
جامعة حماه

كلية التمريض

كتابة رقما 

راسبرٌاضمحمد الدٌاب1383

راسبمحمد ناظمطه االسماعٌل2449

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85عبد الحكٌماحمد ابراهٌم3467

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86حسام الدٌنٌاسر الهوٌس4485

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة83محمد سعٌدمحمد الٌوسف5544

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89ولٌدفادي رحال6566

ناجحفقط تسعون درجة90راضًقٌس الٌوسف7569

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86فاروقسوزان االسعد8593

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة84قٌصرتامر عراض9594

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75عبد الغنًمعاذ محٌمٌد10611

ناجحفقط ثمانون درجة80محمدبراء ورار11619

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85اسماعٌلمحمود فرحات12628

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75عبد العزٌزمصطفى الشٌخ أحمد ٌاسٌن13636

راسبعبد اللطٌفاسامة الدودان14637ً

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88غازيعبد الكرٌم حسان15643ً

ناجحفقط تسعون درجة90زٌادمحمد العمر16648

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78مصطفىمحمد بدٌوي17673

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة83عبد الكرٌمسعد الدٌن حسان18676ً

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85فرٌددرغام سمعان19680

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89غٌاثآالء الخبازة20682

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة73محمدزاهر رمضان21683

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78سلمانحسام المرع22686ً

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة72عبد المعٌنبراء األصفر23690

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87محمدمصطفى منصور24691

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89محمدعبدهللا زعتر25711

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75غازيعلً الدرٌس26714

ناجحفقط واحد و سبعون درجة71محمد حسانبالل دندش27718ً

راسبفقط أربع و أربعون درجة44خالدسعٌد الطعان28733

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86عبدهللاأسامة قزموز29735

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87ماجدحدود توٌت30742

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة81حسنمحمد حجازي31746

ناجحفقط ثمانون درجة80محمد رضوانأحمد السلوم32756

ناجحفقط تسعون درجة90غازيجمانه خٌرو33770

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87شفٌقٌارا العفلوك34780

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89نور الدٌنإٌمان حج حسٌن35781

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88اٌادسالف رشٌد36782

ناجحفقط تسعون درجة90عبد المجٌدضحى النبهان37784

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87علًباسل جمعه38787
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عبد الكريم قلب اللوز. د . أ 
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ناجحفقط سبع و سبعون درجة77أحمدمحمد العل39788ً

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة84حسنانس الحسٌن الطماس40790

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89حسنمروان الشاكر41791

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75عبد القادررغٌد الور42793

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87سلٌمانزٌنب زٌنو43795

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85مصطفىمؤمنه ابو طبشه 44798

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86حسنٌامن الصخري45799

ناجحفقط سبعون درجة70مصطفىحاتم عبد الجلٌل 46

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88خالدنهله المحمد48803

ناجحفقط تسعون درجة90محمد سعٌدإٌاد سبٌع49804

ناجحفقط تسعون درجة90أحمدمحمد محمد عل50806ً

ناجحفقط تسعون درجة90حسٌنعلً الحمود51808

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87مصعببالل مالش52811

راسبطًبشرى العبود53812

راسبمحمدعمر الحسن54813

ناجحفقط سبع و سبعون درجة77فوازهالل حماده55814

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75رضوانمهند السمٌر56815

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87جمعهعبدهللا النعسان57816

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86مصطفىامٌن البكور58817

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة089عال الصباغ59820

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78غازيموفق خٌرو60821

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87أحمدنور المحمد الدناور61822

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85احمدحسن المحمد االبراهٌم62823

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89محمدأمٌره الشٌحان63824

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75احمدمرح الحاج احمد64826

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75عٌدوجعفر الٌوسف65828

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89احمدرشا الحمٌدي66830

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة84مصطفىفاطمه اسماعٌل67831

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة83موسىعبد الرحمن المواس68832

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85عوضمحمد الحسن69833

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87ٌاسردالٌا الرحمون70835

ناجحفقط أربع و سبعون درجة74محمدضحى الحاج عبدهللا71837

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85احمدبٌان العبدهللا72840

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88علًأسماء سلٌمه73842

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88اسماعٌللبنه كفا74844

ناجحفقط تسعون درجة90بسامبراءه جواد75846

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87حسناحمد الصالح76849

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86توفٌقبشرى احمد77850
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ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88عبد القادرافنان كلكل78852

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة82خضرٌزن محرز79857

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة83محمد موسىمصطفى دلو80858

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88محمدناصر الناقوح 81859

راسبعبد الوهابموسى حساوي82860

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88احمدسبرٌانه المصري83861

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88خالدسها الكٌال84862

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87عبدهللامحمد الوادي85863

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87طلعتمروه شاهٌن86864

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85عبد اللطٌفمحمد المحمد87865

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86عبدهللاعلً االحمد88866

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86احمدعبد الرحٌم العٌسى89868

ناجحفقط تسعون درجة90علًخالد سلوم90869

راسبمحمدقدور الشٌخ قدور91873

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة84اكرممحمد أحمد92875

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89محمدعبد الرحمن الزٌدان93876

ناجحفقط تسعون درجة90حسنقمر الحاج احمد94877

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88حسنسلٌمان الحاج احمد95878

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86حسٌناسماء عنان96879

ناجحفقط تسعون درجة90عبد الرحمنمحمد الصالح97880

ناجحفقط تسعون درجة90محمودعبد الجبار شبٌب98882

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85منٌرعمار ابو حالوة 99883

ناجحفقط ثمانون درجة80عبدهللاطه ابو حالوة100884

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86حسنباسل الرسالن101885

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88مصطفىرهف الكٌال102888

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87احمدمحمد الجرٌو103896

ناجحفقط تسعون درجة90عبد الرحٌمشٌماء رٌحان غناج104899

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88خالدحسناء جنب105900

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85تركًعنتر الجوخدار106904

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86محمدمصطفى االبراهٌم107907

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88سلٌمنٌرمٌن االشقر108910

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة84بدٌعمحمد موسى الهندي109919

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85شرٌفمحمد العثمان العمر110922

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89مصطفىرنٌن سحار111927

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88أحمدابراهٌم الشٌخ112929

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88ابراهٌمرهف الحواط113936

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89فرحانمعاذ السلٌمان114943

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88خالدندى مبارك115951
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ناجحفقط أربع و ثمانون درجة84هشاممحمد بنٌامٌن خان116953ً

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88نضالروان علٌق117955ً

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87حسنمحمد عبود118958

ناجحفقط تسعون درجة90أحمدعمار الطالب119960

راسبٌوسفعلً اسعد120964

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88خالدبتول العل121966ً

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87سلٌمانماٌا الٌاس122967

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78ٌوسفاحمد خضور123970

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89دٌبانصباح العبدهللا124971

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85احمدمحمد مؤمن الغزال125982ً

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85الٌاسكرستٌنا السعد126987

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85محموداٌمان الحمشو127989

ناجحفقط تسعون درجة90فوازفرح الحاج حسن1281179

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87غازيفاطمه الصالح1291188

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88عبد الكرٌمأحمد الٌاسٌن1301189

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75عبد المنعمدعاء سلٌمان1311190

ناجحفقط تسعون درجة90احمدأنس حسون1321191

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75عمرعدي المحمود133475

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85عبد العزٌزفارس كاخٌه1341193

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85عبد المجٌدمحمد عبد العزٌز1351194

ناجحفقط تسعون درجة90محمدمرٌم حسٌن1361195

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88فوازدالل المطر1371196

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89حسنربا جرجنازي1381197

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88علًروان السٌد1391198

ناجحفقط أربع و سبعون درجة74حاتممحمد نورس العكله1401199

ناجحفقط تسعون درجة90عبد الهاديمحمد مصطفى1411201

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89سلٌمانبشار الحاج سلٌمان1421203

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88محمودهدى الحرٌري1431204

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89زكرٌازهور العبد هللا العبد الرحمن1441205

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89جمعهٌاسمٌن محمد العمر1451206

ناجحفقط ثمانون درجة80عبد القادرحفصة أبو كشتو1461208

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة82احمدمها العلٌوي1471211

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86خالدرامً المهٌن1481212

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة84خلٌلمٌالد خضور1491213

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78ابراهٌمأحمد العباس1501214

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89محمودرٌام الخطٌب1511216

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75عبد الرحمنعالء العزو المراد 1521220

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85عبد الكرٌمفاطمة القاسم1531221
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ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89خلٌففاطمه الخطاب1541222

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89زٌادساري عباس1551232

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85محمدرغد الصالح1561233

ناجحفقط سبع و ثمانون درجة87فوازدٌانا فطوم1571235

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88حازمأحمد كلثوم1581236

ناجحفقط تسعون درجة90حالدنارٌمان العمر1591239

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89حسنمحمد الشٌخ1601242

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85محمدقتٌبة الصالح1611245

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85عبد الجلٌلابراهٌم المصطفى1621247

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88مصطفىأحمد العل1631248ً

ناجحفقط تسع و ثمانون درجة89خالدعمار حمدان1641250

ناجحفقط ثمانون درجة80خلفحمزه المسعود1651252

ناجحفقط خمس و ثمانون درجة85بندراحمد العلو1661254

ناجحفقط ثمان و ثمانون درجة88خلٌلرٌم الموسى1671258

ناجحفقط اثنان و ثمانون درجة82فوازمحمد الراغب1681259

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78نبٌلعلً أحمد1691261

ناجحفقط تسعون درجة90ابراهٌمحمود العمر العل1701265ً

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة81مصطفىدحام بلوز171622

ناجحفقط تسعون درجة90محمدولٌد عاشور172658

ناجحفقط ست و ثمانون درجة86محمودباسل المحمد173667
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