
وزارة التعلين العالي والبحث العلمي 

كليت المنارة للعلوم الطبيت االهليت

قسن طب االسنان

ا٠ٗ ِسغٓ ٔص١ف خاع21ُازّذ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ ع١ٍّاْ٭1

أ٠الف صّذ عاٌُ غعثا22ْازّذ ثائش خاعة عصاد2

أ٠ٗ ِّذٚذ واظُ فٕذ23ٞازّذ واظُ واغع ِسغٓ 3

آ٠ٗ دمحم وش٠ُ اتشا24ُ١٘اسٜٚ عاسف عثذ اٌٛازذ خّعح4

ترٛي ساظٟ ٚز١ذ ساظ25ٟاعشاء خٛاد واظُ عث١ذ5

ترٛي ِاخذ ِعرٛق ٔد26ُاعشاء وش٠ُ دمحم وش6َ

ت١ٕٓ شش٠ف صىش خاع27ُافٕاْ عثذ اٌّطٍة ص٠ٚش ٔع7ّٗ

ذثاسن شاوش د٠ٛاْ عٛدج28افٕاْ عثذ إٌاصش عثذ إٌّعُ دمحم8

ذمٝ عٍٟ سشه زث١ة29االء عثاط عثذ اٌّسغٓ خٍف9

ذمٝ وش٠ُ زغْٛ شش٘ا30ْاالَ عثذ اٌىش٠ُ لاعُ عثذ اٌغاد10ٖ

ذمٝ دمحم عثذ اٌغ١ذ زغ31ٓ١اٌىاظُ خاعُ واظُ زاٌٛب11

ذ١ُّ ٌؤٞ زّضٖ عثاط32اَ اٌث١ٕٓ عثذ هللا ٌع١ثٟ زغ12ٓ

خٕاْ سز١ُ زْٕٛ واظ33ُاَ اٌث١ٕٓ عم١ً ِٛعٝ دمحم13

زغٓ عثاط زغ١ٓ خٍف34اِاي ِاخذ عثذ اٌغٕٟ ع١غ14ٝ

زغ١ٓ ز١ّذ ِٙذٞ صاٌر35اِأٟ اعاِح خثاس عثذ15

زٛساء فالذ زغٓ خثش36إِٗ وش٠ُ خثاس غا٘ش16

ز١ذس اععذ لذٚسٞ غ37ٗا٠ح خاعُ دمحم خاع17ُ

ز١ذس صذاَ عاذٟ ٌفر38ٗا٠ح دمحم واظُ زغ18ٓ

ز١ذس عٍٟ عثذ اٌدثاس ِٙذ39ٞا٠الف عراس ِٛصاْ زغ19ٓ

سعً اععذ دزاَ دمحم40ا٠الف واظُ عثذ اٌشظا عاخد20

سل١ٗ زاِذ ِشداْ ششٚا41ْ

ص٠ٕة ععذ خٍٛب ِٙا21ٞٚسٚاْ ا١ِش غٕٟ عثذ ع1ْٛ

ص٠ٕة صثشٞ ٘اشُ واظ22ُسٚاْ ِصطفٝ عثذ اٌسغٓ زٕرٛػ2

ص٠ٕة عثاط وش٠ُ ذعثا23ْس٠ٚذٖ خاٌذ ٔدُ عثذ هللا3

ص٠ٕة عثذ اٌىش٠ُ اتشا١ُ٘ ٔد24ُس٠اَ عذٔاْ خثاس ِس١غ4ٓ

ص٠ٕة عٍٟ غاٌٟ خّع25ٗص٘شاء ز١ذس ٠اع١ٓ خثاس5

ص٠ٕة وش٠ُ لاعُ ِضتا26ْص٘شاء سز١ُ غأُ ِشٍٛػ6

عاسج ِطٍك فر١ٓ شغ27ٟص٘شاء س٠اض عثذ اٌشعٛي ع7ٍٞٛ

عداد اعّاع١ً دمحم غ28ٍَٛص٘شاء ععذ صتْٛ صأد8

عداد ععذ عثذ اٌسغ١ٓ ٠غش29ص٘شاء عالَ ٔع١ّٗ عاخد9

عداد عثذ اٌىش٠ُ ِٙاٚٞ دمحم30ص٘شاء عٍٟ صا٠ش عزاب10

َ ٔٛس عثذ اال١ِش                      . ذسد اششاف B1َ              لاعح 

َ دمحم عشاج                                                    . ذسد اششاف B2َ                          لاعح 
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عداد فاسط دفرش عث١ذ31ص٘شاء ع١غٝ ز١ّذ زغ11ٓ

عداد دمحم ٠ٛعف ع١غ32ٝص٘شاء وّاي عثاط سِعا12ْ

عدٛد دمحم ذمٟ واظُ ٘دٛي33ص٘شاء دمحم خاعُ دمحم13

عشٜ ازّذ زغٓ خعفش34ص٠اد ز١ّذ شذ٘اْ ِا٠ٛط14

عشٜ فش٠ذ ٘اشُ خاتش35ص٠ٕة اتشا١ُ٘ ِضعً خاع15ُ

ععادج سصاق ست١ع سصٚل36ٟص٠ٕة اٌسٛساء ز١ّذ ٘اشُ عٕا16ٗ٠

ع١ف ثاتد عثذ اٌشزّٓ عثذ اٌٛازذ37ص٠ٕة اٌسٛساء سش١ذ ز١ّذ عّاس17ٖ

ع١ف دمحم عٛاد ت١ٕا38ْص٠ٕة زغ١ٓ عثذ اٌٛازذ ِضع18ً

شٙذ صالذ ِٙذٞ صثاذ39ص٠ٕة خاٌذ غث١ح ٌفرح19

40ص٠ٕة سش١ذ صادق سش١ذ20

عٍٟ ِشذعٝ ازّذ ِغاِظ21ظسٝ خٛاد واظُ عثذ اٌصّذ1

عٍٟ ِشراق دمحم ٔعاط22ظسٝ واظُ ٌفرٗ ِاظٟ 2

عٍٟ ٠س١ٝ عاشٛس صاٌر23عثذ هللا عّاد فاسط ٔعّا3ْ

غادج دمحم عثذ اٌىش٠ُ تالش24عثذ هللا دمحم عاٌُ خع١ش4

غذ٠ش زاِذ خّعٗ دمحم25عثذ هللا ِغٍُ زغٓ لاع5ُ

غذ٠ش صث١ر عث١ذ دستاػ26عثذ هللا ١ِثاق واظُ عثذ اٌىش6ُ٠

غفشاْ وش٠ُ خٍف خثش27عزساء خثاس عثٛد ع7ٍٟ

فاغّح اٌض٘شاء عثذ اال١ِش زطاب ٌفرح28عزساء ععذ خثاس خ١ٍف8

فاغّح خثاس وٛص ع١ذا29ْعزساء عثذ اٌىاظُ عثاط ص٠ٚش9

فاغّح عصاَ ظا٘ش عثذاٌسغ30ٓ١عزساء ٌطفٟ عثذ اٌىش٠ُ زٕٛػ10

فاغّح ِاخذ ثأٟ اع١ٕذ31عال سظا رْٔٛ ع11ٍٟ

فاغّٗ عالء عثذ اٌخاٌك زغ32ٓ١عٍٟ زاصَ ٌفرٗ خ١ّظ12

فاغّٗ عٍٟ اتشا١ُ٘ ع33ٍٟعٍٟ زغ١ٓ عاشٛس خع١ش13

وشاس عع١ذ ازّذ ِد١ذ34عٍٟ ز١ذس عثاط ِٙذ14ٞ

وٕعاْ دمحم وٕعاْ دمحم35عٍٟ ساظٟ عذخاْ واظ15ُ

وٛثش ٔصاس غٗ زّٛد36عٍٟ صاٌر زاذُ ز١ذس16

ٌّٝ وّاي ٔاصش زغ37ٓ١عٍٟ صالذ واغع عثذ اٌشصاق17

دمحم ازّذ خش٠ثػ خٍف38عٍٟ عد١ً سش١ذ18

دمحم خٛاد واظُ زغ39ٓعٍٟ وش٠ُ سز١ُ دمحم19

40عٍٟ دمحم زغ١ٓ عٍٟ ازّذ20

ِٕٙذ عض٠ض خثش وّاػ21دمحم صادق عم١ً سز١ُ دمحم1

ِؤًِ ععذْٚ عثذ اٌسغ١ٓ الص22َدمحم صاٌر زغٓ فش٠ر2

ِؤًِ عٍٟ شثشَ عش٠ث23ٟدمحم فش٠ر فشٞ عاتػ3

ِؤًِ دمحم زغٓ صا24ًِدمحم ِصطفٝ عذٔاْ ٔعّح4

١ِثُ س١٘ف عىط ِطش٭25دمحم ٔاظُ اٌع١ٛط ٌفر5ٗ

١ِظ عاِٟ عثذ اٌشصاق عفٍٛن26ِشذعٝ ا٠اد عثذ اٌىش٠ُ غفٛس6ٞ

١ِغُ ع١ّش زداَ زٕرٛػ27ِشذعٝ عاسف عثذ اٌشظا عاسف7

َ إِح عاٌُ                                  . ذسد اششاف B4َ                             لاعح 
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َ ت١اْ ١ٌٚذ      . ذسد اششاف B3َلاعح 
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ٔثأ عثاط زّضج ٔٛس28ِٞشٖٚ عٍٟ عثذ اٌشز١ُ زغ8ٓ

ٔٛس اٌٙذٜ ازّذ تاشخ ِش١د29ًِش٠ُ زاِذلاعُ ع9ٍٟ

ٔٛس اٌٙذٜ عٛاد خثاس ِٕشذ30ِش٠ُ شٙاب زّذاْ ٔاخ10ٟ

ٔٛس اٌٙذٜ فشاخ عثذ هللا ٚسٚس31ِش٠ُ عٍٟ ز١ّذ11

ٔٛس اٌٙذٜ دمحم عثذ اٌد١ًٍ ع32ٍِٟش٠ُ ١ٌٚذ سش١ذ ع12ٍٟ

ٔٛس اٌٙذٜ ِشذعٝ الصَ عثذ اٌشز33ُ١ِصطفٝ سعٛي عٍٟ عض٠ض13

٘ذٜ زاصَ زغ١ٓ ع34ٍِٟصطفٝ عادج صا٠ش ع14ٍٟ

٘ذٜ سز١ُ خثاس عشزا35ِْصطفٝ عثذ اٌعظ١ُ عثذ اٌشصاق اعذ15

٘ذٜ ع١ذاْ زغ١ٓ ظا٘ش36ِصطفٝ ِد١ذ سش١ذ16

٘ذٜ ِاخذ ا١ِٓ عثّا37ِْمرذٜ لاعُ دمحم عثذ اٌسغ17ٓ

٠عمٛب ٠ٛعف عثذ اٌسغ١ٓ ظع38ٓ١ِٕاس عم١ً فاظً زّذ18

٠ٛعف ِٕزس عثذ اٌسغٓ خع١ش39ِٕاس دمحم وشَ ِا٘ٛس19

40ِٕرظش ِسّٛد شاوش ع20ٍٟ

سئاعح لغُ غة االعٕاْ


