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اسم الطالبالرقم االمتحاني
اترظاو ػثذ انثاطظ يسًذ0130001

اتزاْٛى ػثذ انكزٚى انؼثذ هللا0130002

ازًذ ياخذ انفززا0130003ٌ

اطرٛثاٌ َظزخ خاركٛا0130004ٌ

اطًاء يسًذ انؼًار0130005

االء ازًذ ػُاد0130006

االء يسًٕد يسًذ0130007

انفد طهًٛاٌ انؼمم0130008

انكُاٌ خزٚض األػٓة0130009

ايدذ اطساق انًٕط0130010ٗ

ايم ازًذ انؼًز0130011٘

اَظاو ػٕض ػٕض0130012

اَطٌٕ فاد٘ ػك0130013ّ

اٚاد ٕٚطف انؼمٛم0130014

ئنٓاو يسًذ زًشاخ0130015

ئٚاد تؼار انؼًز0130016٘

ئٚاد يسًذ خٛز انؼًٛا0130017ٌ

ئًٚاٌ زظٍٛ طهًا0130018ٌ

أزًذ زظٍٛ خزٚث0130019ّ

أزًذ يسًٕد انكُاؽ0130020

أزًذ يصطفٗ خٕتا0130021ٌ

أزًذ ٔطٛى زظٍٛ انسالق0130022

أطايح َاصز ػثٛذ انُاصز0130023

أطايح ْؼاو أتٕ ػٛاع0130024

أطًاء فارٔق خفاخح0130025

أَض يسًٕد انظؼذ0130026٘

أًٍٚ ازظاٌ ػأٚغ0130027

أٚٓى ْشًّٚ زداس0130028

آالء يسًذ أَض انذتض0130029
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آالء َؼٛى ػاكز0130030

آّٚ اتزاْٛى زاج اتزاْٛى0130031

تؼار ػٛذ خزادج0130032

تالل ازًذ يسًٕد0130033

تالل يأيٌٕ زًاد0130034ِ

تٕراٌ ػصاو تكٕرج0130035

ذمٗ رػاد رغٛض0130036

خًاَّ يسًذ فٛاض0130037

خٕرج تطزص انُٕالٛم0130038

خُٛا طًٛز انفٛم0130039

زاذى طًٛر انُدى0130040

زظاو ػهٙ ػه0130041ٙ

زُاٌ ْاٚم زًٛذ0130042

زٛاٌ ػذَاٌ انؼٕػ0130043ٙ

خانذ اٚهٛا انُصز هللا0130044

خانذ ػثذ انُاصز خًؼ0130045ّ

خانذ ػهٙ انؼدة0130046

خٕنح سكزٚا طالو0130047

داَٛا صالذ سرسٔر0130048

دػاء أزًذ تكٕرج0130049

دًٚا طاْز ػه0130050ٙ

دٕٚب طًؼاٌ اتزاْٛى0130051

راذة يسًذ انساج ػه0130052ٙ

راغة درغاو انمثّ خ0130053ٙ

رايٙ لاطى انزْثا0130054ٌ

رايٙ َدذخ طهٕو0130055

راَٛا يسًذ ٚاطٍٛ تٕس انؼظم0130056

رائذ يسًذ طالل أَض0130057

رأفد َٕاف فخز0130058

رػا ػثذ انزساق انشزٛه0130059ٙ

رضٕاٌ تؼٛز تزغهح0130060

رضٕاٌ ػثذانززًٍ انخهف0130061

ريضاٌ زظٍ تزذا0130062٘ٔ

رَا زظٍ َؼٛى0130063

رَا يٕطٗ ػٕض0130064

رَٛى ػش انذٍٚ يسًذ0130065

رْاو زثٛة ػٛظ0130066ٗ

رٔاٌ ياْز ػفاع0130067
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رٔاٌ يسًذ تؼار انؼٛخ0130068ّ

رٔتزخ َثٛم ػًاص0130069

رٔنٍٛ كًال صثٛر0130070

رؤٖ ػذَاٌ طُط0130071ّ

رٚؼاٌ زظُٙ انظهًٛا0130072ٌ

رٚى فائش انًٛذا0130073َٙ

رئاو يسًٕد يسًٕد0130074

سُٚة أدٚة انزاػ0130075ٙ

سُٚة يسًذ صثاؽ0130076

طانٍٛ طًٛز طهًٛا0130077ٌ

طايز طًٛز ػطاهللا0130078

طايز ٚاطٍٛ يصز0130079٘

طًٛح ٔنٛذ رلٛح0130080

ػاتٕ اَطإَٛص يهكٙ يهك0130081ٙ

ػفاء يسًذ فزٚذ يظٕذ0130082ٙ

ػٓٛزِ يسًذ خهٛم0130083

صفا يسًذ يُذر سكزٚا0130084

صفاء طهًاٌ ٕٚطف0130085

ػايز اتزاْٛى خهٛم يصطف0130086ٗ

ػايز ياخذ ػٕٚض0130087

ػايز يؼٕٓر َصز0130088

ػائذج طالل يسًٕد0130089

ػثادج يسًٕد سيزٚك0130090

ػثذ انززًٍ يسًذ اتزاْٛى لهُذر0130091٘

ػثذ انززًٍ يسًذ فزٚش ػاتذ0130092ٍٚ

ػثذانسهٛى ًَز انؼزع0130093

ػثذانززًٍ ازًذ خارٔف0130094

ػثٛز يفضٙ رٔٚض0130095

ػثٛز ٔنٛذ تزكظ0130096ّٛ

ػذَاٌ َاصز انمطٛفا0130097ٌ

ػصاو يسًذ فزساخ َؼ0130098ًٕ

ػال ػؼثاٌ انخطٛة0130099

ػالء طهًٛاٌ صانس0130100ّ

ػالء ػذَاٌ ػاتذ0130101ٍٚ

ػهٙ زظٍ يارد0130102ُٙٚ

ػهٙ ياسٌ زًٕد0130103

ػهٙ َثّٛ لصاب0130104

ػهٛاء يسًٕد ػك0130105ٕ



2013أسماء الطالب المتقدمين المتحان طب األسنان الموحد لدورة أيلول 

المكان جامعة دمشق- طالب جامعة دمشق 

ػًار يًراس طهًٛا0130106ٌ

ػًار َثٛم ػٛذ0130107

ػًز ذسظٍٛ انًفض0130108ٙ

ػٛذ يسًذ ػٓال0130109

غذٚز فٛصم ػثٕد0130110

غٛاز ٚؼمٕب انثٛطار0130111

غٛس طًٛر زًص0130112ٙ

غٛس ػصاو لاطى0130113

غٛس يسًذ فزٚش اإلياو0130114

غٛس يسًذ فٕس٘ طسرٕخ0130115

غٛذاء ػذَاٌ ػكاػح0130116

غٛذاٌ رضٕاٌ انُٕٚزا0130117ٌ

فاد٘ خًٛم انًصز0130118٘

فاطًح ػثذ انشْزا طاك0130119ٙ

فزاص يسًذ غٛاز خٕا0130120َّٛ

فزذ تاطم اند0130121َٕٙ

فزذ يسًذ سْذ٘ َٕر هللا0130122

فٓذ َاصز انزخ0130123ٗ

فإاد يصطفٗ زذٚذ0130124

كُاٌ غظاٌ انؼٛذ0130125

ندٍٛ يسًذ فاٚش راتؼح0130126

نًٛض يسًذ يزٚى0130127

نإ٘ يسًٕد اتزاْٛى0130128

ياخذ زظٍ ػًزا0130129ٌ

ياخذ غاس٘ اندثز أتٕ فخز0130130

يانك يسًذ ػسادج0130131

ياْز ْاَٙ انؼظاف0130132

يدذ يسزس ػظاف0130133

يسًذ ازًذ انثاػا0130134

يسًذ انٓذٖ كًال تههٕق0130135

يسًذ أغٛذ تظاو انشػث0130136ٙ

يسًذ أَض يسًذ كؼٕر0130137

يسًذ تؼٛز تؼار انمثا0130138َٙ

يسًذ خٓاد ْٛظى انصثاؽ0130139

يسًذ زظٍٛ زًذ انؼكه0130140ّ

يسًذ رضٕاٌ اطايّ طز0130141٘

يسًذ صفٕاٌ يصطفٗ انثغا0130142

يسًذ ػثذ انزساق اندٕاتز0130143ِ
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يسًذ ػهٙ ٔنٛذ ػُمٕر0130144

يسًذ ػًزٔ ػثذانكزٚى زدٛز0130145

يسًذ فاٚش طكز0130146

يسًذ فزاص يسٙ انذٍٚ انضًا0130147ٌ

يسًذ نإ٘ يسًذ َشّٚ انكثزا0130148

يسًذ يسًذ ػزفاٌ انثٕػٙ انذتاؽ0130149

يسًذ يؼال َٕٚض0130150

يسًذ ًٚاٌ يسًذ صالزٙ األصثس0130151ٙ

يسًٕد ػذَاٌ طثغ انهٛم0130152

يزاو يسًذ طًٛز انصٛطز0130153٘

يزاو يٕفك انهساو0130154

يزِٔ ٕٚطف سرسٔر0130155

يزٖٔ طًٛز انًؼزا0130156٘ٔ

يزٚى يسًذ ػهٙ خٛزانذ0130157ٍٚ

يصطفٗ ْؼاو زٕٚدح0130158

يصؼة يسًذ أتٕ انسظ0130159ٍ

يضز ٚسٛٗ ػثذ انكزٚى ػدُّٛ ٚسٛٗ ػد0130160ُّٛ

يُار خٓاد األػمز0130161

يٓزاٌ فضههّ انشغٛز0130162

يُٓذ ازًذ انصكز انغضثا0130163ٌ

َاخٙ ذٕفٛك خارٔف0130164

َاٚف ػهٙ غاَى0130165

َظزٍٚ يسًذ فزٚح0130166

َظٛى غاس٘ اتٕ زظ0130167ٌٕ

َضال طًٛز االتزاْٛى0130168

َٕر انذٍٚ درٔٚغ خايٕص0130169

َٕر اٚاد ػٛظ0130170ٗ

َٕر أزًذ انظؼذ0130171٘

َٕر ػثذ انسهٛى يصطف0130172ٗ

َٕرا زًذ٘ انذٚز0130173٘

َٕرا َثّٛ ػٕد0130174ِ

ْاد٘ يسًذ ياخذ َاصز0130175

ْثا يُصٕر ػه0130176ٙ

ْثح يسًذ األتزؽ0130177

ْثّ ػثذ انُاصز انشػث0130178ٙ

ْثّ َؼٛى ػاكز0130179

ْٕكز ػًزاٌ انؼٛخ0130180ٕ

ْٛهٍٛ ٔصف انذٍٚ اتزاْٛى0130181
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ٔطاو أًٍٚ َٛاس0130182٘

ٔطٛى أزًذ ْٛثى انكاذة0130183

ٔفاء ػٛذ ػظمٕل0130184

ٔالء طؼٛذ انظ0130185ٍ

ٚايٍ ػهٙ ػثًا0130186ٌ
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