
كتابةرقمآ

مئة فقط6040100

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة363672علًرافت الدله1613

عمرحسٌن بلوظ2693

ناجحفقط واحد و ستون درجة273461محمدزاهد العل3744ً

ناجحفقط تسعون درجة543690مصطفىعبدالكرٌم مطر4843

ناجحفقط واحد و سبعون درجة363571ٌوسفاحمد قزموز5909

ناجحفقط تسع و ستون درجة482169هاللٌاسر الحمود6911

عبد الستارنصر العل7959ً

ناجحفقط ثالث و تسعون درجة543993محمودعٌسى الضبعان81004

جمالعطاء قلعج91007ً

ناجحفقط اثنان و تسعون درجة543892عبد هللامرٌم العوض101009

111012
عبد الخالق 

المحمد
راسبفقط تسع و خمسون درجة263359مهدي

ناجحفقط تسع و تسعون درجة594099عبد الستارابراهٌم العثمان121013

ناجحفقط خمس و تسعون درجة573895خالدمحمد األزرق131014

محمد سعٌدعامر ابو الخٌر141016

ناجحفقط ثمانون درجة522880ابراهٌمخالد الٌوسف151018

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة493887حمودخلٌل العٌسى161021

ناجحفقط خمس و ستون درجة422365مصطفىعبد الجبار عل171023ً

181024
محمد أدٌب 

الحلبٌة
ناجحفقط ثمان و سبعون درجة473178ٌاسر

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة453984حسٌنابراهٌم الشحاده191025

ناجحفقط ست و سبعون درجة413576خالداحمد الحمه201027

ناجحفقط سبعون درجة403070احمدصباح الشٌخ211034

ناجحفقط أربع و تسعون درجة553994فٌصلغاده سوتل221040

231052
محمد نور 

داعور
ناجحفقط ست و ستون درجة353166مرهف

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة523385محمدبتول سمسوم241054

ناجحفقط تسعون درجة504090نوافأحمد الحمشو251056

261057
مصطفى 

المصطفى
محمد

ناجحفقط ست و ستون درجة363066فرٌدمحمد المرع271059ً

ناجحفقط أربع و سبعون درجة443074رفٌقساهر النعسان281060

ناجحفقط تسعون درجة523890عمرماهر شومل291061

301068
حسام الدٌن 

هوال
ناجحفقط أربع و تسعون درجة544094مروان

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة443983خالدمحمود العبود311069

راسبفقط ثالث و خمسون درجة262753اٌمنساره كلثوم321081

331082
هبة هللا 

الشنتوت
راسبفقط ثمان و خمسون درجة302858سلٌمان

ناجحفقط تسع و سبعون درجة522779احمدمحمد المحمد341084

إسم األبإسم الطالب

المجموع

جة
تٌ
لن
ا

محــــــــــــــــروم

محــــــــــــــــروم

محــــــــــــــــروم

محــــــــــــــــروم

محــــــــــــــــروم

جامعة حماه

طب شرعً: المقرر  كلٌة التمرٌض

ممي
 الع

حان
إلمت

ا

ري
لنظ

ن ا
تحا

إلم
ا

2018-2017العام الدراسً - الفصل االول -   نتائج اإلمتحان النظري لطالب السنة الثالثة 

سل
سل

مت
 ال

قم
لر

ا

ً
مع

جا
 ال

قم
لر

ا

عميد الكلية           

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

شعبة اإلمتحانات                   النائب العلمي

عبد العزيز عروانة.د.   ربا مرقا                  أ عضو عضو عضو أمين السر    رئيس



ناجحفقط تسع و تسعون درجة594099أحمدبتول البازٌد351087

ناجحفقط اثنان و تسعون درجة543892أحمدفاطمه الدال361088ً

371090
كنانه محمد 

الحسون
ناجحفقط ثمان و تسعون درجة593998أحمد

ناجحفقط أربع و تسعون درجة563894عمرمٌس الطماس381092

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة533689احمدعصماء الكدور391094

ناجحفقط ست و سبعون درجة472976وردانٌاسمٌن ابو علو401100

ناجحفقط خمس و تسعون درجة563995فاروقرتٌبه العلوش411101

421103
نور الهدى 

زٌدان
ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة553388حٌان

ناجحفقط سبعون درجة333770اٌمننور الجعط431107

ناجحفقط سبع و ستون درجة382967احمداٌه العزو العبود441110

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة463783عبد العزٌزطله تفتنازي451114

ناجحفقط تسع و سبعون درجة473279حافظنورة األحمد461116

ناجحفقط ثالث و ستون درجة303363محمدخالد الخلٌف471117

481118
احمد الشٌخ 

قدور
ناجحفقط خمس و سبعون درجة413475امٌن

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة543185احمدرٌم الحسٌن491122

سٌارخدٌجة المصري501125

راسبفقط ثمان و خمسون درجة332558حمدومحمد عز الدٌن511130

ناجحفقط أربع و تسعون درجة544094حسنخلٌل حسكور521132

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة493988رٌاضابراهٌم قسوم531137

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة542781عوادخلف المسعود541138

ناجحفقط سبع و ستون درجة323567محمدباسل الخالد551142

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة523082زٌادبتول العمر561144

ناجحفقط تسعون درجة533790زٌادمرح السموع571146

581147
احمد رافت 

اصطٌلة
ناجحفقط خمس و ثمانون درجة473885محمد

ناجحفقط ست و سبعون درجة463076مصطفىبرهان العساف591150

ناجحفقط سبع و ستون درجة412667موسىسلٌمان شنو601151

ناجحفقط أربع و سبعون درجة423274مصطفىزٌنه درغام611152

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة462672عبد الجبارهانً الخلٌف621154

ناجحفقط أربع و سبعون درجة423274محمدعلً الفاعوري631156

ناجحفقط سبع و تسعون درجة593897برهانعثمان الرجب641157

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة533487مصطفىمحمد جاموس651159

ناجحفقط خمس و سبعون درجة472875سلٌماننور الخالد661163

671164
محمود 

عبدالكرٌم
ناجحفقط تسعون درجة533790محمد

ناجحفقط أربع و تسعون درجة553994محمدصبا العمٌدي681166

691168
احمد الذٌاب 

العلً
ناجحفقط تسع و سبعون درجة493079محمد

ناجحفقط مائة درجة6040100عبارهٌالنه الحمود701171

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة493685جورجوصال العاٌق711172

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة573087عبد الكرٌمخالد الحسٌان721173

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة553085محمد جمالغاده المملوك731176

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة373572أمٌنمحمد الكسٌح741177

خالدندى الٌوسف751180

ناجحفقط اثنان و تسعون درجة583492علًمنى عجاج761210

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة513485أحمدحسٌن الحنظل771243

781255
عبد العزٌز 

الصالح
محمد

محــــــــــــــــروم

محــــــــــــــــروم

محــــــــــــــــروم

عميد الكلية           

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

شعبة اإلمتحانات                   النائب العلمي

عبد العزيز عروانة.د.   ربا مرقا                  أ عضو عضو عضو أمين السر    رئيس



ناجحفقط سبع و تسعون درجة583997عبدماجد الحسٌن791262

حامدمنال االحمد801264

ناجحفقط ثالث و تسعون درجة543993جاسممحمد العوض811374

ناجحفقط ست و ثمانون درجة513586اسدهدٌل الخلٌل821378

ناجحفقط تسع و سبعون درجة423779عبدنغم المال831397

ناجحفقط ثمانون درجة473380فراسسمره غال841400ً

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة503787نجمعبد هللا الصغٌر851492

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة453681محمودحمزه الحاج861496

ناجحفقط ثمانون درجة443680محموددٌانا احمد871504

ناجحفقط ثمانون درجة423880محسنبشرى وسوف881532

ناجحفقط سبع و سبعون درجة413677حسنعلً عاص891546ً

محــــــــــــــــروم

عميد الكلية           

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

شعبة اإلمتحانات                   النائب العلمي

عبد العزيز عروانة.د.   ربا مرقا                  أ عضو عضو عضو أمين السر    رئيس



كتابةرقمآ

مئة فقط6040100

محمدرغده خطاب1454

موفقوائل الصواف2483

ناجحفقط ثالث و ستون درجة273663محمد سعٌدمحمد الٌوسف3544

راسبفقط واحد و خمسون درجة252651راضًقٌس الٌوسف4569

راسبفقط أربع و خمسون درجة292554فاروقسوزان االسعد5593

ناجحفقط واحد و ستون درجة332861قٌصرتامر عراض6594

راسبفقط تسع و أربعون درجة262349فٌصلفراس فرٌج7595

راسبفقط أربع و عشرون درجة24غٌاب24عدناناٌهم االسعد8597

راسبفقط اثنان و خمسون درجة242852عبد الغنًمعاذ محٌمٌد9611

راسبفقط ثالث و خمسون درجة322153فائزأحمد المصطفى10612

احمدحامد الحسون11649

علًعالء عطار12670

راسبفقط تسع و عشرون درجة29غٌاب29عبد الرحٌممعاذ جنٌذ 13700

راسبفقط خمس و خمسون درجة292655خالدسعٌد الطعان14733

ناجحفقط ستون درجة342660محمد رضوانأحمد السلوم15756

راسبفقط ثمان و خمسون درجة292958محمدباسل عواد16759

راسبفقط سبع و خمسون درجة342357حسٌنمحمد االحمد17785

راسبفقط خمس و خمسون درجة243155احمدمجد الحمود التركاوي18786

ناجحفقط أربع و ستون درجة293564توفٌقمحمود شاكر19796

ناجحفقط واحد و ستون درجة322961سهٌلمحمد مرقا20802

ناجحفقط ست و ستون درجة402666معنعبد الرحمن فران21805

ناجحفقط اثنان و ستون درجة253762عزامعوض الضاهر22818

غازيموفق خٌرو23821

راسبفقط ست و خمسون درجة352156أحمدنور المحمد الدناور24822

ناجحفقط أربع و ستون درجة372764رٌاضمحمد فراس شكري25825

ناجحفقط أربع و سبعون درجة492574موسىعبد الرحمن المواس26832

29خالدٌونس دٌاب27839

سعٌدابراهٌم الضامن28841

ناجحفقط ثالث و ستون درجة402363غازياحمد عكال29847

ناجحفقط ست و ستون درجة343266محمدناصر الناقوح 30859

راسبفقط تسع و خمسون درجة362359عبد اللطٌفمحمد المحمد31865

ناجحفقط ستون درجة372360عٌدوباسل الحسٌن32886

راسبفقط ست و خمسون درجة292756فوازفادي حمادة33912

ناجحفقط سبع و سبعون درجة463177عبد المسٌحمنهل سكر34934

راسبفقط ثالث و خمسون درجة53053أحمدمحمد الجمعه35937

رضوان عبدهللا الشقره36944

ناجحفقط واحد و ستون درجة313061نضالروان علٌق37955ً

راسبفقط خمس و خمسون درجة322355خالدبتول العل38966ً

راسبفقط تسع و خمسون درجة243559رٌاضبشرى الباشا39986

راسبفقط اثنان و خمسون درجة292352الٌاسكرستٌنا السعد40987

محــــــــــــروم

غٌر مســــــــــــــــــجل

محــــــــــــروم

جامعة حماه

طب شرعً: المقرر  كلٌة التمرٌض

2018-2017العام الدراسً - الفصل االول / - حملة -/   نتائج اإلمتحان النظري لطالب السنة الثالثة 

ري
لنظ

ن ا
تحا

إلم
ا

المجموع

جة
تٌ
لن
ا

سل
سل

مت
 ال

قم
لر

ا

ً
مع

جا
 ال

قم
لر

ا

إسم األبإسم الطالب

ممي
 الع

حان
إلمت

ا

غٌر مســـــــــجل               

محــــــــــــروم

غٌر مســــــــــــــــجل

محــــــــــــروم

محــــــــــــروم

عميد الكلية           

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

شعبة اإلمتحانات                   النائب العلمي

عبد العزيز عروانة.د.   ربا مرقا                  أ عضو عضو عضو أمين السر    رئيس



ٌوسفمروه الجرعود41994

سلٌمانعبد الحمٌد السٌدو421187

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة363773خلٌلمٌالد خضور431213

ناجحفقط ست و ستون درجة273966محمودمحمد سالم441219

راسبفقط ثمان و أربعون درجة272148عبد الرحمنعالء العزو المراد 451220

فقط ثالث و ستون درجة283563رحٌلعلً هابٌل461234

عبد هللامالك الكرط471251

راسبفقط اثنان و خمسون درجة242852محمدعلً الهندي481257

عبد العزٌزروعة التمر491263

ناجحفقط ثالث و ستون درجة313263ٌوسفهزار الدٌب501406

راسبفقط أربع و ثالثون درجة34غٌاب34سلمانابراهٌم آل سلٌمان51313

عبد الحكٌممحمد نور المصري52315

راسبفقط أربع و عشرون درجة24غٌاب24مرهفغادة دغموش53320

ناجحفقط تسع و ستون درجة393069محمدعبد هللا الحاج حسن54321

ناجحفقط ستون درجة332760عدنانحسٌن الدٌاب55324

نادرعبد الحكٌم  الصطوف العل56328ً

ناجحفقط ست و سبعون درجة393776أحمدجنان خضور57330

ناجحفقط ست و ستون درجة432366مصطفىحسن السلوم58331

ناجحفقط اثنان و ستون درجة293362ابراهٌممنٌر المحمد59332

راسبفقط اثنان و خمسون درجة302252خالدعمر مصطفى60333

راسبفقط سبع و ثالثون درجة37غٌاب37حسٌنغٌاث فٌاض611244

محمد واصلمحمد خٌارة62369

راسبفقط ثالث و ثالثون درجة33غٌاب33محمدخالد مهنا63725

راسبفقط ست و خمسون درجة253156مصطفىدحام بلوز64622

راسبفقط خمس و خمسون درجة282755عارفاحمد غاجٌه65739

خضرعلً أبو اسماعٌل66957

رٌاضمحمد الدٌاب67383

راسبفقط واحد و ثالثون درجة31غٌاب31عدنانأنس األسعد68554

34محمد زٌادمحمد رفٌق قوجه69547

38محمدفاطمة المصطفى70335

محمدعبد الجلٌل الساٌر71347

محــــــــــــروم

محــــــــــــروم

محــــــــــــروم

محــــــــــــروم

محــــــــــــروم

محــــــــــــروم

محــــــــــــروم

غٌـر مســــــــجل              

غٌـر مســــــــجل              

محــــــــــــروم

محــــــــــــروم

غٌر مســـــــــــــجل

عميد الكلية           

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

شعبة اإلمتحانات                   النائب العلمي

عبد العزيز عروانة.د.   ربا مرقا                  أ عضو عضو عضو أمين السر    رئيس



كتابةرقمآ

مئة فقط6040100

ناجحفقط ست و تسعون درجة573996حسٌنأحمد األحمد1180

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة492978حافظنارٌمان 2187

ناجحفقط واحد و تسعون درجة563591محمد امل الخالد3188

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة513384حسنسحر  الضاهر4189

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة413273حسانعبد هللا المحمد5191

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة523587اٌلٌادٌانا الرحٌل6194

ناجحفقط ثمانون درجة443680ٌاسٌنزكرٌا الٌاسٌن7196

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة493483رضوانمحمد أبو اللبن8199

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة383573خالدأحمد الٌوسف9201

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة453378مصطفىمحمد  الشاٌب10204

ناجحفقط ثمان و ستون درجة343468محمدأحمد االسعد11208

ناجحفقط واحد و سبعون درجة343771خالدمحمود حصرم12209

ناجحفقط ثمان و تسعون درجة584098عدناناسماء العثمان13212

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة493685تركًفاطمة 14216

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة473784ناٌفمرح  جمعة15224

ناجحفقط اثنان و تسعون درجة553792رٌاضعبد الكرٌم  16226

ناجحفقط ثمانون درجة473380زهٌررٌما هرموش17228

ناجحفقط ست و تسعون درجة583896محمد مروة عبد18234

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة493483صالححذٌفة الدوش 19235

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة493281طارقمٌالد  العبدو20237

موسىعبد هللا  21241

محمدمصطفى العوٌر22242

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة503585أحمدبراءة الخضر 23250

ناجحفقط ست و سبعون درجة443276محمد منٌب سوٌدان24252

ناجحفقط خمس و ستون درجة293665أحمدعبد هللا قندح25253

خالدرٌم  الحسٌن26256

راسبفقط ثمان و خمسون درجة302858رضوانعبد القادر  27257

ناجحفقط سبعون درجة472370محمد مهديأمانً  بكور28261

راسبفقط اثنان و أربعون درجة261642علًرجب  الباشا29265

ناجحفقط سبع و ستون درجة452267محمد أحمد  الحسن30269

ناجحفقط ست و سبعون درجة512576عمردالٌن عموري31282

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة493887علًهبة سلوم32283

ناجحفقط مائة درجة6040100عزامهشام 33287

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة542983أحمدزٌنب الخلٌل34288

ناجحفقط خمس و تسعون درجة554095خمٌسخوله  جاسم35294

ناجحفقط ست و ثمانون درجة563086مصطفىوفاء البكور36295

ناجحفقط ثمان و تسعون درجة584098أحمدمحمد الفواز37296

ناجحفقط ست و سبعون درجة443276أحمد عبد الرحمن38298

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة523587ابراهٌمعبد هللا 39299

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة452873محمد زٌادمالك الصبح40302

أمٌنتوفٌق العواد41308

ناجحفقط ست و ثمانون درجة513586أحمد نٌرمٌن42341
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جامعة حماه

طب شرعً: المقرر  كلٌة التمرٌض
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المجموع

محــــــــــــــــروم

محــــــــــــــــروم

محـــــــــــــــروم

محـــــــــــــــروم

عميد الكلية           

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

شعبة اإلمتحانات                   النائب العلمي

عبد العزيز عروانة.د.   ربا مرقا                  أ عضو عضو عضو أمين السر    رئيس



ثالث وثمانون وثالثمئة وثالث وثالثون بالمئة بالمائة % 83,333بلغت نسبة النجاح 

عميد الكلية           

عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 

شعبة اإلمتحانات                   النائب العلمي

عبد العزيز عروانة.د.   ربا مرقا                  أ عضو عضو عضو أمين السر    رئيس



   جامعة حماه

كتابةرقمًا
مائة فقط100

محمدرغده خطاب1454

موفقوائل الصواف2483

راسبفٌصلفراس فرٌج3595

راسبحكمتمجد فرحه4596

راسبعدناناٌهم االسعد5597

راسبفقط اثنان و خمسون درجة52زٌادمحمد العمر6648

راسبفقط ثمان و خمسون درجة58علًعالء عطار7670

راسبفقط اثنان و أربعون درجة42عبد الرحٌممعاذ جنٌذ 8700

راسبفقط اثنان و خمسون درجة52حسٌنمحمد االحمد9785

راسبفقط أربع و خمسون درجة54عبد القادررغٌد الور10793

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة72حسنٌامن الصخري11799

ناجحفقط ثمان و ستون درجة68رشٌدمجد الرمضان12809

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة82رٌاضمحمد فراس شكري13825

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة84موسىعبد الرحمن المواس14832

خالدٌونس دٌاب15839

ناجحفقط ثمانون درجة80خالدانور علً البكور16851

ناجحفقط سبعون درجة70رٌاضعمر عباس المطر17924

ناجحفقط ست و سبعون درجة76أحمدحذٌفه كنعان18928

ناجحفقط ثمان و ستون درجة68أحمدابراهٌم الشٌخ19929

راسبرضوان عبدهللا الشقره20944
راسبٌوسفعلً اسعد21964
راسبهانًنها فرحات22972
راسبٌوسفمروه الجرعود23994
ناجحفقط ست و ثمانون درجة86محمد عرفانعبد الرحمن الملك241192ً

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة72حاتممحمد نورس العكله251199

ناجحفقط ستون درجة60مصطفىأحمد العل261248ً

راسبعبد هللامالك الكرط271251

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88محمودأوس األحمد العطٌش281253

ناجحفقط أربع و سبعون درجة74بندراحمد العلو291254

ناجحفقط ست و ستون درجة66هٌثمصالح خضور301260

عبد العزٌزروعة التمر311263

ناجحفقط ست و سبعون درجة76خلٌفةٌحٌى فرج32314

ناجحفقط اثنان و ستون درجة62سالمأٌمن العنتر الصالح33334

ناجحفقط أربع و تسعون درجة94حسنحٌان المذٌب34534

راسبمصطفىأسعد  المحمد35537

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78سمٌرخالد المصطفى36652

راسبفقط ثمان و أربعون درجة48محمدمعروف عل37684ً

ناجحفقط اثنان و ستون درجة62محمدخالد مهنا38725

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة82واصلاحمد الرحال39977

راسبرٌاضمحمد دٌاب40383

راسبحسنضرغام رحال41573

ناجحفقط ست و تسعون درجة96حسنعمار الصالح42

ناجحفقط ثمانون درجة80محمدعبد الجلٌل الساٌر43347
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االمتحان النظري

غٌــــــــاب 

مناهج البحث العلمً: المقرر 
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عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 
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عبد العزيز عروانة.د.   ربا مرقا                  أ عضو عضو عضو أمين السر    رئيس


