
ساعتان و نصف : مدة االختبار11:00الساعة : التوقيت2021 تشرين الثاني 20السبت 

كلية طب األسنان- جامعة حماه :املركز االمتحانيحماه: احملافظة
االختصاصالرقم االمتحانياسم األبالكنيةاالسمم
املعلوماتية18001محمودالدباغابراهيم1
علم األحياء18007مدينبعبراحمد2
الرياضيات18008فاديذكوراحمد3
علم األحياء18010غساناوغلياسامه4
علم األحياء18011رضوانشيخ طهاسامه5
علم األحياء18012انساحللبياسالم6
علم األحياء18013إبراهيمبكوراسالم7
الرياضيات18018شاديشلهوماجلود8
الرياضيات18019قيسابراهيمالغيث9

الرياضيات18024رياضقيمةانوار10
املعلوماتية18025مأمونالنبهانايهم11
الرياضيات18027محمد عمادقره خليلإيالف12
الفيزياء18032منيرالنمرأحمد13
الرياضيات18039عبد احلقكشمهأمجد14
الرياضيات18045فؤادالعادلآالء15
الرياضيات18049محمد ماهرجليدانآيه16
علم األحياء18050محمد صالحزينوآيه17
املعلوماتية18052عمادالعسافباسم18
الرياضيات18386كاسراملنصوربتول19
الرياضيات18057فارسالعلوانيبشر20
الرياضيات18058اسامهجرجنازيبكر21
الرياضيات18062قتيبةالشيخترتيل22
الرياضيات18071صادقأبو عيوشجهاد23
علم األحياء18072محمدحمشدوجود24
علم األحياء18076سامرخليلجويل25
الرياضيات18077مصطفىبشيرحازم26
الرياضيات18078درغامشيحانحبيب27
الرياضيات18079احمداخلالدحسام28
علم األحياء18085حمديبدويحال29
الفيزياء18087مهندسعدحال30
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علم األحياء18093امنيعزيزهحمزة31
الكيمياء18103حسنسليماندياال32
الرياضيات18104جمالاملسعوددميه33
علم األحياء18106محمدجمولراما34
علم األحياء18108عبد الفتاحوحودراما35
علم األحياء18113خالداخلليلرزان36
علم األحياء18117محمدحمادهرند37
الفيزياء18121مسلمسلمانرنيم38
الرياضيات18123ياسرالكيروانرها39
الرياضيات18134يحيىالفرداويزكريا40
الكيمياء18139عليفارسزينب41
علم األحياء18144احمداملغربلساره42
الكيمياء18146الياسجرجسساره43
الفيزياء18150نبيلعليساما44
املعلوماتية18158عليابراهيمسراب45
الكيمياء18162جمالشيخ السوقسعيد46
علم األحياء18165صالح الدينالسويدانسلمان47
علم األحياء18170مأمونعرابيسيدرا48
الرياضيات18179ايادصقورشهد49
الرياضيات18181انسعيدشهد50
الرياضيات18185حيانمصريشهم51
علم األحياء18189سامرحمودطارق52
علم األحياء18192منذرصبحعباده53
الرياضيات18197مرهفعيسىعبد الرزاق54
الرياضيات18199عالء الدينالرسالنعبد القادر55
الرياضيات18201غزوانخير اهللعبد اجمليد56
الكيمياء18203عبد احلكيمدهيمشعدنان57
الكيمياء18212فادياحلافظعمار58
علم األحياء18214أحمداحملمدعمار59
الفيزياء18215يوسفاليوسفعمار60
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الرياضيات18217ماجداالمامعمر61
علم األحياء18218شحودخديجةعمر62
الكيمياء18221جميلالتناريعمرو63
الرياضيات18225توفيقاخلضرغدير64
الرياضيات18229بسامالعثمانغندف65
الرياضيات18231وائلتقيغيث66
الرياضيات18232عبد السالمحماميغيث67
الكيمياء18235مجدخير اهللفاروق68
الفيزياء18239عيدواالحمدفاطمه69
علم األحياء18241خالداحملمودفاطمه70
علم األحياء18243حامتالصابونيفرح71
الرياضيات18245شحودالعساففياض72
علم األحياء18249محمدصارمكامل73
املعلوماتية18250منيرزعروركمال74
علم األحياء18251ممدوحالبوشي السراجالنا75
املعلوماتية18266جمالكوجهلني76
الفيزياء18270جمالسليمانماريا77
الكيمياء18273عبدوسالمماريه78
الرياضيات18276خالداحملمودماهر79
الفيزياء18281لورانساحلركيمحمد80
الرياضيات18282فاروقاحلسونمحمد81
الرياضيات18283ايهاباخلطيبمحمد82
الرياضيات18290يحيىاحملمدمحمد83
الفيزياء18291خالداحملمودمحمد84
الرياضيات18293عبد الرحمنحامضمحمد85
الرياضيات18295عيسىسعودمحمد86
الرياضيات18303عبد الهاديعطارمحمد جود87
الرياضيات18305رضوانالعليمحمد زاهر88
الرياضيات18306همامشيخ الغنامهمحمد سليمان89
الرياضيات18310فائزضوامحمد علي90
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الرياضيات18314ماهربنشيمحمد هادي91
الرياضيات18315محمد صبحيباكير اغامحمد يزن92
الرياضيات18318حيانعاجوقهمحمود93
علم األحياء18324حسام الدينالشبليمروان94
الرياضيات18325عارفالعبودمروان95
علم األحياء18326سامرالسراقبيمروه96
الرياضيات18329متيمالعترمصطفى97
علم األحياء18340فريدفاخوريميس98
الفيزياء18347ماجداحلاج حسنينوار99

الفيزياء18348فايزاحليلونهنور100
الرياضيات18352حميدياالحمدهاشم101
الرياضيات18360باسمجمالهشام102
الرياضيات18361محمودحمودهمسه103
الرياضيات18365باسلالظريفوسام104
الرياضيات18369عبد احليخطابوليد105
علم األحياء18374مرعيسقريحيى106
الرياضيات18376مجداحلسنيزن107
الكيمياء18380محمدالشامييوسف108
الرياضيات27004عثمانالعليمحمدنور109
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