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رمزياباء ابولطٌف97160012355

عالء الدٌنابتسام بكر8180331035

عبد الرحمنابتهال الرفاع97160016345ً

محمد توفٌقابراهٌم االورفه ل97160023535ً

عكٌدابراهٌم باشا97160269505

حازمابراهٌم شماس97160000985

احمدابراهٌم غنوم97160027115

رفعاتابو بكر المصري8190391835

معنابً الزاقوت97160018345

 عبد الرحٌمابً دٌران97160230895ً

نعٌماثٌر الحلب97160021175ً

عبد السالماحمد البرٌدي97160002215

حساماحمد الترك97160019405

فاروقاحمد الحاج عل97160008785ً

منصور(منصور)احمد الحسٌن 97150422015

حمداناحمد الحمد97160030275

رافعاحمد الحمص8170589165ً

علًاحمد الداالت97160020085ً

عدناناحمد الذٌاب*8190386345

محمدغساناحمد الشربج97160025095ً

صادقاحمد الضٌف97160027595

عبدالصمداحمد العبدهللا97160027065

خلٌفاحمد العبهول*8190372075

ابراهٌماحمد العثمان97160033905

عبد الرزاق(عبد الرزاق)احمد العلً 8190370935

محمداحمد القطٌن97160034395ً

عدناناحمد القٌس97160011945ً

غٌاثاحمد الكردي97160007235

غساناحمد المبارك جمعة*8170603725

عمراحمد المصري97160013255

اكرماحمد الموسى97150442565

محمدربٌعاحمد النابلس97160014675ً

صالح الدٌناحمد برغوث97160026885

محمد خالداحمد بشٌر شاهٌن97160227645

ابراهٌماحمد بالن97160032985

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 
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رٌاضاحمد بلٌش97160010765

فهداحمد حربه8190368705

نعٌماحمد حمد97160029475

محمد رافعاحمد خربوطل97160033405ً

علًاحمد خلف*8190386335

علًاحمد ذبٌان97160027965

محموداحمد ذٌب97150024485

بساماحمد رحمان97160033005

عزاتاحمد رفاع97160000765ً

حوراناحمد سلٌمان97160017295

اٌمناحمد شٌاح97160024825

قاسم(قاسم)احمد صالح *8130005095

رامًاحمد ضلل97160022775ً

هٌثماحمد عبد الفتاح97160008235

عقلهاحمد عبد الكرٌم97160009485

محمد(محمد)احمد عثمان 97160028545

ابراهٌماحمد عدنان جٌجان97150015355

محمد رضواناحمد عصام نصري97160231655

محً الدٌناحمد عوض97160005595

حساناحمد غٌالن97160010795

شفٌقاحمد محرز97160023235

محمد(روال)احمد مصطفى 97160018225

محمداحمد مصطفى احمد97160227505

لؤياحمد ممتاز دعدوش97160005095

غسانادرٌانافرح8140356565

بولسادٌل الجط97160033735

جمالارام عباس8170589745

انطوان بولارام كابادٌان97160007175

كمالارٌانارسول97160035245

عدنانارٌج الحلق97160028975ً

طاللارٌج حسٌن97160000805

هاٌلازهار القعٌد97160023055

مازناسامه الحبال97160011245

عبد الرزاقاسامه العبود8190369045
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عماراسامه القصص97160005655

عبد الناصراسامه جاموس97160014225

رٌاضاسامه خلٌل8170589855

هاشماسامه عربش97150004935

محمد فاتحاسامه عزالدٌن97160005235

محمدخٌراسامه عزٌزٌه97160002105

محموداسامه ناصٌف8140153935

رضااسراء الشٌخ قوٌدر97160034085

مصطفىاسراء الصفٌر97160023105

محمداسراء عل97160027515ً

عمراسراء قابل97160009185

ٌاسٌناسراء ٌوسف8190391845

ٌاسٌناسالم مغٌر*8190384065

احمدٌاسٌناسماء بنً المرجه97160030765

خالداسماء حلٌمة8140397865

ماجداسماء زٌن97160021625

عمراسماء عاشور97160003355

محمد عصاماسماء فنٌش8130007335

محمداسماعٌل بٌطار97160231345

جمالاسٌل سعٌد8170601795

محمداغٌد التباع8130002015

حسناغٌد توٌت8170589775ً

محمداغٌد حبقه8170603115

رٌاضاغٌد طٌفور97160227435

محمدزاهراالء الحسك97160025405ً

سعداالء الحمص8170592125ً

غساناالء الدروٌش*8140360195

محمدقاسماالء السعدي97160018715

عبد الملكاالء السٌد*8190383185

محمداالء الغزالً*8130008395

نصوحاالء المعراوي97160012705

محموداالء داوٌده97160015475

مرواناالء رمضان97160015455

اٌمناالء عطاٌا97160014285

عادلاالء عل8170601805ً
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مجدياالء مسعود97160011675

محمداالسكندر عل97150011035ً

سلٌماناالف سلٌمان97160035365

عبد اللطٌفالبٌان االبراهٌم8190373995

سفٌانالحارث السلٌمان97160000095

عبد اللطٌفالحارث سعود97160004655

كاملالزهراء عل97160226475ً

باللالمراس سلوم8170590225

محمد صالحالمصطفى المحمد الناصر97150000255

محمدالمؤٌد باهلل المصري97160012525

احمدالهام  الخراط97160230305

رزقوالٌاس ججو97160035305

جمٌلالٌاس جرجس8170589715

نبٌلالٌاس دباس97160024655

الٌانالٌاس معراوي97160028305

محمد جمالالٌسار خضٌر97160007365

خضرالٌسار عباس97160017515

محمدالٌن الشعب97160019965ً

سامرالٌن طلس97160033475

منذرالٌن محمود8170601785

نضالامانً ادناوي97150015875

احمدامانً سجٌع97160020115

تامرامانً صدٌق97160008825

محمودامانً عباس97150018695

خالدامانً موسى حسن97160001275

سامرامجد االشقر97160012065

منٌرامجد الحاج محمد8140394785

غٌاثامجد الخطٌب97160013725

محمد مامونامجد الرفاع97150364205ً

نفٌع(50)امجد الشلب8000004215ً

عبداللطٌفامجد الصالح97150017275

بشارامجد المنصور97160010975

عاطفامجد جبور97150001405

محمد جمالامجد نمره97160035995

محمودامل الحموي8190391885
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ٌحٌىامل حسن97150015435

اٌمنامل فٌومً*97150005555

سامرامل ٌوسف97160010775

ولٌدامنة برازي97160004815

زٌادامنة زقزق97160017925

رامزامنه الضحٌك97160022065

سامًامٌر زٌن97160018205

محمد عرفانامٌره الحفار97160008685

سامرامٌره حمودي97160019295

محمدامٌره شٌخ القصابٌن97160009555

طاهراناة سلوم97160227455

عبد الغنًاناغٌم الٌاس97160035355

محمدانتصار اللحام97160032175

فاٌزانجٌالمعمر97160022285

دٌبانس الحلب97160002145ً
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محمدانس الغزاوي97160001295

عبد هللاانس القاسم*8000251345

عمادانس القاض97160035885ً

عبدهللاانس الهندي97160028985

ناصرانس حمزه8170591585

محمدانس دحدوح97160003565

عدنانانس سطٌف8190369465

محمد رضوانانس عالوي97160006225

نصوحانس نبعه97160230245

محمدانس هدال97150010005

محمدانعام الكلش97160002965

علًاواد حسٌن*8190381195

غساناوس محمد8140351885

بساماٌات دروٌش97160000655

محمداٌات زنوبة97160027245

مهنداٌاد القده97160014455

محمداٌاز داوود97160025975

سمٌراٌثار سلٌمان97160022085

فائقاٌفاموسى8190370265

ناصراٌلٌناالقبق97160018785

داوداٌمان ابرٌق97160026935

محمد علًاٌمان الصباغ*8140395035

فرٌداٌمان شمس الدٌن الصغٌر97160022485

محمداٌمان غنام97160026055

ٌوسفاٌمان مربٌة97150013035

علًاٌمان منصور97150017445

عدناناٌناس السمره97160008725

محمداشرفاٌناس القرفان97160033665

عبداللطٌفاٌناس قصٌص97160017555

محمداٌناس محمد97160019725
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ابراهٌماٌناس هٌشان8140231425

لبٌباٌه احمد97160026195

سامراٌه االكراد97160006455

حسناٌه البرشه97150015575

خلدوناٌه الحكٌم97160011845

اٌمناٌه السباع8190380635ً

محمداٌه النقشبندي97160020475

مطانساٌه جروس8190391895

اٌمناٌه حمد97160000235

محمداٌه خورشٌد97160009765

خالداٌه دٌبو97160001545

جمالاٌه رستم اغا97160029165

فاٌزاٌه سعده97160016355

عبدالكرٌماٌه سلٌمان97160024465

زٌاداٌه شجاع97160024525

زٌاداٌه شقٌر97160011075

دحاماٌه عل8190370955ً

 محمد نضالاٌهاب وهبه97160230835

عبد الكرٌماٌوب طٌبه8170590925

الٌاسباسكال هٌلون97160022205

محمد اكرمباسل  القش*8000065915

اكرمباسل نصر97160018625

طاللباوال اسعد8170601935

علًبتول البغدادي97150006415

سلٌمانبتول البٌشٌن97160003885ً

غسانبتول الجنادي97160021405

احمدبتول العالول97160007565

عبدهللابتول المهدي97160017605

اسماعٌلبتول شرف97160009875

مرشدبتول عراب97160008655ً

رزقبثٌنه غانم97160227485

ٌاسربدور النقشبندي97160009655

محمودبدٌع طوٌلة97160013675

عبدالرحمنبراء ابوشقرة*8140207115

محمدبراء اسلٌم97160028995
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اٌمنبراء اللحام97160005285

غسانبراء بصبوص97160018605

محمد ٌحٌىبراء زٌن سبتو97150026705

محمودبراء فٌاض97160033245

محمودبراءه الغاوي97160003745

نادربراءه طٌب97160002825

صبحًبراءه ٌونس97160010875

سعدبرهان الدٌن نعسان97160006385ً

جرجسبسام بشاره8170592445

محمدراجًبسمه الشدٌدي97160027525

ٌحٌىبشار الحالق97160020345

قاسمبشار الحلب97160011575ً

اكرمبشار الخوري*8140152215

طالببشار القاسم97160002305

عمادبشار برغله97160008415

ماهربشار زٌن الدٌن*97150021715

علًبشار سوقً*8140220485

سعادهبشار نادر8170589785

ٌاسربشر الجندي97150368135

نزارالدٌنبشر كشكه97160017695

احمدبشرى السعدي97160031615

ٌحٌىبشرى عبود97160033795

سكرانبشرى عٌسى صبٌح8190368725

اكرمبشرى قاسم97150449645

خالدبشرى ولٌد97160030915

محمدبسامبالل القصٌبات97160020465ً

رضابالل مصطفى الطنبول97160013585ً

خالدبلقٌس التٌم97160002625

عاطفبلقٌس عرٌج8140351575

فاديبلقٌس هالل97160012685

ٌعقوببهراعٌسى*8130005985

مصطفىبوران كحالوي97160026205

امٌنبٌان ابوهاٌله97160014315

محمودبٌان المدٌوب97160001505
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ولٌدبٌان حنف97160028285ً

حسٌنبٌان خطاب*8130004195

عبدالناصربٌان دهمان97160005225

محمد فاضلبٌان رشٌد8140398255

تحسٌنبٌان زنهور*8150448995

ناصربٌان عبد القادر97160015465

احمدبٌان عبود97160020835

محمد جمٌلبٌان عوض97160017765

جمالبٌان فتوح97160001135

جمٌلبٌان كوبا97160011325
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كنانبٌان نور الدٌن*8140355935

محمودبٌداء االسعد8140286985

بشاربٌٌر قاروط97160018065

رٌاضتاج داود97160023365

ولٌدتاالالشهاب97160014255ً

تمامتاله ببٌل97160010135ً

فاديتاله بطبوطه97150005065

محمدفاٌزتاله زرزور97160026025

احمدتبارك عٌد*8140384845

عمار(عمار)تسنٌم الدٌري 97160019895

سلٌمتسنٌم العاص97160014405

مصعبتسنٌم ضبعان97160230565

محمودتسنٌم ظاظا97160022735

اٌسرتغرٌد الضماد97160024915

احمدتقى ابوالسل97160003375

سلٌمتقى ابوجٌش97160001165

خالدتقىاهلل الحالوش97150018995

ابراهٌمتمام خالد97160021895

معٌنتمام عبد الخالق97160004885

حمودتمام عزام97160011885

ناصرتمام مان الدٌن نصر97160010385

رافًتٌتار اموغلٌان97150447905

محمدتٌلمان شٌخً*8190384155

محمد عمرتٌما الشل97150005365

ناصرتٌما بحصاص97160004325

هٌثمتٌمه مهنا8170601915

مٌشٌلجاد حداد97150003565

ادمونجان ضومط97160008065

محمد باقرجعفر جحجاح97160028525

جهادجعفر حمدان97160000445

احمدجمال خطاب8190375045

خالدجمال قرقورا97160013975

عمادجمٌل الصعوب97160015365

هٌثمجمٌل نوفل97160010475

احمدجنان السلٌمان97160032365



11/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

باسلجنان بشار97150450325

عمرجنى البوظ8180334515

محمد صهٌبجنى شمسً باشا8190391905

محمدحسٌبجنى عبٌدو97160025785

كمالجهاد السوده97160007265

غانمجوانا البرازي8190368765

حسٌنجود العباس97160025245

محمدجودي الخشن*8130013205

جوزٌفجورج النوح97150450375

مخائٌلجورجٌت حنا97160009145

رامز ٌوسفجوزٌف طبش97160002455

نبٌلجوزٌف لطف97160032505ً

فٌروشهجوفان العل8140398075ً

نٌقوالجول داران97160024985ً

نضالجولٌانامعماري97160029495
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علًجولٌاهدبا97160017125

سهٌلجون لطٌفه8170592515

قٌسجوٌل الخوري97160007795

جرجسجوٌل عبً*8000331535

سمٌرجٌزٌل البحري97160033835

احمدحاتم حشمه97160003985

ابراهٌمحازم القدور97160016775

احسانحازم منذر97160000165

بسامحازم موصل97160024195ً

ماجدحذٌفة رٌحان97160009195

خالدحسام الدٌن الصٌداوي97150003215

هٌثمحسام زٌن الدٌن97160012085

محمدبشارحسان قره بطق97150000015

احمدحسن الدبل97160226425

محمدحسن الرحٌل97160018935

محمدمنٌرحسن الواو97160027745

علًحسن برقوق97160023725ً

محمد باسمحسن ٌونس97160007855

اسامهحسٌن حمود8170589705

محسنحسٌن قزق*8140153585

محمدحال الحج97160229675ً

عدنانحال العبود97160005785

ولٌدحال الملحم97160229515

حسامحال بشور97160020375

جهادحال سكرٌه97160025665

عمادحال سكٌكر97160021225

محمد ٌاسرحال قدوره97160033695

احمدحمزه احمد8130007015

علًحمزه الشٌخ محمود8170590215

عبد المنعمحمزه المحمد8170601985



13/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

محمد حسانحمزه شموط97160001355

سمٌرحمزه نظام97160023125

محمدحمٌده الطه97160025415

ٌوسفحمٌده خالد8190373195

ناٌفحمٌده خلوف*8000331265

نقوالحنا موسى97160018395

حسانحنان ابراهٌم8130013105

علًحنان جواد97160226845

احمدحنان حجازي97150023625

ٌسارحنان ٌونس97160017425

اٌمنحنٌن ابو عمار97160003995

جهادحنٌن الرٌاب8190373205ً

صالححنٌن المصطفى97160005545

فهدحنٌن تمٌم97160030695

اٌمنحٌاة كوكش97150019985

ادٌبحٌان اسحق97150021805

مطالعحٌان فرج97160008205

مهديحٌدر الدقس8170590685

فراسحٌدر بركات97160032975

جمٌلخالد الخطٌب97160011015

علًخالد القنطار97160000215

محمد ولٌدخالد الكبه97160018525

ولٌدخالد النجار*8000288945

ولٌدخالد حسن97160023195

جمال الدٌنخالد هزاع97160027415

خالدخدٌجة الخطٌب*8190381375

وائلخضر القطعان8170592455

عبد الهاديخضر عل8170587045ً

مازنخلدون عراب97160027565ً

عصامخلود الوتار*8190386915

محمدخلٌل الجٌش8000072615

حمدخمائل الفتاح97160035145

خلٌلدارٌن المحمد*8190380655

احمددالٌا بالن97160024135

هشامدانا حمزه رافع97160030115



14/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

ٌزندانه الخانج97160000435ً

اوبًدانه الدوج97160034305ً

عبد الرزاقدانٌا قوٌدر الفرا8000294225

وفٌقدانٌاحراره97160013115

بهجتدانٌال خلوف97160005835

توفٌقدانٌه المدٌنً*8140216525

محمدٌاسردانٌه تسكرج97160005125ً

محموددعاء ابوحمزه97160016685

مهند(مهند)دعاء محمد 97160026685

محموددلشاد عثمان8190384195

لؤيدنٌا حمدان97160230735

غساندٌا خلوف97150397895

سامردٌاال بكر97160032155

سهٌلدٌانا الصعوب97160020915

هٌسمدٌانا العاقل97160011405

سمٌردٌانا الكسابره97160018585

احمددٌانا حلبٌه97160226945

محمددٌانا حمره97150368065

سلٌماندٌانا محمد8170602395

حسٌندٌانا مقلد97155001265

ولٌددٌانا نفاع97160035905

محمددٌما عسلٌه مبروكه97150026885

ٌحٌادٌنا نصار*8140180005

علًذكرٌات دوٌري97160004465

جهادراغب عٌد97160000815

هشامراغده شبل97160006855ً

محمد نزارشرٌفراكان مرع97160002135ً

حكمترام بو حسون97150021885

قاسمراما ادرٌس97160009125

سالمراما الباكٌر97150364395



15/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

سامرراما التكله97160026215

محمداسامهراما الحج97160026185ً

محمد حازمراما الحسامً*8190369075

ابراهٌمراما الحالق97160010675

محسنراما الحلب97160030555ً

عماد(عماد)راما الخطٌب 8140398295

محمد(محمد)راما الخطٌب 97160033465

عبدالسالمراما الخن97160010805

احمدراما العل97160002495ً

محمدراما المحاسنه97160029985

عامرراما الٌاسٌن97160033295

خالدراما بحصاص97160028365

رامًراما حافظ97160033775

مروانراما حمزه8190375085

عدنانراما خواجكٌه97160017775

سامرراما داود97160030525

مٌشٌلراما دخٌل*97150004125

هٌثمراما دروٌش97160011775

ندٌمراما عمٌش8170600665

نبٌلراما فرحات97160008645

محمدراما لوبان97160014435ً

محمد جاللراما مرتضى97160030085

احمدراما مسلمان97160010255ً

عثمانراما همال*8150495835

مهندرامه الفرا97160009095

عمررامً احمد97160020135

اٌادرامً الخوجة8170602425

محمدرامً المفلح8140185275

محمد فوازرامً الموصل97160001945ً

قصًرامً دروٌش*97150009185

محمدرامً صبري*8150471505

سمٌررامً ناصٌف8170589115

عماررانٌا المصري97160030075

محمودرانٌا كبكب97160015835

صالح الدٌنرانٌه ظلمتن97160005295ً



16/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

لؤيربا الحالق97160026675

محمدعٌدربا طبرنٌن97160033285

اسامهربٌع الصفدي97160011995

جهادربٌع العطار97160012135

نضالربٌع محمد97160015575

طارقرجاء قناص97160000845

رضوانرحمه ابراهٌم97160005815

محمدعرفانرحٌق مسلمانً حرٌره97160030955

شمس الدٌنرحٌم ابوقاسم8170592475

محمددٌبرزان حرٌك97160023205ً

ادٌبرزان حسنه8170587245

عدنانرزان عقٌل97160023355

بسامرزان عٌد97160021455

عالء الدٌنرشا البطح97150011915

سلٌمانرشا المحمود8190373455

سلٌمرشا خضور8170602375

هٌثمرشا عباس97160035875ً

جمالرشا عثمان97160001025

كاسررشا عسٌكرٌه97150017155

اٌمنرضوان المعراوي97160026815

احمدرعد المبٌض8200760035

عبدالرزاقرغد الحسٌن97150368215

برهان(برهان)رغد الدقاق 97160014175

عبدهللارغد المالح97160029755

غسانرغد المصري97160004275

مازنرغد المهاٌن97160012875ً

ٌاسررغد جمعه97150010785

رمضانرغد حسن97160025815

بركاترغد رشوان97160032475

عبدالرزاقرغد زعٌتر97160003005

محمد عبدالباسطرغد عبد المالك97160024495

حسنرغد عبدالباق97160229795ً

عمررغد عبٌد97160020875

اسامهرغد عزالدٌن97160026975

عمادرغده شله97160024315



17/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

فوازرفاه الحسن97160024855

رمزيرال الجباوي*97150020005

سعدرال سالم97160011805

سمٌررنا بٌازٌد97160230075

نزٌهرنا جروج8170603935

محمدرنا حاج زٌد97160004575

محمدرنا ددو97160026475

بسامرنٌم ابو جمعة97160001445

محمدعدنانرنٌم البردان97160013695

رٌاض الدٌنرنٌم البغدادي97160001095

علًرنٌم الجاسم97160227585

عزاترنٌم الزعب97160022125ً

محمدرنٌم الصٌاد97160016615

ماهررنٌم الطباع97160021165

علًرنٌم الظفٌر97160012725

محمدرنٌم المطلق97160002805

عبدالمسٌحرنٌم خلف97160014135

محمد مجديرنٌم زغلول97160021095

محمدمعتزرنٌم شلب97160005385ً

محمدسالمرنٌم قرمش97160033105

ولٌدرنٌم ناصٌف97150015655

محمدعٌدرنٌم ونوسه97160019875

عامررهام البرٌدي97160034075

فؤادرهام النحاس97160231015

مازنرهام عاشور97160019425

جمالرهام غانم97160016075

محمدممتازرهف ابوراس97160014425

خلٌلرهف ابوشعر97160017235

صفوانرهف البعجوري8170602045

عبد العزٌزرهف المصطفى8190373595

عادلرهف المعلوف*8130001395

جهادرهف خلٌفه97160017755

رٌاضرهف خٌر هللا97160014475

علًرهف سلٌمان97150012925

ٌاسٌنرهف طعمة*97150451285



18/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

عرفهرهف عرفه97160012825

جمالرهف غزال97160007065

مروانرهف مخائٌل8190391925

علًرهف مخلوف97160014635

مظهررهف نابلس97160001885ً

عبدالرحمنرواد اسام97150000785ً

محمودرواد حسن97160013335

احسانرواد سالمه97160017825

محمد ٌوسفروان ابوقش97160016595

عائدروان استانبول8170597165ً

جهادروان الحمص97160033545ً

عوضروان الذٌب*8130005075

اٌمنروان العبدهللا97160025235

صالحروان الغزال97150024355ً

اسماعٌلروان المصري97160009695



19/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

محمدروان حسن8190368815

محمدروان حمدان8170602385

عبد الحلٌمروان خطاب8140397985

ٌحٌىروان دباس97160025375

حامدروان زاهر8190370555

اسعدروان سلٌق97160004155

هاشمروان سٌفو8170602025

محمد خٌرروده علً*8190381405

حسام الدٌنروالن اٌوب97160025225ً

غسانرومٌو حموي97160022505

طاللروى المامون97160007015

جورجروي كفوري97160020865

محمودرؤى ابوهاٌله97160018595

ٌاسٌنرؤى حبش97160005405

عدنانري التال97160231885

الٌاسرٌبال بطرس97160007735

نبٌلرٌبال مخول97160002415

انوررٌتا العسافٌن97160016365

غسانرٌتا شماس97160033935

مروانرٌتا قطاع97150019135

خالدرٌم ابوعساف97160031585

عٌسىرٌم اسد97160013415

عبدالحمٌدرٌم البٌش97160025105

محمدرٌم الجزار97160025895

بكريرٌم السقعان97160031645



20/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

محمد جمالرٌم حجازي*8130004055

فوازرٌم خٌربك97160016195

علًرٌم دٌوب97160226365

الفًرٌم سلٌم المحمدي*8140389685

احمدراتبرٌم شٌخ البساتنه97160018465

عصامرٌم غٌاض97150015215

هٌثمرٌما  ابوراس97150006915

محمد شاكررٌما  الكفري97160005185

سعٌدرٌما  المشهور97160021415

عبدالجوادزاهر سوٌد97160006765

عبدالسالمزكاء السالم97160027765

عبدالرزاقزكرٌا عابده97160009935

محمد ٌحٌىزكرٌا كزكز*8190366555

فتح هللازكٌه فتح هللا97160008585

حسنزهراء الشٌخ97160032435

ولٌدزهره العالالزبدٌه97150018515

داوودزٌن طوبال عل8190368825ً

زهٌرزٌنب اسعد8190391935

احمدزٌنب الحاج حسن*8130013185

صالح الدٌنزٌنب الشماع97160025725

محمدزٌنب حسام الدٌن97160016295

مالكزٌنب علٌا97160017595

هٌثمزٌنبه محمد8000215695

عدنانزٌنه الشمص97160014755

جرٌسساره ابوزٌدان97160003585

محمدساره البزم97160008635

حناساره الخوري97160015695

محمد خالدساره الرجوله*8000329655

ٌحٌىساره الطباع97160020955

جمال الدٌنساره القادري97160231575

محمدساره المحمد97160035545

محمد دٌبساره بحش*8150434375

مٌالدساره سموع8170587265

علًساره عباس8190391685

هانًساره عمران97160035945



21/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

محمد رضوانساره قرمش97160008095

محمدزكًساره محٌش97160017245

رشديساري الطٌر97160014545

فاروقساري حورٌه97160006785

احمد راتبسالً الرشٌد ابازٌد97160021065

سبٌعسالً عبدالعال97150004625

احمدسامان حسٌن97160035525

محمد سلٌمسامح تقً الدٌن97160002025

محمود(50)سامً النصٌرات 8000065455

محمد سمٌرسامً حورانً عجاج97160027455

عامرسامً داودراجحه97160023905

بسامسامً رحمه*8190381505

باسلسامً صنوفه97160035825

عمادسامً مسعود8140351185

سهٌلسدره االسعد97160021185

محمودسدره الحمد8140194695

ضٌاءسفٌان الموسى97160007195

سمٌرسالف ابوطافش97160010925

عبد الحكٌمسالف سالم97160018975

زٌدونسالفه صادق مرع97160031915ً

محمدراتبسالم الحارس97160025655

خالدسالم الحج97160229645ً

عدنانسالم الساٌس97160031225

رضوانسالم خمٌس97160021355

حمزةسالم عامر97160017625

سلٌمسلسبٌل الخطٌب97160019815

مالكسلطان العبدهللا97160008285

احمدسلمان الوادي97160021005

نبٌلسلمى مقلد97160033365

عبد الرحمنسلوى برمو97160230405

رضوانسلٌم الزبٌب97160005465ً

خالدسلٌم حقوق97160008085

بشٌرسلٌم عرب8000180315ً

عبد الكرٌمسلٌمان ابو عوٌضة97160027845



22/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

خالدسلٌمان معراوي97160013385

قٌسسلٌمان ٌوسف97160005505

صالحسماح محمد97160011935

سمٌرسمر  بٌازٌد97160230085

حمديسمٌر ٌوسفان97160006795

عبد الكرٌمسمٌه سعدون97160028655

بسامسنا الطوٌل97160036055

خالدسنا العك97160016955

احمدسنا وسوف97160227375

عامرسناء الحٌج97160022865ً

هٌسمسناء محمد*8190375705

علًسناء مخلف8190368835

محمدسندس عبدالغن97160007725ً

رٌاضسندس علوش8190386065

عدلًسوزان ابوحجر97160029785

غسانسولٌن دروٌش97160035265

عبد الرحمنسٌبان عثمان97160035485

اكرمسٌدره ابوعلً مهنا97160031675

حاتمسٌرٌنازٌن الدٌن8140397335

ماهرسٌماالكسم97160001635

هروتٌونسٌمون تلٌان*8130008775

جهادشادي بٌرام*8140222705

عدنانشارل حنا8170602365

احمدشام الباقون97160010015ً

ماهرشام الحلٌب97160025165ً



23/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

اٌمنشذا الشعار97160011475

منافشذا سلٌمان97160007135

مجديشرٌف الصٌادي الرفاع97160005795ً

دٌابشفاء نجم97160009995

اٌادشهد عوض97150002745

عمرشهد قبالن97160000865

فاٌزشٌروان حاج حسٌن97160035195

معتزشٌرٌن ابو حمره97160016265

محمدصالح الحسن8180326435

عبد الرحمنصالح خرٌبه*8130008265

محمودصبا الٌوسف97160014145

وحٌدصبا سلٌمان97160013105

ٌاسٌنصفا عوض97160009265

انورصفاء المسترٌح97160029845ً

محمدصفاء طراف97160005475

ٌوسفصفوان الحمص97160029285ً

عبدالحمٌدصفوان العلً الخلٌل97160023515

داوودصمٌل وهبه97160021685

ٌحٌىضحى الكفري97160028295

هشامضٌاء الحالق97160001005

ابراهٌمضٌاء المصري97150011005

اكرمضٌاء حٌدر97160002355

زٌادطارق ابو رشدان97160032695

جورجطارق االحمر97160014875

موفقطارق البابا97160000135



24/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

زٌادطارق الخوري97160024385

جمالطارق المؤذن االٌوب97160027835ً

زٌادطارق انٌس97160029995

مفٌدطارق حمٌشه*8140357255

فاديطارق منصور97160004045

بشٌرطالل بدوي97160007785

خالدطالل خطار مسعود97150022495

بسامطٌب ابو نبوت97160033425

مروانعادل العل97160026335ً

سلمانعادل شرف97160026965

عمادعادل كباره اللبابٌدي97160002705

نافععاصم كبول97150027285

توفٌقعالٌه الحلب97160003765ً

بسامعامر اشمر*8190386985

عبدهللاعامر البرجس97150451345

موفقعامر الحمص97160016535ً

نوفلعامر المصري97160009795

عمارعامر محٌسن97160016425

ولٌدعباده الحاج ٌاسٌن97160022875

مازن(مازن)عباده الحلبً 97160029005

محمدنبٌل(محمد نبٌل)عباده الحلبً 97160023795

احمدعباده الكحٌط97160027735

قاسمعباده باشا97160227605

عمرعباده عبد الباق97160227445ً

عمارعبد الجبار شقفه*8140391175

احمدعبد الحكٌم االعرج8170590195

سلٌمعبد الحكٌم مربٌه*97150007485

داودعبد الحمٌد كٌصوم8190370605

محمد نادرعبد الرحمن التوبه97160015925

محمدعبد الرحمن الساعات97160029585ً

محمدعبد الرحمن الغزاوي97160010265

اٌمنعبد الرحمن المحمود97160001565

محمد بشارعبد الرحمن بدٌر97160014205

مازنعبد الرحمن حداق97160010175ً

علًعبد الرحمن خلوف97160227545
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

محمد احنفعبد الرحمن رحمه97160005485

جمعهعبد الرحمن علوش97160004805

احمد باسلعبد الرحمن غٌبه97160002185

محسنعبد الساتر اللبابٌدي8190391945

محمدعبد السالم الحسن97160035335

اكرمعبد العزٌز بدوي97160011615

اسماعٌلعبد العزٌز عل8170590295ً

محمدعبد القادر المرع8170592525ً

حسٌنعبد القادر حسن97160028905

غسانعبد اللطٌف االوتان97160006845ً

عبد الملكعبد اللطٌف السٌد8170603495

حسانعبد هللا البغجات97160001085ً

جودتعبد هللا الحاج علً*8190385235

محمد مروان(محمد مروان)عبد هللا الشٌخ *97150019635

حسٌنعبد هللا الملحم97160022645

عبد السالمعبد هللا النابلس97160002925ً

هشامعبد هللا اٌوب97160032015

منٌرعبد هللا شرف97160009235

محمد معتزعبد هللا عباس97150001465

عبد الرحمنعبد هللا عبد هللا  دحان حماد8190368845

عدنانعبد هللا عمران8000240755

اسامهعبد هللا كم نقش97160021055

محمد نبٌلعبد هللا نصري97160013925

جورجعبد المسٌح القسٌس97160032065

محمد علًعبد الملك كنعان97160016525

خالدعبد الهادي الخالد97160015965

محمد تٌسٌرعبد الهادي الكوكو8170587255

محمدغالبعبد الوهاب ازرق97160006195

اٌمانعبده لقطٌنه97160003905

مطانٌوسعبدو العبد هللا8170602135

سعٌدعبٌده المشهور97160020365

بشٌرعبٌده حموي97160007425

عبد الرزاقعبٌده عبد العزٌز97160028585

عدنانعبٌر بدعه8140397945
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

محمودعبٌر برهان8140246355

احمدعبٌر حواط8150433795

بولسعبٌر سمعان8130006015

محمدعبٌر عٌسى97160023085

داوودعبٌر مزهر97160033845

نوافعداي الفرٌجات8130012835

احمدعدنان الهٌبان8190381615

اٌمنعدنان شحرور97160018415

فاديعدنان فارس97160013605

ماهرعدي الزٌن97160027425

عمادعدي العل8140356885ً

صابرعروب الحمدان97160012615

محمدعروه الحاج قدور97160024795

هشامعروه صالح8140228075

نبٌلعصام المٌدعان97160030795ً

ماهرعصام حراره97160007275

عمادالدٌنعصام سرور97160014065

سلٌمعصام محبوب الحاره97160017885

عبد السالمعفاف احمد8140397915

محمد نهادعال الحلب97160009605ً

عبدالستارعال القاسم97160003865

علًعال حجً عل8190390945ً

محمدعال خلوف97160025925

احمدعمادعال طرابلس97160009985ً

عبداللطٌفعال عمران97160034285

عبد هللاعال كحله97160028785

فاروقعال نحالوي97160029335

عبد اللطٌفعالء الزنات97160004635ً

عبد هللاعالء العٌسى8190391955

ادرٌسعالء المرهج97160018015

محمدعالء المفتاح97160231475

عصامعالء حبٌب97150408545

نضالعالء رٌشة8170602305

لوٌسعالء زٌنه97160015115
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

انورعالء فرٌسان97160029015

محمدعالء نجار8170601365

محمد علًعالء نحاس97155001885

سٌف الدٌنعلً االحمد97160001055

احمدعلً الشٌخ97160023595

مٌمونعلً القابقل97150008205ً

رامز(رامز)علً بالل 97160014595

محمد حسام(محمد حسام)علً بالل8140398195

حسٌنعلً جلغوت97160017385

هٌثمعلً حرفوش8170591745

عدنانعلً حسن97160018805

مصطفىعلً حمود8170602095

محمدعلً خزامة8170602235

رٌاضعلً شعبان8170592495

فاٌزعلً عبد العال97160023705

محمدوجٌهعلً عوكر97160001745
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

محمودعلً عٌسى97160000495

عبد الكرٌمعلً عٌشه97160005625

محمودعلً غصه8190391985

محمدعلً غمٌض97160011445

صالح الدٌنعلً قاسم8140397215

احمدعلً قلعه ج8190368855ً

هاٌلعلً مبدي97160002285

منذر(منذر)علً محمد 97160000065

وجٌه(وجٌه)علً محمد 97160007535

نبٌلعلً وهب97150451305ً

هٌثمعلٌا تق97155001855ً

الطارقعلٌاء الرفاع97160001065ً

محمدعلٌاء علٌا97160020855

هشامعماد جعمور97160009325

ٌاسٌنعمار البن97160027235ً

حسنعمار العمر97160000615

غسانعمار جربوع97160024145

ٌاسرعمار حٌدر8170590255

ٌاسرعمار خطاب97150010255

عرفانعمار سكر97160021015

جابرعمار شقٌر97160018435

محمدعثمانعمار شمس الدٌن97160033595

محمدعمار عواطه97150005605

ٌعربعمار ناصر97160000345

محمد ولٌدعمر البحره97150011325

محمد ماهرعمر الخباز8190397635

محمد بسامعمر الخٌاط97160004715

محمد نصٌرعمر الصباغ97160033875

عصامعمر العربٌد97155000845

محمدحسام الدٌنعمر العسة97160006685
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

فهمًعمر الوادي97160032875

فاروقعمر جاسم الشٌخ8190369515

محمدعمر جبري8170601475

معاذعمر حمامً*8140353545

طاللعمر شكري97160006475

حسنعمر عبدهللا97160026165

طرٌفعمر علً الحاج بدران97160001795

علًعمر منصور8000179835

سهٌلعمر مومنه97160026005

صالحعمران الحسون97160001815

عدنانعمران الخطٌب97160008385

امٌنعمران العمري*8130006955

ابراهٌمعمرو المحمد عل97160028865ً

عصامعمرو حدٌفه97160024845

عمادعمرو حمص97160026095ً

محمد معتزعمرو عناٌه97160004025

محمدعهد شتٌوي97160021535

راشدعٌسى العكاري8170591575

سامرعٌسى زٌنه97160003515

نوفلغاده عٌسى97160022045

عامرغالب سمعان97160001655

عدنانغالٌة سلطان8130004305

ماهرغالٌه الرهونج97160003255ً

محمد بكريغالٌه النطفج97160006605ً

محمد ٌاسرغالٌه النوري97160000875

مفٌدغدٌر الدبٌس97160008445ً

محمودغفران حسن97160005445

عمرغفران زغموت97160000295

مازنغنى الغراوي97160008695

رافتغٌث ابوالفضل97160012075
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

اكرمغٌث االحمد97160024035

محمد فوازغٌث التٌناوي97160229685

زٌادغٌث الزحٌل97160018645ً

هٌثمغٌث زرزور97150368545

كمالغٌث كرم97160005845

محمدغٌاثغٌد االبطح97160003675

موفقغٌداء ابراهٌم97160016225

محمدخٌرغٌداء طرابلس97150007135ً

محمدغٌداء عباس97160030295

عربًغٌداء عثمان97150006345

نعٌمفاتن العبدهللا97160003055

ٌوسففاتن تق97150015475ً

ٌاسرفاتن عبده97160006955

رضوانفاتن قسومة97160004215

جورج(جورج)فادي الخوري 97160003455

عماد(عماد)فادي خوري 8140397935

ولٌدفادي عبود97160007345

سامرفادي عٌد97160006345

ابراهٌمفادٌه السلٌمان*8130006385

معنفارس العقبان97160012055ً

فراسفارس فلوح97160017315

بسامفاطمة الحنف97160027165ً

عبد الرحمنفاطمه الداخول97160027705

عمادفاطمه الزهراء حامد97160023185

نزارفاطمه السٌد علً*8140286995

محمدجمالفاطمه النحالوي*97150018085

خالدفاطمه بطاح97160229775

محمد سعٌدفاطمه رومٌة97160024535

معتزفاطمه طرابزونل97160008505ً

عبد المجٌدفاطمه عمر97160024575

محمدفاطمه قره خلٌل8170602145

تامرفاطمه قٌلوح97160027825

خالدفاطمه كحله8180328115
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

عادلفاطمه مٌرو97150019485

فٌضًفائز علون97150025265ً

ٌوسففائز قصاب8170591855

محمدفراس الرفاع97150012935ً

بسامفراس زٌود97160008195

محمدفراس مامٌه*8140174515

مازنفرح ابوشملة97160004765

محمد رضافرح الحسٌن97160018655ً

محمدفرح الصفار97160022815

نضالفرح العطٌه97160008225

ماجدفرح بدٌري97160013445
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

شوقًفرح حامد*8140354375

بسامفرح حدوب97150004995

موفقفرح شرٌفه97150004425

عبدالستارفرح عباس97160025985

جهادفرح عقٌل97160029275

 محمدفرح مثقال97160229925

جمالفرحات كوسى8170602125

احمدفردوس الحجار*8130000525

عٌدفهد المشوح97150451655

موفققتٌبه الكعٌد8180334505

احمدقتٌبه شباط97160012575

محمدقصً المحروس97160227655

وائلقصً النهار97160230535

احمدقصً جدٌد97160031355

مصطفىقصً دٌب97160025035

حكماتقصً رعد97160009675

محمدسامرقمر ابوزٌد97160001345

عبد الرحمنقهرمان سلو97160007085

انورقٌس الطوٌل97160010685

محمد فائزقٌس محمد رضا*8140389185

الٌاسكاترٌن فرح*8190387235

غسانكارالقدس97160013425ً

اٌمنكارول الدخل هللا97150019335

بشارهكارولٌن الذرعاوي97150004235

كمٌلكارٌن جرٌج97160028645

غسانكرم المتن97160004605ً

هشامكرم خلٌل8190392025

عاصمكرٌستٌن بشاره8190368895

حسانكرٌستٌن شماس*8170603825

شحادةكرٌستٌنا ٌوسف8190368905

صالحكرٌم عل97150001455ً

سالمكنان جرٌره8140398815

سلٌمكنان داود راجحه97160025205

مازنكنان وٌس97160007605
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

محمودكنانه الطباع97160033165

محمدانسكنانه جمال الدٌن97160025695

عدنانكنانه محفوظ97160032675

غسانكنده ابراهٌم8190390965

محمدكنده رمضان97160010375

محمدالرا التكرٌت97160229765ً

هٌثمالرا العساف97150452335

عبد هللاالفا المحمود97160035225

سامرالنا العش97160007475ً

حسانالنا اورفه ل97160004035ً

ابراهٌمالنا صاف97160016375ً
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2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

اٌمنالنا عمرو97160012605

اٌادلبابه العاقل8140351525

خالدلبابه المعتصم97160015125

عٌسىلبابه قٌطان97160008715

خالدلبنى الحنش97160006735

خالدلبنى تمٌم97150001175

محمدلبنى محمد97160019705

مامونلبنى معتوق*8140210905

معتزلبٌب االبٌض8200760015

احمدلبٌب عزو97160035505

محمدلجٌن الشل97160026175

احمدلجٌن الفرقش97150004925

صبحًلما الساعور97160029615

عمارلمى ابراهٌم8190392035

طارقلمى الحاٌك97160021155

سائرلمى السالمه97160031515

خلدونلمى مراد97160013185

معنلمٌس ابو عمار97160028735

اٌمنلمٌس النوف97160020165ً

عمادلؤي الطحان*8150444375

لطفًلؤي المسراب97160033525ً

هشاملٌا الوز97160229615

علًلٌالً عل8000029335ً

علم الدٌنلٌث ابوعاص97160010425ً

مازنلٌث عامر*8140221625

امٌللٌالس شنٌص97160005455

محمد تاج الدٌنلٌالف احمد8190381755

رمزيلٌلى البعٌن97160012395ً

فاديلٌلى كزكو97160000625

اٌمنلٌلى مسلمان97150470045ً

سمٌرلٌلً حنا97160031275

محمد نبٌللٌن الخٌم97160231515ً

ماهرلٌن اللولو97160013755

صالحلٌن النادر97160027025
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اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

احمدلٌن جراندوقة97160020295

موفقلٌن خازم97150013845

فاٌزلٌن دواره97160021125

محمدبساملٌن شماع97160000285

احمد نهادلٌن عبد الغن97160009585ً

عادل عبدربهلٌن عودات97150470805

محمدسمٌرلٌنا البغا97160024005

حساملٌنا الحسٌن97160013665

ماجدلٌندا عبود97150369845

زٌادلٌنه قره97160027295

بشٌرلٌوان حسن*8190386605
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2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

سلٌمماجد دٌاب97160019615

منذرماجد عثمان97160229665

ابراهٌممارسٌل ابوسعاده97160026945

فرج هللامارون عنقه8190392055

زٌادماري االحمد8170602285

مسلمماري حالق8170590235

جورجماري شانتال بحري97160011455

مٌشٌلماري عربش97160019545

نضالمارٌا الحمص97160001215ً

ندٌممارٌا سلٌمان97155001315

نبٌلمارٌه الفتح97160006175ً

نزٌهمارٌو سموع8140398135

مٌالدماسه جبرا97160018845

محمدماسه ٌاسٌن97160009745

عبد الحفٌظمالك العوٌر8190368915

سامرماهر ابوالنٌل97160017475

مامونماهر حاج ابراهٌم97160025705

معٌنماهر شاهٌن97160033065

ابراهٌمماهر عمران97160226735

فاديماٌا الخوري*8140192775

منحماٌا زغبور97160019655

ابًماٌا سلمان97160227385

ٌعقوبماٌا شمعون97160026755

ناصرماٌا طٌب97160034235

محمد جاللماٌن عبو*8150475895

احمدمتاب عزو*8190383145

بساممثنى رشٌد97160027075

جمالمجتبى زهوه97160011285

عبد الرحمنمجد الحصنً*8190381925

ناظممجد الحمد97150021175

نزٌرمجد الدٌن جمٌلة97160011485

ولٌدمجد الزعٌتر97160007315

سلمانمجد الشمال8170590625ً

محمد سمٌرمجد تٌناوي97160019735

جورجمجد حاجً فٌلٌبو97160005875
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محمودمجد عقٌل*8140353365

عدنانمجد ملوح97160004775ً

اسامهمحمد احمد االسود97160017815

محمد جهادمحمد ادلب97160016475ً

صالحمحمد ادٌب القضمان97160003425ً

محمد شرٌفمحمد ارهم احمد97150007055

محمد بشارمحمد اغٌد ارنبه97150006085

مسلممحمد اغٌد الطباع97160023935

موفقمحمد االسدي97150000625

احسانمحمد البرتاوي97160012275
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راتبمحمد البلخ97155000875ً

ٌاسرمحمد الحاج عل97160011725ً

شامانمحمد الحامد97160010895

رٌاض(رٌاض)محمد الحسٌن 8140397965

عبد الرزاق(عبدالرزاق)محمد الحسٌن 8170590205

عدنانمحمد الحمد97160015265

جدعان(جدعان)محمد الحمود *8190389525

فٌصلمحمد الحنون97150025245

محمودمحمد الخلٌف97160269805

فضلمحمد الراع8140397525ً

احمدمحمد الرومان97160005045ً

حساممحمد الزٌنات97160001755ً

عاصم(عاصم)محمد السعدي *8190396005

عارف(عارف)محمد السلٌمان 97160027205

ناصرمحمد الشام97160008935ً

ماجدمحمد الشحادات97160011205

سامرمحمد الطباع97160019625

عمرمحمد الطرابلس97160033535ً

انٌس(انٌس)محمد العلً 97160005885

محمود(محمود)محمد العلً 97160018005

علًمحمد الفروح97160005725

فٌض هللامحمد الكمخل97160011165ً

مصطفىمحمد المحمد97160029305

نعٌم(نعٌم)محمد المحمود 8140398345

غسانمحمد المسلمان97160010455ً

عوضمحمد المشوط97160023545

ٌحٌىمحمد النعمات97160024925

فوازمحمد انس البن97160003945ً

محمد زاهرمحمد انس النبهان97160013215



39/54
2020/2021                                                امتحانات الفصل الثانً للعام الدراسً  كلٌة الطب البشري

اسم االباالسم والنسبةالسنةالرقم االمتحاني

2021/2020 السنة الخامسة العام الدراسي 

مصطفىمحمد انس كحلوس97150003445

محمد اٌمنمحمد انور تٌناوي97160033635

فهدمحمد اٌمن سحلول97160000775

حسنمحمد اٌهم الحبٌب97160002425

احمدمحمد بدر ابو حجر97160015755

مسلممحمد بدر حمدان97160011645

محمد مالكمحمد براء بوظو97160012755

جمالمحمد بكر8190386015

احمد ٌحٌىمحمد بالل محٌش97160028065

محمدمحمد بهاء الدٌن الكردي97160029775

خالدمحمد تمٌم ظاظا97160027125

عبدالسالممحمد توفٌق جمعه*8140210645

نضالمحمد تٌسٌر عباس97160029975

جمال الدٌنمحمد جاوٌش97155000895

علًمحمد جرٌوا97160016155

عبد الناصرمحمد جمعه97150000365

احمدمحمد جهاد اٌوب97160004445

احمدمحمد حاج بكري97160007835

ٌاسٌنمحمد حجً محمد97160267735

محمد علًمحمد حسن نظام97160028155

حازممحمد حمٌدان97160029075

ٌحٌىمحمد حناوي8170593305

عادلمحمد خالد الحالق97160024865

محمودمحمد خٌر ابوالعٌنٌن97160021445

رسالنمحمد خٌر مال97160022915

محمدغسانمحمد دندشل97160002615ً

مصطفىمحمد ذكور97150026735

عٌسىمحمد ذٌاب97160034425

محمد راضًمحمد رامً السوٌد8190392085

محمدغٌاثمحمد رامً الصعٌدي97160020715
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ادٌبمحمد رامً بلدي8130007945

محمد ربٌعمحمد ربحً سمهوري97160029685

سعدمحمد رشٌد رباح97150000215

محمد ٌاسٌنمحمد رضابزازه97160022785

محمد خلدونمحمد زرٌق97160024735

جمٌلمحمد زٌد نصري97160013145

خالدمحمد زٌدان97160035815

محمد اٌمنمحمد سارٌه قاسم97160032495

محمدغٌاثمحمد سامً الصعٌدي97160020655

عدنانمحمد ساهر قاووق97160005925

مروانمحمد سبٌنات97160028045ً

علًمحمد سراٌج97160014665ً

حسانمحمد سعٌد المسك97160002385ً

فٌصلمحمد سعٌد شموط97160012465

نوافمحمد سالمه8000334695

محمد(محمد)محمد سلمان 97160008165

مخلوف(مخلوف)محمد سلٌمان 97160014025

محسنمحمد شحاده97160004225

لبابمحمد شهاب الزعبالوي97160006645

اٌادمحمد شهم عوض97160011565

محمود(محمود)محمد صالح 97160001335

بساممحمد صبح97160007665

محمد حسانمحمد ضٌاء الخوام97160007325

خالدمحمد طارق الرتا97160017325

بشٌرمحمد طوبج8000334765ً

ماهر عبد الرحمن السكافمحمد8190392115

محمدمحمد عبد القادر الرفاعً الحبال97160004265

جمالمحمد عبد القادر برغوث8190370775

صبريمحمد عبدهللا97160020695

اسماعٌل(اسماعٌل)محمد عثمان *8140158195

حسن(حسن)محمد عثمان 8130007645

محمد سلٌممحمد عدنان الدروٌش97160009805

محمد جهادمحمد عدنان حاج اوغل97160012715ً
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نورالدٌنمحمد عدنان سوار97160022995

معتزمحمد عزالدٌن الحموي97160031445

علًمحمد عل8170602185ً

احمدمحمد علً دروٌش97160023745

عبد الكرٌممحمد عمار97160020315

اٌمنمحمد عمار حافظ97160006775

محمد علًمحمد عمار زلزله97160007245

عبدالرزاقمحمد عمر الجمال97160018515

بدرالدٌنمحمد عمر القصار97160022615

محمد غسانمحمد عمرو هبا97160012865

اٌمنمحمد فارس شربات97160018355ً

عصاممحمد فارس ظرٌف97160019505
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عبد الحكٌممحمد فندي السوٌدانً*8140361675

عاطفمحمد فواز97160026125

عبد القادرمحمد قادر اغا8190392125

سامرمحمد قاسو97160020045

احمدمحمد كرم المحمد97150011475

عامرمحمد كرم شعبان97160227555

مكرممحمد كنوه*8130008375

عبد الحكٌممحمد كٌوان*8130000985

محمد ٌسارمحمد مازن القده97160014965

عدنانمحمد ماهر البلخً*97150024145

محسن(محسن)محمد محمد 97160026495

عادل(عادل)محمد محمود 97160000475

عزاممحمد مردم بك97160005855

فرحانمحمد مسور97160026035

محمودمحمد مصطفى*8140226415

محمد عمادمحمد معاذ شٌبان97160006275ً

بشارمحمد منار المنجد97160014105

رائد(رائد)محمد منصور97160032625

محمد منذرمحمد مؤٌد المعراوي97160006725

احمدمحمد نسٌب العبار97160031035

خالدمحمد نور الجوالن97160000245ً

محمد نبٌلمحمد نور الخطٌب97160001785

سٌف الدٌنمحمد نورس حمامه كمرج97160015535ً

محمد عصاممحمد هادي مرتضى97160001855

محمود رضوانمحمد همام الحمام97160004495ً

لؤيمحمد هٌثم عبدالحلٌم97160001435

غسانمحمد وسام النحاس97160005135

محمد اٌمنمحمد وسٌم نصري97160012225

عمادمحمد ٌاسر السٌد97160025465

احمدمحمد ٌامن بنً المرجه97160010885

محمدمحمد ٌزن راجح97160002165

محمد مجديمحمد ٌزن شكري97160000925

محمد نذٌرمحمد ٌمان المتن97160025435ً

ٌاسٌنمحمود ابوالتوت97160005215

محسنمحمود احمد8170592505

سمٌرمحمود الشٌخ97160029505

ٌاسٌنمحمود العبدهللا97160002645

مالكمحمود امٌن*8190382395

هٌثممحمود بكور97160006935

اٌمنمحمود حلٌمه97160024325
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عبدالرزاقمحمود شمس الدٌن97160023775

وحٌدمحمود غال97160006885ً

سلٌممحمود كنعان97160016035

سعد هللامدٌن عسلٌة8190368965

حامدمرام جمعة97160014985

عقلهمرجان عبد الكرٌم97150024115

عمرمرجان عصفور97150014485

مروانمرح البٌروت97160009115ً

عمرمرح الحمش97160001175

اسعدمرح العبود97160027875

حكمتمرح حاطوم97160012025

مهنامرح موسى97160030175

طاللمرهف عبدوش97160003775

بشارمرهف فرج97160021335

محمدمروان علٌا97160007995

زٌادمروه الشحف97160012165

احمدمروه العبٌد97160025315

وجٌهمروه الغفاري8190383265

احمدمروه جابر97150018135

مصطفىمروه حبوش97160027545

سمٌرمروه ضمٌرٌه97160002895

فٌصلمرٌم الحنون97160025605

محمد عدنانمرٌم الخطٌب97160008175

سمٌرمرٌم الرشوان97160033645ً

علًمرٌم الرفاع97150019395ً

محمدمرٌم العبدهللا97160035255

محمدبشٌرمرٌم بسٌرٌن97160019185ً

محمد نظاممرٌم خمم97160030515

حسنمرٌم عباس97160027655

تامرمرٌم قٌلوح97160027805

محمدمرٌم منصور97150013975

حسانمصطفى الحاج قدور97160022895

ولٌدمصطفى الموٌل97160025135

محمدمصطفى بركات8170589755

محمد رفعتمصطفى تحسٌن97160028725

مازنمصطفى حمٌدان الصمصام8190392135

حسٌنمصطفى حورٌه97160033145

شرٌفمصطفى خضر8170589175

ماجدمصطفى غزاوي97160031555

نضالمضر حمدان97160010695
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مصطفىمعاذ الحمش97160008305

خلٌلمعاذ الدرة97160009535

معتصممعاذ السعدي جباوي97160005585

محمد طرٌفمعاذ الصباغ الشٌرازي97160229715

عبد الستارمعاذ النداف97160028035

محً الدٌنمعاذ عٌون97160004295

موفقمعتز باهلل الحالق*8140287665

خالدمعتز غدي97160004255

محسنمقداد خضور97160013205

عالءالدٌنمالذ الحمص97160005995ً

رضوانمالك مهدي97155001365

سامًملك طلٌعه97160030065

محمدملهم بكر97160227715

محمدمنار الخطٌب97160031485

حسٌنمنار شحاده97160031765

داودمنار علوان8190371025

اسامهمنال درخبان97160020505ً

عمارمنهل شرف*8150462925

عبدهللامنى الشٌخ97150026365

باسلمنى عبدهللا97160005315

ٌوسفمنٌر الصقر*8190382465

غسانمنٌر الكعده97160012585

امجدمنٌر علوش8190368975

ناٌلمنٌف السحوم97160019945

عبدالحمٌدمهاالتوفٌق97160017355

ابراهٌممهند ضاهر8190392145

علًموسى احمد8140397575

تحسٌنموفق شٌخ دٌب8190369625

خالدمؤمنه جالل97160013225

جمال الدٌنمؤٌد التوتنج97160003685ً

حسٌنمؤٌد الدٌن المصري97150011465

محمدادٌبمؤٌد الرحب97160006555ً

قاسممؤٌد الشاٌب97160032835
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محمداٌادمؤٌد الصباغ97160019475

فاٌزمؤٌد مهدي97160229885

حسنمٌار ابراهٌم8190385325

اٌمنمٌار صالح8170601705

مصطفىمٌاس عبدو97160015825

عبد هللامٌدٌاعل8140398315ً

جودتمٌراي اسحق97160027995

جرٌسمٌرزادحدل97160001195

عٌسىمٌرنا اسمر97160031705

صٌاحمٌرنا بحصاص97160008035

اسحقمٌرٌام ٌعقوب97160035675

ٌوسفمٌس الرواشده97160013575
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سالممٌساء الشمندي97160021875

غالبمٌساالحصري97160022395

موفقمٌسر الصٌرف97160027885ً

مروانمٌسم ابو هدٌر97160012175

باللمٌسون دروٌش97160009505

عادلمٌشٌل وهبه97160032095

عبد الباسطمٌالد سلطان97160035415

باسلمٌلدا الخطٌب97160227535

محمدمٌمونه السلٌمان97160019245

غسانناتالً اٌشوع97160000665

مصعبنارام خالٌل97160035775ً

عماد الدٌنناصر عل8190370725ً

سمٌرناظم الرفاع97150023655ً

محمد عادلنائلة الٌوسف8140397475ً

محمدنبٌل جبٌر97160012645

رمزينتالً ضٌف هللا97160019555

عبدالباسطندى العادل97160022715

عبدالحمٌدندى صادق97160017025

نادرنذٌر ابو ارشٌد97160016415

محمودنسرٌن عبد الرحٌم97160005025

حسننسرٌن ٌوسف97160035655

جمالنسٌم اسلٌم97150022415

اكرمنعٌم الشبل97160006705ً

جاللنغم ابراهٌم97160017365

مزٌدنغم ابوعمار97160019605

فادينمر زحالوي97160015015

نذٌرنها خنشور97160023525

ظاهرنهاد محمد8190386035

نضالنهالالزٌر97160030035

رضواننوح مصري97160027155

الٌاسنور ابو طبٌخ97160022245

احمدنور االنكلٌزي97160027935

جعفرنور الحسٌن97150446305ً
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منذرنور الدٌن كلش97160028145

عمادنور الصابون97150369695ً

جمال(جمال)نور العباس 97160227415

وحٌدنور العبد هللا97160014815

محمدنور الفهد97160019225

ربٌعنور القٌم97160020825

انسنور الكسم97160012385

محمد الخالدنور المغربل8190368985

حساننور المالح97160230625

محمدنور الهدى احمد97160035535

فوازنور الهدى الحفار97160031655
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عبدالهادينور الهدى القاوقج97160031165ً

صائبنور الهدى المسعود97150002755

ولٌدنور بنود97155001255

عمادنور تركمان8130005565

عبد الرحمننور حمادٌه97160022635

غٌاثنور حمص97160027055ً

بسامنور حٌدر97160018315

نصرنور شباط97160025085

محمدنور طراف8140397975

طرٌفنور عبد الحمٌدي97160005375

ماموننور لباد97150013585

بسامنور مقبل *8000211155

محمودنوران عراط97160028445

حسٌننورس صقر97160007845

ٌوسفنورشان جانكٌر8190383005

عمرنورمان حسٌن97160022315

فؤادنورمن الدوٌش*8140154495

فتحًنوره عائشه97155000815

عباسنورهان حمود8170601435

محمودنورهان سحلول97160004845

مرواننورهان عٌسى97160031175

محمود(محمود)نوفا امٌن 97160009645

محمد(محمد)نوفا محمد امٌن *8130005915

محمدعمادنٌرمٌن الكردي97160000335

حسننٌرمٌن بوط97160025865ً

عدناننٌرمٌن صالح97160004065

شهابنٌلً عبد هللا8140397555

شحادههادي حداد97160016965

ظافرهادي عطاٌا97160019015

عمارهاشم صندوق97160227695

هٌثمهاله الرشٌد ابازٌد97160005205

اصفهانٌبال جعفر8140398205
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عبدالكرٌمهبه التل97160019715ً

عامرهبه الحسن97160018165

اٌادهبه الخالد97160019925

ناصرهبه الزٌن97160025915

محمدعبدالقادرهبه هللا الحمص97160000395ً

بشٌرهبه هللا حموي97160007435

محمد علًهبه النشار97160008265

حسام الدٌنهبه الواع97160026265

محمد حسامهبه صباغ97160017415

عدنانهبه كحلوس8000323455

محمدهبه مجذوب97160030865

احمدهبه نجٌب97160013545
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جوزٌفهدى البخٌتان97160031345

عبدوهدى الرفاع97160001405ً

سلطانهدى الغانم97160229835

احمدهدٌل الحرٌري97160007255

عبد الحمٌدهدٌل حافظ97160006485

مصطفىهدٌل حسون97160226865

احمدهزار خلٌل97160005945ً

عبد هللاهشام العكاشة*8190383015

غازيهال دٌب8190369015

عبدالرحمنهال رحمه97160023025

علًهال فارس*8140146905

هٌثمهمام ابو راس97160012365

عرفانهمام ابو عبد هللا97160014705

احمدهمام المٌس97150012585

اٌمنهمسه الجباع97160022375ً

محمودهند الهنٌدي97160020325

احمدهند عبدهللا8140198585

بهاء الدٌنهٌا الحصٌن97160017075ً

سعدهٌا الناٌف97160028915

فارسهٌا حسون*97150013865

موفقهٌا خازم97160001535

محمدهٌا محمد97160002045

اسعدهٌلٌن ابو سعد97150021705

شكوروائل الغناش8190369035

غسانوائل وزان97160227395

عصامودٌعه مارٌنا97160004755

احمدورد جورٌه97160000355

نزٌرورٌف عثمان97150019685

محمودوسام الكٌالن97150017325ً

ولٌدوسام شاهٌن97160001325

سعدوسٌم سرور8130009065

جهادوضاح غضنفر8170590885

محمدوفاء الحمود*8140245845
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مامونوفاء العاص97160014565ً

وائلوالء الخٌمً*97150009155

معٌنوالء ناصر الدٌن97150408245

عبدالهاديولٌد الصٌاد97160017135

محمدولٌد مرع97160011815ً

عصامولٌد مصطفى97160020055

نعٌموئام الحمصً*8140391295

خالدٌارا العاسم97160016835ً

برهمٌارا العوض97150012355

سمٌرٌارا العٌش97160032045

اسامهٌارا القوارٌط97160008805

عبدالرزاقٌارا تقً الدٌن97160006355
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طاللٌارا راض97160012945ً

بٌانٌارا زٌتون97160018275ً

معروفٌارا عباس97150008945

بسامٌارا نجم97150020875

محمدٌاسمٌن ادرٌس97160014195

ٌوسفٌاسمٌن الجبه97160014125

علًٌاسمٌن الظاهر8190383045

تٌسٌرٌاسمٌن حسان8170602215

محمدسعٌدٌاسٌن الكرك*8140170825

ٌاسٌنٌامن صالح97160008115

تمامٌزن ابوطوق97160006465

هاٌلٌزن الدرمٌن8170590905ً

هشامٌزن الدٌب الربعونً*8190402385

اٌادٌزن الضابط8170589135

ناظمٌزن الوادي97160012895

نبٌلٌزن بدلٌس97160012285ً

خٌر الدٌنٌزن خٌر الدٌن الجبان97160025835

داودٌزن طوبال علً*8190383065

احمدرامًٌزن ظاظا97160025145

غسانٌعقوب ملك97160005155ً

هانًٌمامه نصار97160030145

محمد سمٌرٌمان البرزاوي97160227675

فتحًٌمان الحمدان97160014035

رٌاضٌمان الرفاع97160000645ً

احمدٌمان الزبٌب97160036145ً

محمودٌمان العاقل97160019535

خالدٌمان الكعٌكات97160011215ً

عمارٌمان صادق97160018305

مهندٌمن الغبرا97160012735

محمدٌمنى خطبا97160022325
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بسامٌنال زٌن الدٌن97160016125

سلومٌنال عٌد97150018455

اٌمنٌوسف الصالحان97160016385ً

عدنانٌوسف عطٌه97160035845

بشارٌوسف ٌوسف8190392175

احمدٌوشع الجوران8130003135ً

اٌادٌونس المحمود8190392205

علًٌونس رعد97160030675

بدر  الدٌنبشار محسن5ملحق 9715000907

عبد اللطٌفبشرى الحمٌد5ملحق 819038615
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محمدبٌار سلٌمان5ملحق 819038437

محمودداٌانا عٌوش5ملحق 820076292

اكرمدٌنا الخمٌس5ملحق 9715045008

محمد رفٌقرٌعان الحبال5ملحق 9715000543

مازنرٌم شموط5ملحق 9715000968

احمد صفا احمد5ملحق 9716026912

اسعدعلً عباس5ملحق 819037031

سمٌرعٌسى اسماعٌل5ملحق 819039199

محمدفهد درعان5ملحق 819036888

فرحانماٌك سوٌد 5ملحق 820076288

احمد كمال الدٌنمحمد الحوتري5ملحق 9715000337

خالدنور الهدى الحمٌدي5ملحق 9715001473

مزاحمعمار اسمر5ملحق 9716026853

ابراهٌمباسل حرٌث*5ملحق 819038407

سمٌر(50)فادي سلوم *5ملحق 800020956

عمرقمر الحاجً*5ملحق 813000967

احمد(احمد)محمد عباس*5ملحق 815047652

محمدهادٌه نقرش*5ملحق 800032844

خالدطوٌرش ٌاسمٌن*5ملحق 800032696

خالدالعكاشة امٌن*5ملحق 800033283

منٌركمون ٌزٌد5ملحق800020495


