
سهٔاً

5710185068عبذ انسالو اترغاّ اُصثاؽ1

5408216081فاروقاترٜاج ٓلراح2

5226116172دسٍٍاتشا٤ْٛ اتشا3ْ٤ٛ

5511276693سكزٌااتشا٤ْٛ االتشا4ْ٤ٛ

5345152338عبذ انزساقاتشا٤ْٛ اُؼثٞد5

5557226385عهًاتشا٤ْٛ اُؼٔش6

6643166682عهًاتشا٤ْٛ أُذٔٞد7

5611216485خهٍماتشا٤ْٛ أُٞع8٠

5575195675ادًذادغإ تشا9ّ

5417176683رٌاضادالّ اُؾ٤خ10

5919246791ياجذادٔذ اتٞ دغ11ٖ

5528186381عبذوادٔذ اُذغ12ٖ

5342125264يذًذ سعٍذادٔذ اُؼر٤ن13

5627103040جًاوادٔذ اُٞدع14

5638144862يصطفىادٔذ جؼث15ٞ

5330135871فهذادٔذ دضكا16ٕ

5504235578يىسىادٔذ سا٢ٓ اُذغ17ٖ

5646255681يذًذادٔذ اُذا18ٍُٞ

5207225678يُذراعآح اُضتذ19١

5864126072اسًاعٍماعآح اُغ٤جش20١

5699135669يذًذ جًالاعآح دهام21

5728236184عىاداعشاء اُغالٓاخ22

5423206383عذَاٌاعؼاف اُذٔٞد23

5530214768دساواعؼاف تاسٝد24١

5467256792دساٌاعٔاء ػٌش25ٙ
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دسجح 

االٓرذإ 
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          اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                            كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ        ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                  د. خِذٕٝ ادس٣ظ        ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



سهٔاً

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كمية طب األسنان

العام الدراسي
الدورة/ درجات األعمال 
السنة

اسم المقرر

َ
غ

غِ
ذ
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5673176683يصعباالء اُؼ٣ٞش26

5622225678دسٍٍاالء عٞد27ٖ٣

5425215677يذًذ فؤاداالء ٓـٔٞٓح28

5460125567يذًذاالء ٗات29ٞ

5669135265َصٍزأُٜذ١ اُذٞسا30٢ٗ

5656154156عىض انذاجآجذ  ػٔش اُخ31َ٤ِ

5578144660يذسٍا٤ٓش اُذِث٤ح32

5369236487ابزاهٍىاٗا ػ33٢ِ٤ٌ

5095236083خضزاَٜٗ أُظ34ِّٞ

5595165874غاسيا٣اد اُظش٣ق35

4837196281يذًذ ا٣ٔإ ع٣ٞذا36ٕ

5620216384عثًاٌا٣ٔإ ٓغط37ٞ

5643236588يذًذا٣ٔإ ٝٛث38٢

5476226183يُصفا٤ُإ تاؽا39

5662155974ٌاسٍٍتاعَ اُؾ٤خ ٣ٞعق40

5521134962جًالتاعَ أُصطل41٠

6170124254 باسىتاعَ داج اعٔاػ42َ٤

5674104656عذَاٌتاعَ ٣ٞعق43

5628184462عبذ انمادرتاٗٚ اُث٤طاس44

5436115566جًعةتث٤٘ح اُ٘ثٜا45ٕ

5692214970ابزاهٍىتغ٤ٔح سعر٘ا46١ٝ

6250124153فزاصتؾاس اُواع47ْ

5572196584يخهصتؾاس ص٤ُن48

5618104555سٍف انذٌٍتؾش اُخاُذ49

5410206585عبذ انكزٌىتؾشٟ أعؼذ50

5586196483سهًٍاٌتؾشٟ جٔؼح51

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ
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         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح
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اُؼ٢ِٔ
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5544194968بشزت٤ٜشٙ تاصستاؽ52٢

5455216586يطزت٤ا ٕ اُذ٣ي53

5387106474عبذ انهاديت٤إ اُذذ٣ذ54

5480195877عبذ انزدًٍت٤إ اُخ٤ِق55

5621164965صالحت٤إ اُشطث56٢

5466134962سٌادت٤إ اُؼٔش57

5197155671يذًذت٤إ داج ع٤ِٔا58ٕ

5451206282ٌىسفت٤ٜظ دغ59ٖ٤

5419186179ياهزذآش اُصاُخ60

5539135871يذًذثائش اُخ٤ِق61

6647156479عًاد انذٌٍجؼلش ٣ؼوٞب62

5682166581هٍسىج٤َٔ عؼذ63

5562165773هشاوج٘إ ؿا64٢ُ

5382133750خانذجٞاٛش أتٞ جذػا65ٕ

5503116778رًٌىٌج٤٤ُٞد سدا66ٍ

5607236689يعزوفداصّ اُصٞاف67

5655216485عبذ انمادرداصّ أُؼشاذ68٢

5434194463يذًذ جٍسٍزدضا٢ٓ األدٔذ69

5663155873يذًذ يفٍذدغاّ اُذ70ْ٤ٌ

5667185371داجىدغإ ات٢ صٓش71

5563145973كًالدغٖ اُ٘ؾاس72

5547166177عهًدغٖ ع٤ِٔا73ٕ

5642255984عٍسىدغ٤ٖ اُضا74ٖٓ

5400106373فؤاددال ضاٛش75

5450246488شفٍكد٘إ أُذ76٢ٗ

5536186381ساطعخاُذ األصلش77
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تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ
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6142176279يذًذخاُذ اُؼغاف78

5630226284فٍصمخاُذ تشًاخ79

5401124658عبذ انًُعىخاُذ داج جذٝع80

5362196180عبذ انزدًٍخاُذ٣ٚ اُص٣ِٞخ81

5597226486غشواٌخذ٣جح توذٝٗغ82٢

5496165470يخهصخضش ا٤ُ٘شت٤ح83

5374206282عبذ هللاخُٞٚ جٜذ84ٝ

5475135770أكزودا٤ٗح ٓٞع٠ تاؽا85

5439103848رايشدػاء اُذس٣ٝؼ86

5548155570عبذ انمادردػذ دٞس87

5485186179يذًذد٣اٗا ٓذؾ88ٚ٤

5478125062رايشد٣٘ا عٔٞع89

5605235780سايزسآض دٔؾ90ٞ

5373136881كًالسآٚ ؽٔؼ91ٕٞ

5525146175يانكسا٢ٓ اُغ92ِّٞ

5395186583سًٍزسا٤ٗا أتٞ عؼذ93

5341124658بساوسجاء ه٘ثاص94

5477246892يذًىدسد٤ِٚ اُشدا95ٍ

5644175976يذًذسؽا اُؾذادج96

5498135568يذسٍسؽا ٝعٞف97

5446104353يذسٍسؿذ دٔذ98

5404186482ياسٌسؿذ صطٞف99

5440226284يٍالدسٓا ٛض100ْ٣

5583216182ادًذسٓض خا101٢ٗ

5571135164سًٍزس٤ْٗ جشٝج102

5432164965عهًس٤ْٗ سعر103ْ
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تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



سهٔاً

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كمية طب األسنان

العام الدراسي
الدورة/ درجات األعمال 
السنة

اسم المقرر

َ
غ

غِ
ذ
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5279145872يذًذسٛاّ اُؾو٤و104٢

5490246589خانذسٛاّ ط٤اس105

5690145064يذًىدسٛق اُغٌؼ106ٚ

5340154560ياجذ سٝإ دٔؾ107ٞ

5144104151ادٌبسُٝ٘ذ ٓٞع108٠

5376246589خانذس٣ٝذٙ صذسا109ٕ

5407176784أدٌبسؤٟ اُصا٣ؾ110

5112175269يذًذس٣ْ اُغؼ٤ذ111

5449125971يذًذس٣ْ اُغٞط112

5402176582عثًاٌس٣ْ ص٤شك113٢

5469186381عٍسىس٣ْ ص114ّٞ٤

5471184967جهادس٣ٖ ًشتٞج115

5205185876يذًذ صٛشاء تا٤ًش116

5584145064يذًذصٛشج ظثاطخ117

5392246286يذًذ عًادص٣٘ة أُث٤ض118

5599206787دسٍص٣٘ة هثؼ119

5442135265سهًٍاٌص٣٘ة ً٘ٞج120

5734115061خانذعاسج د٤ذس121

5452155671يذًذ عٍذعاسج ٗؼغا122ٕ

5634166177دعاصعآش ؽ٤خ خ123َ٤ِ

5107155570سًارٌىعا٢ٓ اُغ124ِّٞ

5406126173بساوعاٗرا اُرٞٓا125

5445105666غساٌعر٤ال تُٞص126

5403226587عبذ انًُعىعؼاد أُذٔذ127

4939226587جزوعؼذ أُؾٞح128

5703206585عًار عِٟٞ اُذش٣ش129١
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تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ
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اُشهْ اُجآؼ٢اعْ االباالعْ ٝ اُؾٜشج

دسجح 

االٓرذإ 
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5631186583دسٍٍعِٟٞ ٓشصا130

5370135366يذًذعٔاسا ٗاػ131ْ

6173236487يذًذعٔش األت٤ض132

5549226284يذًذع٤ٔذٚ كشج133٢

5524225981بساوع٘ذط اُذضٝا134٢ٗ

5414186381يذًىدعٞٓش ٓذٔذ135

5386184967سًارٌىع٤ِ٤ٖ اُغ136ِّٞ

5647124860عشاوؽزٟ كشج137

5364235679اًٌٍؽٜذ ؽولح138

5623176380طاللؽٞم اُثاسٝد139١

5594135366أدًذؽ٤ٔاء جاتش140

5487135467َسٍىصثا اٌُالط141

5510165975عبذ انزساقصلاء اُثشاص142١

5385246589يذًذصلاء أُشػ143٢

5468205373سهًٍاٌصل٤ٚ اتش144ْ٤ٛ

5576155368أدًذض٤اء اُذ٣ٖ األطشػ145

5515236588رايً طاسم ػثٞد146

5502214970ابزاهٍىطاسم ٣ؼوٞب147

5389115263عبذ انزدًٍطٚ اُؼٔٞس148١

5559206282عًزطٚ ًؼ149ٌٚ

5415216485عذَاٌط٢ٗٞ ػثٞد150

6171216283يذًذ سعٍذظث٤ح اُؼ151٢ِ

4952156176يذًذ عٍذ ػائذج اُؼثٔا152ٕ

5465154560يذًذ راسىػائؾح اُخاُذ153

5336104555فارصػائؾح أُشػ154٢

5491125567جًالػائؾح صثش155ٙ
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االٓرذإ 

اُٜ٘ائ٢

دسجح 
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اُؼ٢ِٔ
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5632236689بساوػثادج جثٞس156

5552206484عبذ انُاصزػثادٙ اُط157َ٣ٞ

5582125971يذًذػثذ االُٚ د٣اب158

5481216687خانذػثذ اُثاس١ اُط159َ٣ٞ

5499236487رضىاٌػثذ اُشصام سٓضا160ٕ

5441114556يذًذ َىرػثذ اٌُش٣ْ اُؼثٔإ اُجٔا161ٍ

5592206585يذًذػثذ هللا اُظشٝف162

5399256590بهجثػثذ أُِي اُخِٞف163

5585196685خانذػث٤ذٙ اُ٘جاس164

5629174663صفىاٌػث٤ش اال165ٖ٤ٓ

5474114859سًٍزػث٤ش د166ٚٔ٤ِ

6203102232راغبػضاّ  اُغؼ٤ذ167

5612225375يذًذ سهٍزػضج اٌُش168ّ

5601166076َشٌهػالء ػثٔا169ٕ

5683116071َضالػالّ ٓصطل170٠

5651103545يىسىػ٢ِ اُؾ٘ر٤ش171

5172146781يذًىدػ٢ِ أعؼذ172

5677205979عبذ انذًٍذػ٢ِ جثال173١ٝ

5531175572ٌاسزػ٢ِ جٞٛش174ٙ

5473205474عىٌذػٔش اُثغ٤ظ175

5365175774عبذ انبالًػٔش اُؼلاس176ٙ

5429185876يذًذ ػٔش داج اتشا177ْ٤ٛ

5363246084يٍُزػٜذ صًاس178

5153166177كسار ػ٤ذ اُذس٣ظ179

5537256287غساٌؿا٤ُٚ اُص٤ذ180٢ُ

5122102636عثًاٌؿضٍ اُشضٞا181ٕ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  
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تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ
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5516184664صانخؿلشإ ػشت182ٞ

5665196180يخحارؿ٤ذإ اُذغ183ٕٞ

5227106575عبذ انعشٌش كاطٔح األدٔذ اُخِق184

5509256691أدًذكاطٔح اُضٛشاء ٗؾرش185

5409166682دسٍٍكاطٔح اُؾذادج186

5463164157غاسيكاطٔح اُؼ187٢ِ

5653215879دٍاٌكاطٔح دخ188ِِٚ

5700165066دايذكاطٔح صٝصا189

5602164662سًٍزكا٣ض ٣ٞعق190

5726194463يذًذكذاء اُثاُٞػ191

5454206181أكزوكذٟ ذٞٓا192

5676216586عبذ انجباركشاط صهضٝم193

5795236689صالحكشاط صالح ػثذ اُشد194ٖٔ

5024156075عبذ هللا كإاد اُؼٔش اُجش195١

5603226284عبذ انًعٍٍهٔش اُط٤ؼ196

5505145064عبذ انعشٌشهٔش ذلر٘اص197١

5821155469يهذيهٔش كط198ّٞ

5633154964يزهفًاس٤ُٖٝ ؽ٤ٜذ199

5517162945فىاسًغاس ٝسدج200

5437215374جًالًلاء اُثـذاد201١

5555154661عًٍذ٤ًلٖ عؼٞد202

5606175471درغاوالٗا ا٤ُاط اُضاٛش203

5649136578رٌاضُث٠٘ ٣ؼوٞب آؿا204

5513196584عشاو٠ُٔ اٌُشد205١

5526206282سًٍزُٞٗا ا٤ُٞعق206

4830205070رٌاض٠ِ٤ُ اُذشدا207ٕ
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5518196786خهذو٠ِ٤ٌُ ؽولح208

5507166278بىنص٤ِ٤ُإ أعؼذ209

5368156378يذًىد٤ُٖ ٓؾؼا210ٕ

5448166682بساوٓاسذا عٔؼا211ٕ

5380156580يفٍذٓاس١ اُثِث212

5447226082فٍهٍبٓاس١ اُغ213ِّٞ

5405144862كايمٓاس١ 214ٞٔٗ

5512216182يذًذ أسعذٓاس٣ا دس٣ؼ215٢

5495236790دسٍٓاس٣٘ا عال216ٚٓ

5730135669عشياتٓاُي اُذاخ217ٍٞ

5635196180عبذ انذسٍبٓاٛش اُؼج218٢ٔ

5420144256يذًذ ٌذٍىٓإٔٓٞ كاػٞس219

5361216586 كاظىٓجذ اُذسٝت220٢

5569155267أدًذٓجذ أُصش221١

5581154156عش انذٌٍٓجذ ؽٔا222٢ُ

5375135770َشٌهٓجذ صٔا223ٕ

5443146781يزوآٌجذ ػواد224

5391175875دسٍٓذٔذ اتشا225ْ٤ٛ

6315166278عٍسىٓذٔذ األدٔذ226

5522عبذ انزساقٓذٔذ اُجٞاتشج227

5456165571عبذ انزساقٓذٔذ اُشد228ٕٞٔ

5645146175يذًذ عشاوٓذٔذ اُشؽٞا229٢ٗ

5247125264جٍسٍزٓذٔذ اُغِّٞ 230

5428166783أدًذٓذٔذ اُؼاتذ231

5396196584ٌذٍىٓذٔذ اُـض232١

5668103848سهٍزٓذٔذ ا233ًٌُٞٞ
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5725136780سٌادٓذٔذ اُ٘اصش234

5535226890لاسىٓذٔذ تشاء صخش235١

5626136073يذًىدٓذٔذ تشاص236١

5457256085أيجذٓذٔذ تٌش ؽاًش237

5561206282يأيىٌٓذٔذ جٔاٍ ػٔاس238

5641246488عبذ انذًٍذٓذٔذ دشت239ٚ

5398103545عبذ انمادرٓذٔذ خ٤ش ص٤اد240١

5610155772يصطفىٓذٔذ سٓض١ داذ241ْ

5573256489يذًذ يسعفٓذٔذ ع٤ِْ هطشٗج242٢

5534236588اسايةٓذٔذ ػالء اُذ٣ٖ اُذٔذا243ٕ

5366236588فىسيٓذٔذ ػ244٢ِ

5685104656آًٌٍذٔذ ؿ٤ث أُصش245١

5660246387عبذ انمادرٓذٔذ كٞاص خشعا246ٕ

5159246286ونٍذ ٓذٔذ هٞج247ٚ

6539145468ابزاهٍىٓذٔذ ًث248٢٘

5577204666يههىٓذٔذ ٓاٛش تطشػ249

5672246589يصطفىٓذٔذ ٓ٘زس االدذب250

5430225981يذًذٓذٔذ ٤٘ٓش اُٜٞاس251١

5614215576يأيىٌٓذٔذ ٗٞس ػ٤ا252ٕ

5293186583يذًىدٓذٔذ ٝائَ اُ٘ٞس253١

5648165975ابزاهٍىٓذٔذ صػشٝس254

5461226789جًالٓشح اُذس٣ٝؼ255

5394146579بطزصٓشح جثٞس256

5560246791أسايةٓشٛق ػٌاس257١

5523156277لاسىٓصطل٠ اُذذاد258

5617136477فىاسٓصطل٠ اُذٔص259٢
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تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ
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5458125163أدًذٓصطل٠ أُصطل260٠

5574155772عهًٓصطل٠ د261ِٞ

5637236588َاٌفٓصطل٠ هثؼ262

5636146377بساوٓصؼة ات٢ ػ٤ؾ263ٚ

4984145771جاد هللآصؼة دالٝج264

5558246690ٌىسفٓصؼة ػال265١ٝ

5727146680يذًذ بساو ٓصؼة ٓصِخ266

5483126173ياجذٓالر سجة267

5553106272َشارِْٜٓ اُش268٢ٓٝ

5527165773بساوٓ٘اس ص٤ِث269٢

5384136477ياهزٜٓا  ٓ٘وؼ270

5564166682يذًذ شزٌفٜٓ٘ذ اُجاجح271

5675123951عطٍهٜٓ٘ذ د٣ٞب272

5424105666دُا٤ٓشا١ ٗجاس273

5245124759رٌاض٤ٓظ اُخاُذ274

5435105464أكزو٤ٓغاء اُخٞس275١

5444104454أكزو٤ٓؾ٤َ عشٝس276

5514196584أ٤ًٌٍِٓش اُؼثذ هللا277

5427186684يذًذ انزاكا٤ٌٓٔٞٗٚ اُذغ278ٖ٤

5664196382يذًىدٗاد٣ٚ طؼ279ٚٔ

5426216485أكزوٗذٟ صدِٞم280

5354134861خانذ ٗغش٣ٖ ك٘اس281

5388105565َافع٠ٜٗ اُغ282ِّٞ

5500165975يذًذٗٞس اُذ٣ٖ أُذٔذ283

5379154661غاسيٗٞس اُغا٣ظ284

5543154459سعذ انذٌٍٗٞس اُغثغ285
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        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء
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5613186280غساٌٗٞس اُؾ٤خ خ286َ٤ِ

5486206080عبذ انهاديٗٞس تٌٞس287

5729226082نؤيٗٞس ؿ٤ٔض288

5538يذًذٗٞس هِل289ٚ

5650155469دساٌٗٞس ه٘ٞخ290

5492165066يعزوفٛاد١ اُؼرا291ٍ

5422106171أكزوٛاُح اُؼٔش292

5462196483عبذ انذكٍىٛثح اذٞصت٤ش293

5397195978يذًذٛثح اُذغ294ٖ٤

6172175774يذًذ سانىٛثح ت٤شهذاس295

5489206686فىاسٛثح علاف296

5381206888ونٍذٛثح ؽؼاع297

5608126577طاللٛثح ػذ298١

5568174461نؤيٛثح ٓصطل299٠

5484205575َشارٛذٟ ه٘ثش300

5371145064يذًذٛضاس ذ٤ِالخ301

5591156378عًزٛ٘اء اُواع302ْ

5390125163يذًذٛ٘اد١ اُواع303ْ

5546155974يذًذٛ٘اد١ دٝال304٢ٗ

5616193857فاٌش٤ٛا ت305ٍِٜٞ

5589146074َبٍم٤ٛا دغ306ٖ

5438106676يذس٤ٍٛا ػذسا307

5520156378بزهاٌٝعاّ ٝٛث308٢

5433186381وفٍكٝضاح دٔٞد309

5255116576يهذيٝػذ اُؾ٤خ310

5411206787صفىاٌٝالء جؼِٞى311
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        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



سهٔاً

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كمية طب األسنان

العام الدراسي
الدورة/ درجات األعمال 
السنة

اسم المقرر

َ
غ

غِ
ذ

اُشهْ اُجآؼ٢اعْ االباالعْ ٝ اُؾٜشج

دسجح 

االٓرذإ 

اُٜ٘ائ٢

دسجح 

االٓرذإ 

اُؼ٢ِٔ

أُجٔٞع

5550105969سًٍز٣اسا عؼذ312

5580215980فٍصم٣اسا طشت313ٖ٤

5459105868جهاد٣اع٤ٖٔ ػشاس314

5657103949عبذ انعشٌش٣ضٕ ٗاصش315

5519226385يذًذ أ٣ًٌٍٔإ اُصثاؽ316

5494165470رايش٣ٔإ د٣ٞب317

5671184260يصطفى٣ٔإ ػشات318٢

5944126375يذًذ٣ٞعق اُخط٤ة319

5661166682بشار٣ٞعق ا٤ُ٘لا320١ٝ

5339176279سايز ٣ٞعق ػشكح321

322

323

324

325

اترغاّ ػ1٢ِ

6199ادًذاُٜاّ دصش2ّ

5239ادًذئُٜاّ األدٔذ 3

5213خانذئ٣ٔإ األػشج4

5241يذًذ كاللتاد٣ٚ أتٞ جذػا5ٕ

6204104151يذًىدتاعَ اُؼثذ6ٝ

5470عشتتذ٣غ أتٞ عؼذ7

5099يصطفىتشاء اُ٘ؼغا8ٕ

4871كًالتش٣لإ أد9٢ٔ

5268فابشتٌش اُط10َ٣ٞ

5169فائشذآش ع٤ِٔإ 11

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

اُشاعثٕٞ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  



سهٔاً

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كمية طب األسنان

العام الدراسي
الدورة/ درجات األعمال 
السنة

اسم المقرر

َ
غ

غِ
ذ

اُشهْ اُجآؼ٢اعْ االباالعْ ٝ اُؾٜشج

دسجح 

االٓرذإ 

اُٜ٘ائ٢

دسجح 

االٓرذإ 

اُؼ٢ِٔ

أُجٔٞع

5206ادًذجثشإ اُذاج دغٖ 12

6187سهٍمجٜاد ٝٗٞط13

5964جىدتدغاّ اُؾؼاس14

5066يذًىدخذ٣جح اُثشاد15

6160شكزيدػاء دٛذ16ٙ

ستا ت٘ـا17٢ُ
سؤٟ اُشكاػ18٢
5201يٍُزص٤ًح اُذ٤ٔذ١ اُجاع19ْ

ص٣ٖ اُؼاتذ٣ٖ ادٔذ20
5301يذًذع٤ِٔإ ؽ21ٞ٘

5068عبذ هللاع٤َٜ اُواعْ 22

5306يذًذػثذ اٌُش٣ْ اُشكاػ23٢

ػ٢ِ د24ٞٔ
4893164157دسٍٍػ٢ِ سد٤ْ ص25ٞ٘٣

5103عذَاٌهر٤ثح د٣ٞب26

5053يذًذ٠ُٔ ذشًٔا27٢ٗ

5288ادًذٓذٔذ اُثٌٞس 28

5418بذرٓذٔذ دا٣ٝذ29ٙ

5313عارفٓذٔذ ػثذ اُشد30ٖٔ

5132فٍصمٓذٔذ ػث٤ذج طشت٤ٖ 31

4889يذًذ خانذٓذٔذ ٝضاح جٞاػ32

4924ٌاسٍٍٓصطل٠ ا٤ُاع33ٖ٤

5088126173دسا٤ٌٓخائ٤َ طؼ34ٚٔ

5023ادًذ٤ٓغاء اُؼثٞد35

3077يذًىدٗادسٙ جذٝع36

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ

اُشاعثٕٞ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح



سهٔاً

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كمية طب األسنان

العام الدراسي
الدورة/ درجات األعمال 
السنة

اسم المقرر

َ
غ

غِ
ذ

اُشهْ اُجآؼ٢اعْ االباالعْ ٝ اُؾٜشج

دسجح 

االٓرذإ 

اُٜ٘ائ٢

دسجح 

االٓرذإ 

اُؼ٢ِٔ

أُجٔٞع

5085يذًذ سعٍذٗذٝٙ عث٤غ37

5566سايًٗٞس د٘ا38

5976يىفمٗٞس كشد39ٚ

5318145973ظافزٛثح اُجشف40

5151جمًٛثح اُضآٖ 41

4542ٝعاّ داذ42ْ

4402يذًذٝالء اُذغ43ٖ٤

5102عه٣ًاعش اُخط٤ة 44

6162153954ٓذٔذ خضش أُصطل45٠

46

47

48

49

50

0028246791عزامآالء العدس1

0029106373مأمونأمحد النجم2

0030235477عبد اهللأماني سسكر3

0027164056عمادأجمد احلسن السلومان4

0025136073مسريبًول جهجاه5

0063185977حال بكور6

0032135669حممدخالد اهلواري7

0033186280عمرخالد جنويه8

0035206888ػاروقروم الفارس9

0037144155هيثمدهام خنفور10

جامعات القطر

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  



سهٔاً

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كمية طب األسنان

العام الدراسي
الدورة/ درجات األعمال 
السنة

اسم المقرر

َ
غ

غِ
ذ

اُشهْ اُجآؼ٢اعْ االباالعْ ٝ اُؾٜشج

دسجح 

االٓرذإ 

اُٜ٘ائ٢

دسجح 

االٓرذإ 

اُؼ٢ِٔ

أُجٔٞع

0038206686حسنرروف محشو11

0039154358زهريزالل السراج12

0040135972حممدسيد الرمحن اخلطوب13

0042116475ػائزسمر الصطوف14

0044105868عليفرزت الشعار15 

0045196180أمحدقادم جدوع16

0046245882نادردلوس الكوال17

0024106373غسانلوث محادة18

0047164864ػضلماجدة العود19

0048225981خالدحممد الصطوف20

0049246589هاشمحممد العمر21

0050115970عبد الكرومحممد ادلصطفى22

0051155873عبد الرزاق حممد حكم رواوي23

0052115465صبيححممد صيوح احلسني24

0053154257امينحممد سيد الرمحن قيش25

0054145670ناظمحممد نازم العلي26

0023194968عبد القادرحممد نيول ذفوع27

0055113849غازيحممود احملمد28

0021105363عبد احلكيمهمام العمر29

0057166581عبد اهللهوا الشامي30

0026135467مجعةحممد النيهان31

0059175875حسانوامسني العًوق32

33

34

35

جامعات القطر
         رحاب قطرنجي                                                                                                 الدكتور حسان الحلبية

        رئيس شعبة االمتحانات                                                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان

        لجنة رصد القارئ           عضو           عضو                عضو            عضو               أمين السر                      رئيس لجنة القارىء

بسام النجار. بيان إدلبي     حواء حمد        ُرال سلورة     رهف زينو     مديحة شيخ خالد                     د. خلدون ادريس      م.          م

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الخامسة           أمين سر اللجنة                           رئيس لجنة الرصد  

ابتسام سالمة.                                                              فاتن ملي                                دمحمد سبع العرب    .  د          



سهٔاً

الجمهورية العربية السورية
جامعة حماه

كمية طب األسنان

العام الدراسي
الدورة/ درجات األعمال 
السنة

اسم المقرر

َ
غ

غِ
ذ

اُشهْ اُجآؼ٢اعْ االباالعْ ٝ اُؾٜشج

دسجح 

االٓرذإ 

اُٜ٘ائ٢

دسجح 

االٓرذإ 

اُؼ٢ِٔ

أُجٔٞع

%94.10:النسية ادلىووة 356:سدد احلضور 358: العدد الكلي

بسام النجار. بيان إدلبي     حواء حمد        ُرال سلورة     رهف زينو     مديحة شيخ خالد                     د. خلدون ادريس      م.          م

         رحاب قطرنجي                                                                                                 الدكتور حسان الحلبية

        لجنة رصد القارئ           عضو          عضو             عضو            عضو               أمين السر                      رئيس لجنة القارىء

        رئيس شعبة االمتحانات                                                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الخامسة           أمين سر اللجنة                           رئيس لجنة الرصد  

ابتسام سالمة.                                                              فاتن ملي                                دمحمد سبع العرب    .  د          



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

ثٔا٤ٗح ٝعرٕٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

اث٘إ ٝعثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝذغؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝثالثٕٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

ٝادذ ٝذغؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝعرٕٞ كوظ

أستؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعرٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعثؼٕٞ كوظ

ذغؼح ٝعرٕٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعرٕٞ كوظ

اث٘إ ٝذغؼٕٞ كوظ

أُجٔٞع

          اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                            كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ        ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                  د. خِذٕٝ ادس٣ظ        ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝعرٕٞ كوظ

خٔغح ٝعرٕٞ كوظ

عرح ٝخٔغٕٞ كوظ

عرٕٞ كوظ

عثؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعرٕٞ كوظ

أستؼح ٝخٔغٕٞ كوظ

عرح ٝخٔغٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعرٕٞ كوظ

عرح ٝعرٕٞ كوظ

عثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝخٔغٕٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝخٔغٕٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ

     اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

ثٔا٤ٗح ٝعرٕٞ كوظ

عرح ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

خٔغح ٝعرٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعرٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

ذغؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

ذغؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

خٔغٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

ذغؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝعرٕٞ كوظ

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝثٔإٗٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

ذغؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝخٔغٕٞ كوظ

ثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝأستؼٕٞ كوظ

عثؼٕٞ كوظ

ذغؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعرٕٞ كوظ

ثٔإٗٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝخٔغٕٞ كوظ

اث٘إ ٝذغؼٕٞ كوظ

عرح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعرٕٞ كوظ

ثالثح ٝخٔغٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝعرٕٞ كوظ

خٔغح ٝعرٕٞ كوظ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

اث٘إ ٝعثؼٕٞ كوظ

ذغؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝعرٕٞ كوظ

عرٕٞ كوظ

ٝادذ ٝخٔغٕٞ كوظ

ذغؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ذغؼح ٝعرٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼح ٝعرٕٞ كوظ

عرح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝعرٕٞ كوظ

عرح ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝعرٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعرٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

عرح ٝعرٕٞ كوظ

عثؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝعرٕٞ كوظ

عثؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼح ٝعرٕٞ كوظ

عرٕٞ كوظ

ذغؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝعرٕٞ كوظ

عثؼح ٝعرٕٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

ذغؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعرٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝعرٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝعثؼٕٞ كوظ

عرٕٞ كوظ

خٔغح ٝخٔغٕٞ كوظ

عثؼح ٝعرٕٞ كوظ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

ذغؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝخٔغٕٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

ذغؼٕٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝعرٕٞ كوظ

ذغؼح ٝخٔغٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثالثٕٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

عرح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

خٔغح ٝأستؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

ذغؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

عرح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝثالثٕٞ كوظ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

أستؼح ٝعرٕٞ كوظ

ثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝذغؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼح ٝخٔغٕٞ كوظ

ذغؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

عرح ٝعرٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعرٕٞ كوظ

ثالثح ٝعرٕٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝثٔإٗٞ كوظ

ذغؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝعرٕٞ كوظ

ذغؼح ٝعرٕٞ كوظ

أستؼح ٝعرٕٞ كوظ

خٔغح ٝأستؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعرٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼٕٞ كوظ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

عرح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔإٗٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

اث٘إ ٝعرٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

ذغؼٕٞ كوظ

ذغؼح ٝعرٕٞ كوظ

ثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝخٔغٕٞ كوظ

عرح ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼح ٝعرٕٞ كوظ

عرح ٝخٔغٕٞ كوظ

عثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝعرٕٞ كوظ

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝأستؼٕٞ كوظ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

ثٔإٗٞ كوظ

ذغؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝأستؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعثؼٕٞ كوظ

ذغؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝخٔغٕٞ كوظ

عثؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعرٕٞ كوظ

عرح ٝعرٕٞ كوظ

ذغؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

ذغؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

ذغؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝذغؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

ثالثح ٝعرٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعثؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

ذغؼٕٞ كوظ

ثٔإٗٞ كوظ

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝعثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

ٝادذ ٝخٔغٕٞ كوظ

عرح ٝعرٕٞ كوظ

ذغؼح ٝخٔغٕٞ كوظ

أستؼح ٝعرٕٞ كوظ

أستؼح ٝخٔغٕٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

أستؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

ٝادذ ٝعرٕٞ كوظ

خٔغح ٝعرٕٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعرٕٞ كوظ

ذغؼح ٝخٔغٕٞ كوظ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

ثٔإٗٞ كوظ

ثٔإٗٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

ذغؼح ٝعرٕٞ كوظ

عرح ٝعرٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

عرح ٝثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝعرٕٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝعرٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثالثح ٝعرٕٞ كوظ

أستؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝخٔغٕٞ كوظ

أستؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

عرح ٝعثؼٕٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝثٔإٗٞ كوظ

عرح ٝعثؼٕٞ كوظ

عثؼح ٝثٔإٗٞ كوظ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ
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الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

ذغؼح ٝعرٕٞ كوظ

ثٔإٗٞ كوظ

ثٔا٤ٗح ٝعرٕٞ كوظ

ذغؼح ٝأستؼٕٞ كوظ

خٔغح ٝثٔإٗٞ كوظ

عثؼٕٞ كوظ

عرٕٞ كوظ

خٔغح ٝعثؼٕٞ كوظ

اث٘إ ٝثٔإٗٞ كوظ

ذغؼح ٝعثؼٕٞ كوظ

ٝادذ ٝخٔغٕٞ كوظ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

اُشاعثٕٞ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

عثؼح ٝخٔغٕٞ كوظ

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ

اُشاعثٕٞ

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

ثالثح ٝعثؼٕٞ كوظ

أستؼح ٝخٔغٕٞ كوظ

واحد وتسعون فقط

ثالثة وديعون فقط

ديعة وديعون فقط

دًة ومخسون فقط

ثالثة وديعون فقط

ديعة وديعون فقط

تسعة ودًون فقط

مثانون فقط

مثانوة ومثانون فقط

مخسة ومخسون فقط

جامعات القطر

اترغاّ عالٓح.                                                              كاذٖ ٢ِٓ                                دٓذٔذ عثغ اُؼشب    .  د          

        ُج٘ح سصذ اُواسئ           ػضٞ          ػضٞ             ػضٞ            ػضٞ               أ٤ٖٓ اُغش                      سئ٤ظ ُج٘ح اُواسٟء

تغاّ اُ٘جاس. ت٤إ ئدُث٢     دٞاء دٔذ        ُسال عِٞسج     سٛق ص٣٘ٞ     ٓذ٣ذح ؽ٤خ خاُذ                     د. خِذٕٝ ادس٣ظ      ّ.          ّ

        سئ٤ظ ؽؼثح االٓرذاٗاخ                                                                                    ٓصذم ػ٤ٔذ ٤ًِح طة األع٘إ

         سداب هطشٗج٢                                                                                                 اُذًرٞس دغإ اُذِث٤ح

   اعرار أُوشس                              ُج٘ح اُغ٘ح اُخآغح           أ٤ٖٓ عش اُِج٘ح                           سئ٤ظ ُج٘ح اُشصذ  



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع

دًة ومثانون فقط

مثانوة ومخسون فقط

اثنان وديعون فقط

مخسة وديعون فقط

مثانوة ودًون فقط

مثانون فقط

اثنان ومثانون فقط

ثالثة وديعون فقط

أربعة ودًون فقط

واحد ومثانون فقط

تسعة ومثانون فقط

ديعون فقط

ثالثة وديعون فقط

مخسة ودًون فقط

ديعة ومخسون فقط

ديعون فقط

مثانوة ودًون فقط

تسعة وأربعون فقط

ثالثة ودًون فقط

واحد ومثانون فقط

ديعة ودًون فقط

مخسة وديعون فقط

جامعات القطر
         رحاب قطرنجي                                                                                                 الدكتور حسان الحلبية

        رئيس شعبة االمتحانات                                                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان

        لجنة رصد القارئ           عضو           عضو                عضو            عضو               أمين السر                      رئيس لجنة القارىء

بسام النجار. بيان إدلبي     حواء حمد        ُرال سلورة     رهف زينو     مديحة شيخ خالد                     د. خلدون ادريس      م.          م

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الخامسة           أمين سر اللجنة                           رئيس لجنة الرصد  

ابتسام سالمة.                                                              فاتن ملي                                دمحمد سبع العرب    .  د          



2018  - 2017
الفصل الثاني

اخلامسة
جراحة الفم والفكني

ًراتح

أُجٔٞع
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بسام النجار. بيان إدلبي     حواء حمد        ُرال سلورة     رهف زينو     مديحة شيخ خالد                     د. خلدون ادريس      م.          م

         رحاب قطرنجي                                                                                                 الدكتور حسان الحلبية

        لجنة رصد القارئ           عضو          عضو             عضو            عضو               أمين السر                      رئيس لجنة القارىء

        رئيس شعبة االمتحانات                                                                                    مصدق عميد كلية طب األسنان

   استاذ المقرر                              لجنة السنة الخامسة           أمين سر اللجنة                           رئيس لجنة الرصد  

ابتسام سالمة.                                                              فاتن ملي                                دمحمد سبع العرب    .  د          




































