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مائة فقط100

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40خالد محمد الجلطة1179

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40محً الدٌن أحمد رشٌد2182

راسبفقط أربع وثالثون درجة الغٌر34مرٌم أحمد الرجب3183

راسبفقط ثالثون درجة الغٌر30دحام محمد صاٌل المحمد4185

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54أحمد سالم القاسم5186

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52نارٌمان الشٌخ قدور6187

راسبسحر حسن الضاهر7189

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40أحمد خالد الحمود8190

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52عبد هللا حسان المحمد9191

عبد الكرٌم أحمد الحمشو10192

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54علٌا حسن الطٌب11193

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66محمد غازي النمر12195

راسبزكرٌا ٌاسٌن الٌاسٌن13196

راسبفقط ثمان وعشرون درجة الغٌر28أحمد سلٌمان السلٌمان14197

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38محمود خالد الشٌخ15198

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54محمد علً الذٌاب العل16200ً

ناجحفقط ثمان وسبعون درجة الغٌر78أحمد خالد الٌوسف17201

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38حسٌن مصطفى الحمادة18203

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42رضا محمد النبهان19205

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56رجب محمد كنعان20207

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44أحمد محمد األسعد21208

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64محمود خالد الحصرم22209

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60مؤٌد فرحان حسن الكرٌدي23210

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54عبدالوهاب مصطفى24211

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58محمود محمد عبود25215

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64فاطمة الزهراء تركً الداعوس26216

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40محمد عمر األطرش27217

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46عبد العزٌز حمدو العبٌد28218

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58أحمد عمر جعفر29219

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48مرح أمٌن الداحول30220

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42محمد ابراهٌم المصري31221

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56بتول فواز المحمد32222

راسبفقط أربع وثالثون درجة الغٌر34حسام رٌاض الشقٌع33223

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44مرح ناٌف جمعة34224

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42ربٌع غسان الحجازي35225

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68عبد الكرٌم رٌاض الحسن36226

راسبفقط ثمان وعشرون درجة الغٌر28خالد أحمد الخالد37227

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40خالد محمد الخالد38229

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50عبد الرحمن رضوان المرع39230ً

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46حسن عبد الهادي سلٌمان الٌاسٌن40232

راسبٌوسف محمد محمود41233

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60مرٌم ابراهٌم حمدان42238

راسبفقط إثنتا وثالثون درجة الغٌر32نضال محمد الجرٌو43239

راسبفقط إثنتا وثالثون درجة الغٌر32محمد طالل النعنٌع44240

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54مصطفى محمد العوٌر45242
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راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48أحمد حنٌفة فرج46243

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48علً جاسم القاض47244ً

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38محمد عبد الكرٌم المحمد48245

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48رشوان عبد الخالق الرشوان49246ً

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40صالح أحمد الخطٌب50247

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42حسان كمال دعاس51249

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44عبدهللا أحمد العبٌد52254

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52خالد موسى الخلٌل53255

راسبرٌم خالد الحسٌن54256

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48فارس حسان دروٌش55259

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48محمد تمٌم المحمود56260

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44أمانً أحمد مهدي بكور57261

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48عبدهللا حسن الباط58262ً

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38أشرف عبدالهادي ضامن59263

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46محمد غسان عبد الداٌم المهدي60266

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52عبادة رضوان خلوف61267

راسبعبد الهادي محمود العيد62268

راسبفقط إثنتا وعشرون درجة الغٌر22عساف موسى عساف63270

راسبفقط ست وثالثون درجة الغٌر36أحمد حسن حاج هالل64271

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38رعدون عبد الرحمن الرعدون65272

راسبفقط أربع وثالثون درجة الغٌر34احمد عبد الحفٌظ الشٌخ عل66273ً

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54تسنٌم محمد جرجنازي67274

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46فواز زكً حمادة الخلٌل68275

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66رجب محمد خٌرو عبد الهادي69276

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52راغب محمد عٌد عل70277ً

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38أنس حسٌن المولى71278

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56اٌمان خالد الحمود72279

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40معتصم مصطفى فرج73280

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56دالٌن عمر عموري74282

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38أنس حمود العل75284ً

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58عبد الرحمن عبدهللا الدلٌم76289ً

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38مهند محمد سالم العل77290ً

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50محمود صطوف الوٌس78291

راسبفقط إثنتا وثالثون درجة الغٌر32اسماعٌل عبد العزٌز الحموي79292

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52ضٌاء الحق خالد زك80293ً

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50وفاء مصطفى البكور81295

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64عبد الرحمن أحمد األحمد82298

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54عبد هللا ابراهٌم الكدٌري83299

راسبفقط إثنتا وثالثون درجة الغٌر32خالد حٌان الشهاب84300

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50مالك محمد زٌاد الصبح85302

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56أٌمن مصطفى الدراج86303

راسبفقط ثمان وعشرون درجة الغٌر28مصطفى عبد الكرٌم الحسٌن87304

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52اٌهاب حمادي عطٌش88305

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40محمد عبد الكرٌم طومان89306ً

راسبفقط أربع درجات الغٌر4أسامة صالح الدٌن الدندل90307

غٌــــــــــــــاب

غٌــــــــــــــاب

عمٌد كلٌة التمرٌض

عبد الكرٌم قلب اللوز. د. أ 
شعبة االمتحانات                          نائب العمٌد

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



ً كتابًةرقما

مائة فقط100

جامعة حماه

كلٌة التمرٌض

 2018/2017نتائج االمتحان النظري لطالب السنة الثانٌة الفصل االول للعام الدراسً 

علم النفس السلوكً: مقرر 

م

ي
مع

جا
 ال

قم
لر

ا

األسم والشهرة

اإلمتحان النظري

النتيجة

راسبتوفيق أمين العواد91308

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56حنان أحمد خضور92330

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72نٌرمٌن الموسى93341

راسبفقط أربع وثالثون درجة الغٌر34احمد المولى94343

راسبعبد الجبار الحسٌن95620

راسبفقط ست وثالثون درجة الغٌر36غٌداء االحمد96631

راسبمحمد ضٌاء القاسم97703

راسبأحمد جمعة98712

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46حسٌن العباس99722

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40احمد الخطٌب100801

راسبفقط ست وثالثون درجة الغٌر36حمزه مصٌن101819ً

راسبفقط ست وثالثون درجة الغٌر36محمد الحسن102833

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42محمد الخضر الشنتوت103834

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68عبدالكرٌم مطر104843

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56عدي العمٌدي105867

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62فاطم العل106893ً

عز الدٌن زٌدان107905

راسبفقط أربع وثالثون درجة الغٌر34عمار الصالح108913

راسبادهم االبراهٌم109917

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68محمد المبارك110925

راسبفقط ثالثون درجة الغٌر30ٌوسف البدور111935

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46خالد السعد112952

راسبفقط ثالثون درجة الغٌر30محمد الدبس113962

الٌاس الجرجس1141000

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42مصطفى دٌب1151003

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70عٌسى الضبعان1161004

راسبفقط ثالثون درجة الغٌر30خالد المصطفى1171005

فضل الشٌخ1181008

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40ٌوسف الصباح1191010

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46عبد الخالق المحمد1201012

راسبفقط إثنتا وثالثون درجة الغٌر32رامً صٌموع1211015

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60عامر ابو الخٌر1221016

راسبفقط إثنتا وثالثون درجة الغٌر32حسن عثمان1231017

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58خالد الٌوسف1241018

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42محمد العبد هللا1251019

ناجحفقط ست وسبعون درجة الغٌر76خلٌل العٌسى1261021

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44عفراء الشحاده1271022

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62محمد أدٌب الحلبٌة1281024

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64ابراهٌم الشحاده1291025

راسبفقط ست وثالثون درجة الغٌر36احمد االحمد1301026

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64احمد الحمه1311027

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66عبد الهادي الخضر1321028

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40عمار الصطٌف1331029

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62ابراهٌم الرحال1341030

راسبمحمود االسعد1351031
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ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64محمد ضمان1361033

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60صباح الشٌخ1371034

راسبطارق األحمد1381035

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46حسٌن الحسن1391036

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54علً المحٌمٌد1401041

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68محمد نور الفارس1411042

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56احمد العبد المحسن1421043

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72محمود عرفه1431045

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40حمزه عبد الرحمن1441046

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50محمد السٌد أحمد1451048

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44محمد العرب العساف1461050

مضر العمر الحسون1471053

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48بتول سمسوم1481054

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74أحمد الحمشو1491056

راسبمصطفى المصطفى1501057

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54محمد المرع1511059ً

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60ساهر النعسان1521060

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62ماهر شومل1531061

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40أحمد كروش1541062

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42حازم القناص1551063

راسبفقط إثنتا وثالثون درجة الغٌر32علً العمر1561065

راسبفقط ست وثالثون درجة الغٌر36فاطمه الفٌاض1571067

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44عبد هللا العساف1581071

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56عبد المعٌن شهاب1591072

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40سوٌدان خٌرو1601078

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54عمر العمر1611079

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50ساره كلثوم1621081

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46هبة هللا الشنتوت1631082

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48علً شهاب1641083

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46محمد المحمد1651084

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48عمر ٌوسف1661085

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42محمد حجازي1671086

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50خالد الٌوسف1681089

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56عصماء الكدور1691094

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74زٌن العابدٌن الحداد1701096

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42رضا المدلوش1711097

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72منار الٌوسف1721098

راسبإبراهٌم الحسن1731099

ناجحفقط ست وستون درجة الغٌر66ٌاسمٌن ابو علو1741100

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68حسٌن الحسٌن1751102

ناجحفقط سبعون درجة الغٌر70نور الهدى زٌدان1761103

راسبمحمد الرز1771104

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50محمد العكله1781105

راسبفقط ست وثالثون درجة الغٌر36بٌان الغجر1791106

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64نور الجعط1801107
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راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46اسامه المشعل1811108

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46اٌه العزو العبود1821110

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54أحمد رٌم1831112ً

ناجحفقط أربع وسبعون درجة الغٌر74طله تفتنازي1841114

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56طه شحود1851115

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62نورة األحمد1861116

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48خالد الخلٌف1871117

ناجحفقط إثنتا وسبعون درجة الغٌر72احمد الشٌخ قدور1881118

راسبسامر العبٌد1891119

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50رٌم الحسٌن1901122

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42طه حبو1911123

راسبخدٌجة المصري1921125

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46مروه دٌبه1931129

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60محمد عز الدٌن1941130

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48محمد الخلٌل العمر1951131

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54سلٌمان جوخدار1961133

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40بالل سبسب1971135ً

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50خالد خالد1981136

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44خلف المسعود1991138

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56عبد الرزاق السطوف2001139

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50علً العبد هللا2011140

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68باسل الخالد2021142

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68بتول العمر2031144

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56احمد حاج محمد2041145

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54مرح السموع2051146

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38عبد هللا الخالد2061148

راسبفقط ثمان وعشرون درجة الغٌر28ابراهٌم الوهوب2071149

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38برهان العساف2081150

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52سلٌمان شنو2091151

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42زٌنه درغام2101152

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62هانً الخلٌف2111154

راسبفقط إثنتا وأربعون درجة الغٌر42رضوان المدلوش2121155

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54علً الفاعوري2131156

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54عثمان الرجب2141157

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52محمد جاموس2151159

ناجحفقط أربع وستون درجة الغٌر64نجم القاض2161160ً

راسبمحمود مك2171161ً

راسبمحمد قسوم2181162

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48نور الخالد2191163

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62محمود عرندس2201169

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62وصال العاٌق2211172

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58خالد الحمدو2221174

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54غاده المملوك2231176

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48محمد الكسٌح2241177

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38ٌاسٌن حابس األحمد2251178
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راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54ندى الٌوسف2261180

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48حمزه الشحود2271182

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44نور الدٌن الطماس2281183

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50احمد الدٌاب2291184

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44خالد الفاضل2301185

ناجحفقط إثنتا وستون درجة الغٌر62عبدو العثمان2311207

راسبفقط أربع وخمسون درجة الغٌر54منى عجاج2321210

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46عمار الشبٌب2331215

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44عبد هللا الخلٌل2341224

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38كنانه العبدهللا2351226

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38سالفه العل2361228ً

راسبمحمود صقور2371229

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44حنان جابر2381237

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44ماجد الحسٌن2391262

راسبمحمد نجٌب عٌوده2401372

راسبفقط ست وثالثون درجة الغٌر36ٌوسف االحمد2411375

راسبفقط ثمان وأربعون درجة الغٌر48لؤي السلٌمان2421386

راسبفقط أربع وأربعون درجة الغٌر44دعاء المحمد2431387

راسبفقط ست وأربعون درجة الغٌر46عبد الهادي الشمر2441392

راسبفقط ست وخمسون درجة الغٌر56أحمد موسى2451395

راسبفقط أربعون درجة الغٌر40احمد اسعد2461396

راسبفقط خمسون درجة الغٌر50دٌانا أسعد2471401

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52شعبان الخلٌل2481403

راسبفقط ثمان وخمسون درجة الغٌر58هزار الدٌب2491406

راسبفقط إثنتا وخمسون درجة الغٌر52عبد هللا الصغٌر2501492

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68حمزه الحاج2511496

ناجحفقط ثمان وستون درجة الغٌر68دٌانا احمد2521504

راسبفقط ثمان وثالثون درجة الغٌر38علً عاص2531546ً

فقط ست وأربعون درجة الغٌر46ماجدة الشاهراستضافة254

فقط أربع وثالثون درجة الغٌر34حسٌن علً الشٌخاستضافة255

ناجحفقط ستون درجة الغٌر60أحمد ابراهٌم العسكراستضافة256
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