسن 28

سبعون درجة6597264470سميرالبير سويد29

تسعة وأربعون درجة6331272249 عصامالياس بازر باشي 30

سبعة وخمسون درجة6855292857تيسيراماني اسعد31

سبعة وسبعون درجة6857265177موسىاماني جرجس32

سبعة وستون درجة6690343367نورسامجد الحسن33

ثمانية وخمسون درجة6711302858محمدامل العتر34

ثمانية وستون درجة6633303868ايادامل الونوس35

واحد وثمانون درجة6914364581بسامامل سعد الدين36

خمسة وسبعون درجة6624294675احمدامنه العمر37

سبعون درجة6889333770حسيناناس النبهان38

خمسة وخمسون درجة6775322355محمودانيسار الحميد39

خمسة وستون درجة6896283765محمد كاظمايات النجم40

أربعة وسبعون درجة6823274774سامراية األصفر41

ثمانية وستون درجة6628264268سلماناية علي42

اثنان وسبعون درجة6828284472عزيزايلي ابو عدلة43

سبعة وستون درجة6482264167 نعمانايلي عيسى نجار44

اثنان وستون درجة6674243862مروانايلي نمو45

ستة وستون درجة6805264066اكرمايمان القطمه46

سبعون درجة6816294170فضلايمان محمود47

خمسة وستون درجة6972254065خالدايمان محمود48

تسعة وخمسون درجة6907253459احمدايه هللا السمان49

ستة وستون درجة6875273966عبد الرزاقايه تقي50

تسعة وخمسون درجة6858283159محمدايوب قناص51

سبعة وسبعون درجة6464334477 احمدأميرة السمك52

تسعة وأربعون درجة6467272249 كمالأنس الشمالي53

سبعة وخمسون درجة6249292857 احمدآالء السلوم 54

أربعة وخمسون درجة6842282654مصطفىبتول هنداوي55

خمسون درجة6967292150فاديبثينه الصالح الحريري56

سبعة وخمسون درجة6218243357رياضبديع قطيش 57

واحد وستون درجة6556293261 عبيدبشار السالم 58

ستون درجة6966273360عبد هللابشار رشيد59

واحد وخمسون درجة6923272451غياثبشار سفاف60

أربعة وثمانون درجة6773315384غسانبشرى العيسى61

سبعون درجة6870323870نزيهبشرى الموسى62

غائبغائب665327ناجيبطرس ابراهيم63
اثنان وستون درجة6935253762احمدبالل السويداني64

تسعة وخمسون درجة6593293059عبد الرحمنبالل خليل65

واحد وثمانون درجة6424295281عسافبولص العبد هللا66

سبعة وستون درجة6656283967نصربيان الخالد67

سبعة وسبعون درجة6854334477عبد هللابيان الخليل68

ستة وستون درجة6778343266عماربيان الخياط69

واحد وخمسون درجة6308232851عدنانبيان شنو 70

تسعة وخمسون درجة6878263359خالدتسنيم الشاميه71

ستة وستون درجة6814273966صبحيتسنيم عكره72

خمسة وستون درجة6302273865 محسنتمارة سليمان 73

خمسة وسبعون درجة6548284775صادقتيماء ابو عيوش 74

أربعة وستون درجة6795214364محمودجعفر الحوراني 75

تسعة وخمسون درجة6595253459جابرجعفر دردر76

واحد وسبعون درجة6512254671 غزوانجمان بقبق77

خمسة وستون درجة6774254065عبد الغفارجنان كمالي78

غائبغائب668625محمد مصعبجود الخوام79
ستون درجة6790273360بهيذادجورج السليمان80

خمسون درجة6927252550ريمونجورج داؤد81

ثمانية وستون درجة6859264268فاديجورج سنكري82

اثنان وستون درجة6616293362كاملجورج لطيفه83

ثالثة وخمسون درجة6615272653مخائيلجوزيف حنا84

ستة وستون درجة6776264066سموعجيما فالحه85

سبعون درجة6591284270وائلحامد يوسف86

ثالثة وخمسون درجة6826262753محمدحسام ملحم87

أربعة وخمسون درجة6763262854عليحسن سبيع88

ستون درجة6589243660عدنانحسين االبراهيم89

أربعة وستون درجة6710283664عبد هللاحسين الصالح90

ستة وسبعون درجة6810284876غازيحسين عبد الرحمن91

تسعة وخمسون درجة6706253459ماهرحسين عثمان اغا92

خمسة وخمسون درجة6864253055وفيقحسين محمد93

اثنان وستون درجة6602273562نبيلحسين مخلوف94

خمسة وخمسون درجة6541253055 عبد القادرحكم حلفاوي 95

ثمانية وأربعون درجة6886232548محمد كاللحال ابوجدعان96

أربعة وأربعون درجة6311251944 محمدحال العمر 97

ثمانية وخمسون درجة6297213758فوازحال يعقوب98

ثالثة وخمسون درجة6598262753موسىحمزه الونوس99

تسعة وستون درجة6950274269خالدحمزه عثمان100

خمسة وستون درجة6892263965رفيقحمزه عديره101

ثمانية وخمسون درجة6740263258كمالحيدر نجار102

سبعة وستون درجة6701274067صالحخالد الحسن103

سبعون درجة6873274370طاللخالد الرجب104

سبعة وخمسون درجة6537263157عبد هللاخالد سودين105

ستة وخمسون درجة6756243256منذرخالد شحادة106

سبعون درجة6898254570جهادخديجه مراد107

خمسة وخمسون درجة6687253055توفيقخضر الخضر108

خمسون درجة6370292150  ياسخضر السراج109

تسعة وأربعون درجة6940262349مازنخضر حبوس110

أربعة وخمسون درجة6287203454 مالكدينا السلوم 111

سبعة وسبعون درجة6738284977هيثمراما الرحال112

اثنان وستون درجة6704362662عبد الكريمراما تركاوي113

أربعة وأربعون درجة6487261844  اميرراما طوير114

سبعة وستون درجة6885264167محمدراما كحالوي115

ايقاف تسجيل6605عيسىراما هرمز116

ثالثة وثمانون درجة6668354883خالدرامي االحمد اليوسف117

واحد وستون درجة6481243761 سامررامي الترك 118

اثنان وستون درجة6978253762مصطفىربا المقداد119

ستون درجة6788283260احمدرزان الدالل120

اثنان وسبعون درجة6682314172وليدرشا الهواري121

ثالثة وسبعون درجة6750284573فائزرشا غزال122

أربعة وستون درجة6944263864عالء الدينرشا هالل 123

خمسة وستون درجة6685333265محمد نجيبرضية الطرن124

سبعة وستون درجة6891274067محمد حازمرنا دشلي125
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غائبغائب656825 احمدرنيم الشعبان 126
ثمانية وستون درجة6625293968حازمرنيم كيالني127

سبعة وخمسون درجة6949243357عبد الناصررهام الهيجاني128

سبعة وستون درجة6793274067عليروان الزغير129

خمسة وستون درجة6752273865عليروان نعمة130

ستة وستون درجة6861283866محمدروال قطيط بكور131

خمسة وثمانون درجة6943325385سليمرونزا نصر132

اثنان وخمسون درجة6697252752عبد الحكيمريان عدي133

ستة وستون درجة6836254166محمدريما محمد134

أربعة وستون درجة6698253964جهادزاهر كوجان135

ثمانية وخمسون درجة6980273158كمالزين مخلوف136

ثمانية وستون درجة6741254368ميالدساره  ضاهر137

سبعة وخمسون درجة6291273057 بطرسساره السعد 138

ثمانية وستون درجة6428303868 حيانساره الشيخ 139

سبعة وستون درجة6806274067عصامساره خلوف140

تسعة وستون درجة6691284169ايمنسالم العلي141

ستة وستون درجة6280254166 توفيقسالي جمعه142

واحد وستون درجة6649273461اديبسامر سعيفان143

أربعة وأربعون درجة6909261844موفقسامر شتيان144

ثمانية وستون درجة6325323668 ابراهيمسامر عبو 145

اثنان وستون درجة6611253762 مفيدساندي قاموع146

واحد وخمسون درجة6780292251عليسجى النقيب147

تسعة وثالثون درجة6827201939احمدسعد خالد الدالي148

سبعة وستون درجة6770303767احمدسالم برام149

ثمانية وستون درجة6782274168ميكيلسلوم نجار150

ثالثة وستون درجة6879273663محمد سامرسليم الشيخ طه151

ستة وخمسون درجة6270233356كنعانسليمان سليمان 152

اثنان وستون درجة6840253762مازنسمير العوض الجلقي153

أربعة وستون درجة6803283664عبد الكريمسميره الشيخ خالد154

غائبغائب688731عليسميه محمود155
تسعة وسبعون درجة6860304979محمد طارقسنا السباعي156

أربعة وسبعون درجة6792284674ريمونسهيل المسيحي157

ايقاف تسجيلغائبغائب676510مصطفىشام الداغستاني158

واحد وسبعون درجة6543284371 عامرشام الهربش 159

ستة وخمسون درجة6326253156 محمدشاهر شحود160

ستة وخمسون درجة6474272956 سليمانشعبان يوسف 161

خمسة وستون درجة6767273865مصطفىشغف طحان162

ستة وستون درجة6729264066شفيقشغف يونس163

غائبغائب698127فهدشفيق الوهدان164
تسعة وخمسون درجة6838312859محمدشهد المحمد165

اثنان وسبعون درجة6821274572تيسيرشهد خورشيد166

اثنان وستون درجة6817273562بسامشهم حمدون167

أربعة وأربعون درجة6437331144 عزامشيماء الحلبي 168

تسعة وستون درجة6563303969 طاللصابرين الخالد 169

خمسة وستون درجة6642293665جهادصادر عيسى170

أربعة وستون درجة6727263864رفعتصالح الشحنة171

واحد وثالثون درجة680723831مطانيوسصبا السعد172

ثالثة وستون درجة6964234063فوازصبحي  خزمة173

ستة وستون درجة6800303666عبد الحكيمصفاء السراقبي174

ثمانية وستون درجة6953284068عبد الحكيمضياء الخطيب175

ثالثة وسبعون درجة6747274673فايزطالب علي176

اثنان وخمسون درجة6809282452عبد هللاطاهر الجمعة الحسن177

ستون درجة6438293160 فيصلطرفه جرجنازي 178

ثالثة وخمسون درجة6661262753حمدوطه بكري غنامه179

خمسة وسبعون درجة6746314475عامرطه طربين180

ستة وسبعون درجة6278255176 احمدعامر الصمودي181

خمسة وستون درجة6916303565مصعبعامر محمد خياره182

ثمانية وخمسون درجة6529253358 عبد الكريمعائشه كرنازي 183

ثالثة وستون درجة6965293463خالدعباده المصطفى184

واحد وسبعون درجة6318314071 ماجدعباده حويقه185

اثنان وستون درجة6918224062حامدعبد الحميد الرمضان186

تسعة وسبعون درجة6785364379عيسىعبد الرحمن الضامن187

اثنان وستون درجة6734362662نزيهعبد الرحمن الطباع188

سبعة وستون درجة6843274067محمدعبد الرحمن المحمود189

ستة وخمسون درجة6977223456قاسمعبد الرحمن صخري190

أربعة وستون درجة6888273764محمد مازنعبد الرحمن عثمان اغا191

ثمانية وستون درجة6676323668محمدعبد الرحمن فرجي192

ثمانية وستون درجة6869274168عليعبد الرحمن محمد193

سبعة وستون درجة6728264167صفوانعبد الرحمن معجون194

ثالثة وسبعون درجة6538314273 شعالنعبد الرحمن يعقوب آغا 195

ستة وخمسون درجة6884312556حسانعبد الرزاق القوجه196

سبعة وسبعون درجة6732294877ايادعبد هللا الرزوق197

سبعون درجة6919264470نجدعبد هللا السمان198

ستة وسبعون درجة6779344276محمدعبد هللا بدوي الشامية199

سبعة وستون درجة6739283967سامرعبد هللا سيده200

سبعة وخمسون درجة6336243357عزامعبد المجيد حكواتي201

ثمانون درجة6708364480احمدعبدو الجمال202

ثمانون درجة6890275380صبحيعبيده الشريف203

ستة وستون درجة6658323466مكرمعدويه المحمد204

سبعة وخمسون درجة6569233457 ميسرعدي اليوسف 205

اثنان وستون درجة6277273562 اسامةعز الدين عكعك 206

سبعة وسبعون درجة6737334477سالمعزه الرحال207

أربعة وسبعون درجة6688264874يوسفعزه زحلوق208

ستة وأربعون درجة6337222446 خالدعقبه حماده 209

ستة وخمسون درجة6577282856  عزامعال خلوف210

ثمانية وأربعون درجة6609262248سليمعالء الدياب211

تسعة وخمسون درجة6796253459محمدعالء النيصافي212

اثنان وسبعون درجة6420294372 شعبانعالء كردي 213

تسعة وخمسون درجة6833203959نادرعلي الجمعة الحسن214

اثنان وسبعون درجة6824294372محمودعلي الحكيم215

تسعة وخمسون درجة6689273259احمدعلي الحمروش216

ستون درجة6723233760خالدعلي السخني217

ستة وستون درجة6948273966احمدعلي السيد218

ثالثة وخمسون درجة6758252853خالدعلي العبد هللا219

اثنان وخمسون درجة6620203252محمدعلي خليل220

ستون درجة6954263460حسونيعلي ريا 221

ثالثة وستون درجة6654283563حسينعلي محمود222

اثنان وستون درجة6837283462هيثمعلي مصطفى223

واحد وثمانون درجة6276305181 عبد الرزاقعماد وهبه 224

سبعة وستون درجة6717283967خالدعمار العبد هللا225

خمسة وخمسون درجة6608262955محمدعمار خضور226

ثمانية وستون درجة6641323668غازيعمار رحال227

أربعة وستون درجة6902283664تيسيرعمار علي228

واحد وأربعون درجة6235251641 طاللعمر االحدب 229

واحد وستون درجة6669313061عبد السالمعمر الحلو230

ثالثة وسبعون درجة6849314273الويسغزل السلوم231

اثنان وخمسون درجة6751252752بسيمغزل حورية232

ثمانية وستون درجة6651274168عبد هللاغنى المدهلل233

ثالثة وستون درجة6626243963كريمغنى دومط234

سبعون درجة6692313970مهيارغيث عطوره235

واحد وستون درجة6614283361خالدغيث محمد236

سبعة وخمسون درجة6876263157حسنغيثاء ايبو237

ستة وخمسون درجة6673272956دروبيفادي سموع238

اثنان وستون درجة6808263662محمدفاروق  زواوي239

ثمانية وأربعون درجة6905262248طاهرفاطر الحسن240

واحد وستون درجة6938263561اسعدفاطمة بدير241

واحد وسبعون درجة6753274471صفوانفاطمة هماد242

ستة وسبعون درجة6679334376نضالفاطمه الحاج زين243

سبعة وخمسون درجة6815243357فيصلفاطمه الزهراء خليف244

خمسة وستون درجة6617293665عزامفاطمه الكردي245

ثالثة وسبعون درجة6993284573تركيفاطمه دست246

ستة وستون درجة6613264066جورجفايز عضوم247
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درجة امتحان 

النهائي

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

جامعة حماه

كلية طب األسنان

المجموع درجة امتحان 

العملي ل
س

سل
ت

الرقم الجامعياسم االباالسم و الشهرة

ستة وستون درجة6769273966طاللفايزه البنات248

أربعة وأربعون درجة6709251944بسامفراس المصطفى249

ستون درجة6825243660محمد اديبفراس قهوجي250

أربعون درجة6979251540عيسىفرح يونس251

سبعة وخمسون درجة6862243357عيسىفهد جراد252

أربعة وخمسون درجة6671262854احسانقتيبه السويدان253

ثمانية وستون درجة6761293968نزارقتيبه الهواري254

غائبغائب6912مصطفىقيس العلوش255
سبعة وخمسون درجة6599292857حسامقيصر بطرس256

ثالثة وستون درجة6742283563حبيبكارال هزيم 257

خمسة وستون درجة6672254065يوسفكارول لوش258

أربعة وسبعون درجة6675304474ماهركامل طه259

ستون درجة6903243660اديبكحله المواس260

خمسة وخمسون درجة6777253055محمد مأمونكرم بزماوي261

تسعة وثالثون درجة6748231639عدنانكريم الرصيص262

ثالثة وستون درجة6664263763ناصرالنة الخطيب263

غائبغائب696022عليلبنى الدالي264
ستة وثمانون درجة6634305686محمودلواء اليوسف265

واحد وستون درجة6718313061ياسرلؤي قناص266

خمسة وخمسون درجة6986253055ياسينليث الحسين267

سبعة وسبعون درجة6726284977محمدليث حافظ268

ثمانية وستون درجة6829284068انورماري االبراهيم269

ثمانية وستون درجة6781254368صفاماري الشيخ270

اثنان وخمسون درجة6288252752 فاديماري نعموش 271

واحد وسبعون درجة6292264571 ماجدماريا العيسى272

ثمانية وسبعون درجة6678304878مصطفىماهر العثمان273

ثالثة وخمسون درجة6440223153 سعودمايا المحمد 274

سبعة وستون درجة6848274067بطرسمجد اسبر275

تسعة وأربعون درجة6635282149غناممجد السليمان276

واحد وستون درجة6822273461محمودمجد خضر277

تسعة وخمسون درجة6955283159عبد الحسينمجد داود278

خمسة وستون درجة6590263965موفقمجد سكيف279

أربعة وخمسون درجة6415262854 نادرمجد عفيفه 280

اثنان وستون درجة6702283462فؤادمجد فرحه281

ايقاف تسجيل6757معنمحفوض بلجوس282

أربعة وثمانون درجة6389335184احمدمحمد ابراهيم283

غائبغائب687729سميرمحمد ابو دهيس284
سبعة وخمسون درجة6882243357منذرمحمد اغيد الطرشه285

خمسة وسبعون درجة6900334275محمد جهادمحمد البكور286

اثنان وسبعون درجة6801244872عبد الواحدمحمد الجره287

تسعة وأربعون درجة6555212849 خالدمحمد الحسن288

غائبغائب673130توفيقمحمد الحسين289
ستة وسبعون درجة6911334376عبد الحميدمحمد الخليل290

سبعون درجة6906264470يسارمحمد الربداوي291

واحد وستون درجة6461283361جمالمحمد الشمالي292

تسعة وسبعون درجة6536304979 عبد الرزاقمحمد الشيخ قدور293

خمسة وستون درجة6787283765محمد زيدمحمد العاري294

سبعة وخمسون درجة6665243357سليمانمحمد العلي295

ستون درجة6984283260جمالمحمد الغزاوي296

أربعة وستون درجة6279244064  خالدمحمد الكمخلي297

خمسة وسبعون درجة6851294675واصلمحمد المحمد علي اليونس298

واحد وخمسون درجة6580222951 صهيبمحمد النعسان 299

سبعون درجة6432274370 احمدمحمد الهزاع300

تسعة وستون درجة6333294069عبد الرزاقمحمد امين جوخدار 301

ثالثة وستون درجة6360283563 فراسمحمد أدهم عبد العال302

ثالثة وأربعون درجة6975222143امينمحمد بدور303

سبعة وخمسون درجة6241282957محمدمحمد براء الحفيان304

سبعون درجة6662323870طاللمحمد بشار اسود305

ثالثة وستون درجة6962293463سميرمحمد حسينو306

ثمانية وستون درجة6601244468غاصبمحمد حمودي307

سبعة وستون درجة6719283967عبد الحكيممحمد خير سعيد308

غائبغائب67989حسنمحمد رسالن309
ثمانية وستون درجة6637284068ياسرمحمد رسول محيو310

سبعة وخمسون درجة6603292857خضرمحمد سالم 311

واحد وسبعون درجة6612294271عايدمحمد سيف الدين الحسين312

أربعة وسبعون درجة6604274774وفيقمحمد صقر313

أربعة وسبعون درجة6804314374زيادمحمد طارق الصعيدي314

سبعة وسبعون درجة6660304777غسانمحمد عدي315

واحد وسبعون درجة6799294271محمودمحمد ليال316

ستة وخمسون درجة6713253156فراسمحمد مازن الحسن الشيخ تركاوي317

سبعة وسبعون درجة6700294877مسعودمحمد مشمش318

ثالثة وخمسون درجة6883282553محمد خالدمحمد معتز النجار319

سبعون درجة6699304070عمارمحمد نور االشقر320

اثنان وسبعون درجة6684314172عبد الحليممحمد نور القشالن321

ثالثة وخمسون درجة6446272653 عبد المنعممحمد نور غزالة الشعار 322

واحد وأربعون درجة6600251641اوفىمحمد وسوف323

واحد وخمسون درجة6715272451محمد فريدمحمود خليل العمر324

تسعة وخمسون درجة6655253459عبد الكريممحمود الخليل العمر325

ثمانية وخمسون درجة6471233558 محمد عليمحمود السواح 326

ستة وستون درجة6951303666جهادمحمود ايوب327

ثالثة وخمسون درجة6724262753معتصممحمود بغدادي328

خمسة وخمسون درجة6830262955رشيدمحمود فاتي329

ستون درجة6696273360عبد المنعممحي الدين جنيد330

أربعة وسبعون درجة6720314374محمد طاللمخلص دناور331

واحد وستون درجة6976273461غسانمرح عبيدو332

ثمانية وستون درجة6784284068مصطفىمرح كردي333

ثالثة وخمسون درجة6299292453 محمودمرشد الحسين334

ستة وخمسون درجة6447342256 ذرارمريم الجاسم335

ستة وأربعون درجة6988222446محمد بشارمصطفى القصير336

ثمانية وسبعون درجة6933275178عبدومصطفى ملندي337

اثنان وخمسون درجة6681242852رضوانمعاذ مرقا338

ستة وخمسون درجة6407233356احمدمكرم الكنعان339

اثنان وستون درجة6425313162 يحيىمنار الحماده 340

سبعة وأربعون درجة6659242347خليفمنال الخليف341

ثمانية وخمسون درجة6987283058توفيقمنال الشيخ فضلي342

سبعة وسبعون درجة6852294877محمد ماهرمهند العجمي343

ايقاف تسجيلغائبغائب7000بدر الدينمؤيد الريس344

ستة وثمانون درجة6683365086رضوانميساء ابو علي345

واحد وخمسون درجة7001262551رامزميالد برجاس346

واحد وسبعون درجة6588304171درغامناتالي الرحال347

واحد وستون درجة6542253661 سامرنانسي شيخ السوق348

ستة وسبعون درجة6234274976 محمدنايف وهبي 349

تسعة وستون درجة6254313869  ايمننايه اسطفان350

أربعة وستون درجة6928313364احمدنبيله فرهود351

ثالثة وسبعون درجة6712353873عبد المعيننجيب الشيخ352

ستة وخمسون درجة6714253156اسعدندى الوكيل353

تسعة وستون درجة6863303969فريدندى سمعان354

اثنان وثمانون درجة6639325082محمدنرمين الروبة355

ثمانية وستون درجة6312303868 غازينضال المدور 356

ثالثة وستون درجة6818283563محمودنوال الجر357

أربعة وخمسون درجة6999233154ابراهيمنور اشقر358

ستون درجة6667253560سعيدنور عبد الرحيم حجي خضر359

اثنان وسبعون درجة6283284472ادوارنور وردة360

ثالثة وخمسون درجة6832242953عبد الهادينوران رسالن361

أربعة وستون درجة6929283664محمدنوفل بلول362

اثنان وثمانون درجة6379364682 عبد العزيزهازار االبراهيم 363

ثمانية وستون درجة6868244468الياسهاني ناصر364

سبعة وخمسون درجة6971233457احمدهبة العلي365

ثالثة وخمسون درجة6802252853منيفهبه الشاعر366

أربعة وخمسون درجة6286213354 وليدهبه سواد 367
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2018-2017العام الدراسي
الفصل الثانيالدورة/ درجات األعمال 

الثانيةالسنة

2مواد سنية اسم المقرر

كتابةًرقماً

درجة امتحان 

النهائي

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

جامعة حماه

كلية طب األسنان

المجموع درجة امتحان 

العملي ل
س

سل
ت

الرقم الجامعياسم االباالسم و الشهرة

ثمانية وخمسون درجة6970243458احمدهدى الجمعة الحسن368

واحد وستون درجة6893243761عبد الكريمهدى قبش369

أربعة وستون درجة6936263864محسنهال الحلبية370

أربعة وسبعون درجة6872264874حناهال السعد371

تسعة وخمسون درجة6266263359 مهندهال الصباغ الشيرازي 372

تسعة وخمسون درجة6486253459 عصامهند الخلوف 373

غائبغائب698227نزالوسام شباط374
سبعة وستون درجة6534283967 عبد السالموفاء فحله 375

ثالثة وستون درجة6680234063عبد الكريموليد السويد376

أربعة وستون درجة6844283664عمارياسر جمعه377

سبعة وسبعون درجة6592334477سميرياسمين شغري378

اثنان وستون درجة6610273562محمد عدنانياسين طماس379

خمسة وخمسون درجة6206282755 عطيهيامن الحسين380

ستون درجة6238273360 زكريايحيى الحسين 381

خمسة وأربعون درجة6895212445عماريمان حزوري سراس382

خمسة وستون درجة6646303565سميريوسف االسعد383

غائبغائب6956محمديوسف علوش384
ثمانية وخمسون درجة6324233558فوازيوسف هويس 385

خمسة وخمسون درجة6607272855حامديونس محمد 386

غائبغائب462224عبد الرحمنفاطمة الشيخ387
اثنان وثمانون درجة7005305282طالبتيسير هللا كلثوم388

اثنان وستون درجة6722273562خالدمحمود األحمد389

340

واحد وسبعون درجة6320314071رسميه الحسن1

ستة وثالثون درجة6570122436محمد ظافررؤى دريس2

خمسون درجة6301212950ريما الضاهر 3

غائبغائب20عبد هللا العزي4
غائبغائب565426.4غسان رمضان5
خمسون درجة6463232750مجد الدين رحيم6

خمسون درجة6523222850ميسم أبو ديه7

غائبغائب591824نور الهدى األرناؤوط8
ثمانية وخمسون درجة644430.52758عبد الحميدنور الياسين9

ثمانية وخمسون درجة5982283058راكانيوسف بكور10

ستون درجة1243660المعتز الخمري1

اثنان وستون درجة3313162احمدجهينة السالمة2

اثنان وستون درجة4313162حجيحسن خضر3

أربعة وخمسون درجة89252954ياسرحسون حسون4

سبعة وستون درجة11293867دانة الحمود5

سبعة وأربعون درجة5262147عبد السالم السالمة6

أربعة وأربعون درجة2232144خليلعلي العلي7

اثنان وسبعون درجة7294372حسينمحمد الحميدي8

ثالثة وستون درجة13273663محمد الخابور9

غائبغائب81حسينمحمد العبد الغني10
أربعة وستون درجة8283664عمرمحمد العبر11

أربعة وخمسون درجة6233154محمد العطاهللا12

واحد وسبعون درجة12304171محمد نور العبد13

غائبغائبمحمود الملقي14
واحد وستون درجة93273461عبد الرحمنمصطفى النزهة15

خمسون درجة10282250محمد عليمهند الحماد16

اثنان وستون درجة15293362نيرمين الجعفر17

تسعة وخمسون درجة16243559هشام الجساس18
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