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راسبفقط خمسون123850احمد الخطٌب199801

ناجحفقط خمس وستون145165حمزة مصٌن200819ً

راسبفقط سبع وأربعون173047محمد الحسن 201833

راسبفقط أربعة عشر14غٌاب14محمد الخضر الشنتوت 202834

راسبفقط سبعة عشر17غٌاب17ٌاسمٌن الخلٌف 203848

راسبفقط ستة عشر16غٌاب16أحمد قناص 204853

راسبفقط ثمانية عشر18غٌاب18أروى الشحود 205856

ناجحفقط ستون194160عدي العمٌدي 206867

ناجحفقط إثنان وستون174562باسل الحسٌن 207886

راسبفقط خمسون163450رهف الكٌال208888

راسبفقط ست وعشرون121426عمار الٌاسٌن209898

راسبفقط ثمانية عشر18غٌاب18ٌوسف الوهوب210901

عزالدٌن زٌدان211905

راسبفقط إثنا عشر12غٌاب12عمار الصالح212913

راسبفقط ثمان وخمسون174158ادهم االبراهٌم213917

راسبفقط ثمان وأربعون202848محمد العثمان العمر 214922

راسبفقط خمسة عشر15غٌاب15بالل الصالح215923

ناجحفقط إثنان وستون184462محمد المبارك216925

راسبفقط ستة عشر16غٌاب16عبدالرحمن عرندس217926

ناجحفقط خمس وسبعون255075ٌوسف البدور 218935

راسبفقط أربع وأربعون162844خالد السعد219952

راسبفقط سبعة عشر17غٌاب17احمد الٌاسٌن220956

راسبفقط أربع وأربعون182644محمد الدبس221962

محمد طماس222963

راسبفقط خمس وخمسون173855بشرى الباشا223986

راسبفقط تسع وأربعون163349اٌمان حمشو224989

راسبفقط خمسة عشر15غٌاب15محمد المحمد225995

الٌاس الجرجس2261000

راسبفقط ثالثون131730مصطفى دٌب2271003

راسبفقط ثمان وأربعون123648خالد المصطفى2281005

صانح انًحًذ2291006

راسبفقط سبع وخمسون253257فضل الشٌخ2301008

راسبفقط ثالث وخمسون124153ٌوسف الصباح2311010

محروم

محروم

اٌقاف تسجٌل

محروم

مٌد كلٌة التمرٌضع

عبد الكرٌم قلب اللوز. د. أ 

شعبة االمتحانات                      نائب العمٌد

عبد العزٌز عروانة. د.ربا مرقا              أ.      م  عضو      عضو       عضو       عضو        رئٌس
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علم األحياء الدقيقة: مقرر 

ناجحفقط إحدى وستون124961رامً شحود دٌاب2321011

راسبفقط ثمان وأربعون133548عبد الخالق المحمد2331012

راسبفقط خمس وخمسون193655رامً صٌموع2341015

راسبفقط سبع وعشرون121527حسن عثمان2351017

راسبفقط إثنان وثالثون131932محمد العبد هللا2361019

راسبفقط ست وخمسون154156عفراء الشحاده2371022

ناجحفقط ثالث وسبعون205373عبد الهادي الخضر2381028

راسبفقط ست وخمسون144256عمار الصطٌف2391029

راسبفقط خمسون173350ابراهٌم الرحال2401030

راسبفقط ثمان وأربعون173148محمد ضمان2411033

راسبفقط ثالثة عشر13غٌاب13حسٌن الحسن2421036

راسبفقط خمسون183250علً المحٌمٌد2431041

راسبفقط إثنان وخمسون223052احمد العبد المحسن2441043

راسبفقط خمس وأربعون153045حمزه عبد الرحمن2451046

راسبفقط ثالث وأربعون133043محمد السٌد أحمد2461048

ناجحفقط ستون223860محمد العرب العساف2471050

12مضر العمر الحسون2481053

راسبفقط أربع وأربعون133144عبد الكرٌم الحسٌن2491058

راسبفقط تسعة عشر19غٌاب19أحمد كروش2501062

راسبفقط إحدى وخمسون153651حازم القناص2511063

راسبفقط أربع وأربعون182644علً العمر2521065

راسبفقط ست وخمسون154156فاطمه الفٌاض2531067

عبد هللا العساف2541071

راسبفقط خمس وأربعون202545عبد المعٌن شهاب2551072

راسبفقط إحدى وأربعون142741عبد الرحمن القاسم2561077

راسبفقط ست وخمسون203656سوٌدان خٌرو2571078

عمر العمر2581079

ناجحفقط ست وسبعون274976ْسار انعثاش2591080

ناجحفقط إثنان وستون125062هبة هللا الشنتوت2601082

ناجحفقط خمس وستون155065علً شهاب2611083

ناجحفقط أربع وستون145064عمر ٌوسف2621085

ناجحفقط ست وستون174966محمد حجازي2631086

راسبفقط ثالث وخمسون193453خالد  رضوان الٌوسف2641089

حرمان فصل أول عقوبة امتحانٌة

محروم

محروم

مٌد كلٌة التمرٌضع

عبد الكرٌم قلب اللوز. د. أ 

شعبة االمتحانات                      نائب العمٌد

عبد العزٌز عروانة. د.ربا مرقا              أ.      م  عضو      عضو       عضو       عضو        رئٌس



فقط مائة3070100

جامعة حماه

كلية التمريض

م

عي
جام

م ال
الرق

االسم

ي
مل

لع
 ا
جة

در

ي
ظر

لن
 ا
جة

المجموعدر

المالحظات
ً كتابًةرقما

    2018/2017نتائج االمتحان النظري لطالب السنة الثانية الفصل األول للعام الدراسي 

علم األحياء الدقيقة: مقرر 

ناجحفقط ثمانون225880زٌن العابدٌن الحداد2651096

16رضا المدلوش2661097

راسبفقط سبع وثالثون122537منار الٌوسف2671098

راسبفقط سبعة عشر17غٌاب17إبراهٌم الحسن2681099

حسٌن الحسٌن2691102

راسبفقط ست وأربعون232346محمد الرز2701104

راسبفقط تسع وخمسون154459محمد العكله2711105

راسبفقط إثنان وخمسون203252بٌان الغجر2721106

ناجحفقط إحدى وسبعون125971اسامه المشعل 2731108

راسبفقط ست وخمسون134356اٌه العزو العبود2741110

ناجحفقط ثالث وسبعون244973أحمد رٌم2751112ً

ناجحفقط إحدى وسبعون215071طه شحود2761115

راسبفقط تسع وأربعون193049سامر العبٌد2771119

راسبفقط إحدى وأربعون152641يحًذ األحًذ2781120

ناجحفقط خمس وسبعون205575طه حبو2791123

يحًٕد انْٕٕب2801126

ناجحفقط إثنان وستون214162مروه دٌبه2811129

راسبفقط تسع وخمسون164359محمد عز الدٌن2821130

راسبفقط سبع وأربعون173047محمد الخلٌل العمر2831131

راسبفقط ثالث وخمسون242953َٓاد انخهٛم انعًر2841134

راسبفقط ست وأربعون163046بالل سبسب2851135ً

ناجحفقط ثالث وسبعون235073خالد غازي  خالد2861136

راسبفقط خمسة عشر15غٌاب15ابراهٌم قسوم2871137

راسبفقط خمسة عشر15غٌاب15عبد الرزاق السطوف2881139

ناجحفقط ست وستون204666علً العبد هللا2891140

ناجحفقط ثمان وستون185068بتول العمر2901144

راسبفقط ثمان وخمسون174158احمد حاج محمد2911145

ناجحفقط ستون184260عبد هللا الخالد2921148

راسبفقط إحدى وثالثون131831ابراهٌم الوهوب2931149

برهان العساف2941150

راسبفقط ست وخمسون164056هانً الخلٌف2951154

راسبفقط إثنان وخمسون193352رضوان المدلوش2961155

ْٛثى عجاج2971158

صفر عقوبة امتحانٌة

محروم

محروم

محروم

محروم

مٌد كلٌة التمرٌضع

عبد الكرٌم قلب اللوز. د. أ 

شعبة االمتحانات                      نائب العمٌد

عبد العزٌز عروانة. د.ربا مرقا              أ.      م  عضو      عضو       عضو       عضو        رئٌس
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    2018/2017نتائج االمتحان النظري لطالب السنة الثانية الفصل األول للعام الدراسي 

علم األحياء الدقيقة: مقرر 

نجم القاض2981160ً

محمود مك2991161ً

راسبفقط أربعة عشر14غٌاب14محمد قسوم3001162

ناجحفقط إثنان وستون154762نور الخالد3011163

راسبفقط أربع وخمسون144054محمود عرندس3021169

راسبفقط إثنان وأربعون142842غاده المملوك3031176

راسبفقط تسع وخمسون184159ٌاسٌن االحمد3041178

راسبفقط خمسون163450فرح حاج حسٌن3051179

ناجحفقط ثمان وستون165268حمزة شحود3061182

راسبفقط تسع وثالثون152439نور الدٌن الطماس3071183

راسبفقط إثنان وأربعون241842أحمد فٌاض الدٌاب3081184

راسبفقط إثنان وخمسون124052خالد الفاضل3091185

ناجحفقط ثمان وثمانون256388عًر انمذٔر3101186

راسبفقط سبع وخمسون203757مرٌم محمد حسٌن3111195

راسبفقط أربع وخمسون183654محمد نورس عكلة3121199

راسبفقط ستة عشر16غٌاب16هدى حرٌري3131204

راسبفقط ثالث وخمسون223153عبدو العثمان3141207

راسبفقط أربع وأربعون212344عمار الشبٌب3151215

راسبفقط ستة عشر16غٌاب16محمد صالح المحمود3161217

راسبفقط سبعة عشر17غٌاب17عبد الكرٌم خضور3171218

راسبفقط سبع وخمسون183957محمد سالم3181219

راسبفقط إحدى وخمسون123951عبد هللا الخلٌل3191224

راسبفقط ست وخمسون124456ٌونس العبد هللا3201225

راسبفقط خمس وخمسون223355كنانه العبد هللا3211226

ناجحفقط سبع وستون194867سالفه العل3221228ً

محمود صقور3231229

راسبفقط تسع وأربعون163349مجد سعدة 3241231

راسبفقط إثنان وخمسون173552علً هابٌل3251234

راسبفقط خمسون183250حنان فجر جابر 3261237

ناجحفقط سبعون165470محمد حسن الشٌخ 3271242

راسبفقط تسع وخمسون144559ابراهٌم المصطفى 3281247

راسبفقط خمسون183250حمزة المسعود3291252

راسبفقط إثنان وأربعون152742منال األحمد 3301264

محروم

محروم

محروم

مٌد كلٌة التمرٌضع

عبد الكرٌم قلب اللوز. د. أ 

شعبة االمتحانات                      نائب العمٌد

عبد العزٌز عروانة. د.ربا مرقا              أ.      م  عضو      عضو       عضو       عضو        رئٌس
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    2018/2017نتائج االمتحان النظري لطالب السنة الثانية الفصل األول للعام الدراسي 

علم األحياء الدقيقة: مقرر 

ناجحفقط ثمان وستون194968حمود العلً 3311265

ناجحفقط سبع وسبعون265177يحًٕد انطهٕو3321266

ناجحفقط إحدى وثمانون275481دعاء انخانذ3331267

ناجحفقط خمس وتسعون276895فاطًة شغر3341268٘

ناجحفقط ثمان وستون194968أضاية انُجى3351270

ناجحفقط إحدى وتسعون286391دعاء ضهطا3361271ٌ

ناجحفقط ست وسبعون175976عهٙ انحط3371272ٍٛ

ناجحفقط ثمان وثمانون266288رايا انًصطف3381273ٗ

ناجحفقط إثنان وثمانون206282يحًذ انطٕٚذا3391274ٌ

ناجحفقط إثنان وثمانون206282رْف انًحًٕد االضًاعٛم3401276

ناجحفقط أربع وسبعون284674ايُّ انًشعم3411277

ناجحفقط ثالث وستون234063أتراْٛى انخهٛف3421279

ناجحفقط إحدى وثمانون255681يحًذ تالر فالح3431280ّ

ناجحفقط سبع وستون194867ٔضاو انعثذ3441282

راسبفقط تسع وخمسون164359صادق انعثذ هللا3451283

ناجحفقط إحدى وسبعون264571أشرف انحط3461285ٍ

ناجحفقط خمس وستون174865خانذ دتٛص3471286

راسبفقط إحدى وأربعون182341عثذ انغُٙ يحًذ انحط3481287ٍ

ناجحفقط خمس وسبعون284775كارنص انعثذ هللا3491288

ناجحفقط ثالث وتسعون296493صفا انكرد3501289٘

ناجحفقط سبعون214970خذٚجّ انعه3511291ٙ

راسبفقط إحدى وخمسون193251رضٕاٌ انًشعم3521292

ناجحفقط إثنان وستون214162عهٙ شاْر3531293

ناجحفقط تسعون286290تأنٕ اتراْٛى3541294

ناجحفقط إثنان وسبعون244872يحًذ احًذ3551297

ناجحفقط سبعون224870عثذ انحًٛذ انحط3561298ٌٕ

ناجحفقط إحدى وسبعون175471يحًٕد انحط3571300ٍ

ناجحفقط سبع وسبعون284977شعهّ انجًع3581303ّ

ناجحفقط إثنان وستون194362ضعٛذ انعثذ3591304ٔ

راسبفقط إحدى وخمسون173451يأيٌٕ انعًٛذ3601306٘

راسبفقط إحدى وخمسون123951يُٓذ انثرجص3611308

ناجحفقط ثمان وسبعون275178حال ضعٕد3621309

راسبفقط ثمان وخمسون174158أحًذ انشٛخ عه3631313ٙ

مٌد كلٌة التمرٌضع

عبد الكرٌم قلب اللوز. د. أ 

شعبة االمتحانات                      نائب العمٌد

عبد العزٌز عروانة. د.ربا مرقا              أ.      م  عضو      عضو       عضو       عضو        رئٌس
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ناجحفقط إثنان وثمانون275582خذٚجّ انعارف3641314

ناجحفقط إثنان وسبعون225072احًذ االيا3651315ٌ

ناجحفقط أربع وستون125264عثذ هللا انحهث3661316ٙ

ناجحفقط ثالث وسبعون244973تاضم انعًر3671317

ناجحفقط خمس وسبعون264975ضٕزاٌ انشٛخ عه3681318ٙ

ناجحفقط ثمان وثمانون266288فاطًة االضعذ3691319

ناجحفقط ثالث وسبعون274673ْال األتراْٛى3701320

راسبفقط سبع وخمسون253257تراءِ انصٕرا3711321َٙ

ناجحفقط إحدى وثمانون255681يرِٔ انُذاف3721322

ناجحفقط إثنان وستون204262يحًٕد عجاج3731323

ناجحفقط أربع وستون244064يٕفك انعثذهللا نعثذانرح3741324ًٍ

خانذ االضعذ3751326

راسبفقط ست وخمسون203656يحًذ خٛر تركات3761327

ناجحفقط تسعون286290عال انٛاض3771328ٍٛ

ناجحفقط سبع وثمانون285987نًٛص انحهث3781329ٙ

راسبفقط ثالث وأربعون212243يحًذ عثذ انرح3791330ًٍ

ناجحفقط أربع وسبعون264874لًر خهٛم3801331

ناجحفقط تسع وسبعون245579عًر انمصاب3811332

ناجحفقط أربع وتسعون296594دعاء انشٛحا3821333ٌ

ناجحفقط إحدى وستون154661تٓاء انعًٛذ3831337٘

راسبفقط أربع وأربعون162844عذ٘ انًحًذ ط3841338ّ

راسبفقط ثمان وخمسون154358تشار اتراْٛى3851339

راسبفقط إحدى وخمسون222951خانذ انًحًذ3861341

راسبفقط ثمان وأربعون192948نًٗ عالء انذ3871342ٍٚ

ناجحفقط تسع وستون244569فاطًة انماضى3881343

راسبفقط تسعة عشر19غٌاب19خانذ انحاج3891344

ناجحفقط ثالث وثمانون255883َٕٚص صانح3901345

ناجحفقط إثنان وتسعون276592ضاير انحًصٙ انحذاد3911347

ناجحفقط ثالث وثمانون285583أحًذ تذ3921349٘ٔ

ناجحفقط ثالث وثمانون275683زاْر انثرٚذ3931350٘

ناجحفقط سبعون224870تطاو انخهف3941351

ناجحفقط ست وستون204666يحًذ انخهٕف3951352

ناجحفقط أربع وستون234164عًر انخانذ3961361

محروم

مٌد كلٌة التمرٌضع

عبد الكرٌم قلب اللوز. د. أ 
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ناجحفقط خمس وسبعون235275رٍَٛ عٛط4001367ٗ
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راسبفقط أربع وثالثون27734دعاء انحط4021369ٍ
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ناجحفقط ست وتسعون286896عبد الكرٌم الرحب4301494ً

ناجحفقط تسع وستون204969حزام أحمد4311528

ناجحفقط سبعون214970نوار ابراهٌم 4321529

راسبفقط ثمان وعشرون121628هناء عبد العال 4331530

راسبفقط تسع وخمسون164359محمد المٌهوب 4341533

13محمد الداحول 4351536

ناجحفقط ثالث وسبعون284573عبد العزٌز شحود 4361537

راسبفقط ست وخمسون164056محسن األحمد 4371539

راسبفقط ست وخمسون223456تٌماء شما 4381540

ناجحفقط ثمان وستون244468غنى درزٌة 4391541
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ناجحفقط ثمان وستون204868نور الزٌد  استضافة443

راسبفقط تسعة عشر19غٌاب19ماهر العلً استضافة444

ناجحفقط اربع وثمانون285684أحمد العسكر استضافة445

ناجحفقط ثالث وستون144963خزنة العجٌمً استضافة446

راسبفقط ستة عشر16غٌاب16عمار حسن الصالح استضافة447

فقط سبع وخمسون203757حسٌن علً الشٌخ استضافة448
فقط ثالث وخمسون242953ماجدة الشاهر استضافة449
ناجحفقط سبع وسبعون265177خالد المسعود استضافة450
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