
  جامعة حماه

  كلية التمريض

ً كتابًةرقما

ستون فقط20202060

فقط ثمان وأربعون18131748سالمأحمد الصوران11552ً

فقط أربعون16141040ممدوحمحمد نور بكور21553

فقط تسع وأربعون16161749رٌاضمرعً غزال31554

فقط ثالثون1416030ناٌفرنٌن نصره41555

فقط تسع وأربعون18171449عبد المنعمٌزن جوخدار51556

فقط إحدى وخمسون17151951خالدخوله الخالد61557

فقط إثنان وأربعون16131342حسانأنور قشمر71558

فقط ثالث وأربعون18111443جدوعسماح الضامن81559

فقط ثالث وخمسون18171853جمالأحمد الدروٌش91560

فقط إثنان وأربعون14121642مصطفىهنادي طقم101561

فقط خمس وأربعون17161245عبد القادربتول عٌوده111562

فقط أربعون1591640ثلجهزهره الحماده121563

فقط أربع وأربعون16131544عبد اللطٌفمحمد نور خان131564ً

فقط أربع وأربعون15161344علًتركٌة الراشد141565

فقط خمس وأربعون17141445حرباحمد ناصٌف151566

فقط تسع وأربعون18161549محمدأحمد رسالن161567

فقط إحدى وخمسون16171851علًربٌعة االبراهٌم171568

فقط تسع وأربعون14181749عبد الكرٌمعصام الهوٌس181570

فقط إحدى وخمسون18161751عبد الفتاحمحمد البكور191571

فقط إثنان وخمسون16181852محمد أسامهمهند نعسان201572

فقط إثنان وخمسون18151952محمد فؤادعبد هللا حوا211573

فقط إحدى وخمسون17151951مرهجمرٌم االبراهٌم221574

فقط إحدى وأربعون14131441مالكأنس االحمد231575

فقط ثمان وأربعون16151748حسنماٌا عٌسى241576

فقط إحدى وخمسون18151851محمدأحمد الغجر251577

فقط سبع وأربعون17131747طلحهماهر الشعبان261578

فقط إثنان وخمسون18151952حسنبالل شعبان271579

فقط إحدى وأربعون16131241عادلمحمد الٌوسف281580

فقط تسع وأربعون17151749سلٌمانمارٌا الفحل291582

فقط خمسون17141950رٌاضمصطفى المصول301583

فقط خمسون17151850أحمدبتول الشرٌف311584

فقط ثالث وأربعون15121643ٌاسرهدى األحمد321585

فقط أربع وأربعون15131644محمودخدٌجه الفارس331586

فقط إثنان وخمسون18161852حسٌنابراهٌم الوال341587ً

فقط إثنان وأربعون15131442باسلوالء حمدان351588

فقط تسع وأربعون17151749رٌاضسالً الونوس361589

فقط تسع وأربعون17131949طهعلً عل371590ً

فقط خمس وأربعون17151345عبد العزٌزمحمد الحسن381591

فقط خمسون18161650سامررهف التركمان391592ً

فقط ثمان وثالثون15121138محمد راسموالء الخالد401593

فقط إحدى وخمسون17151951أنسفاطمه هندواي411594

فقط أربع وخمسون18171954احمدعمر القسوم421595

فقط ثالث وخمسون18161953ٌحٌىعلً الٌوسف431596

فقط ست وأربعون15121946سعد الدٌنخدٌجه االسعد441597
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فقط ست وأربعون18121646سلمانمٌس عباس451598

فقط إحدى وأربعون16111441مٌالدجوٌل ٌعقوب461599

فقط إحدى وخمسون16161951حسنفاطمه نزال العل471600ً

فقط تسع وأربعون17141849مرواننور ماعود481601

فقط تسع وأربعون16141949مصطفىهال زغرات491602

فقط ثمان وأربعون17131848محمدراغدة عوٌجان501603

فقط ست وأربعون16141646احمدرغد ابراهٌم511604

فقط ثمان وأربعون16141848محمدربا الحاج حسٌن521605

فقط تسع وأربعون18161549محمد جهادعبد المنعم زٌر531606

فقط خمس وأربعون15131745عدنانالٌاس كوسى541607

فقط إحدى وخمسون18171651ولٌدغٌاث قدور551608

فقط ست وأربعون16131746عبد القادرعمران الور561609

فقط ثالث وخمسون18171853زٌاداٌمان القدور571610

فقط خمس وأربعون16181145امٌنبٌان نعسان581611

فقط ست وأربعون16141646حسنًحسام الصٌادي591612

فقط خمسون17151850طاللمحمد الرجب601613

فقط أربع وخمسون18181854احمدغصون البكور611615

فقط إحدى وخمسون18141951عبد الكرٌمفاطمة الٌوسف621616

فقط إحدى وخمسون18141951محمدأحمد بلول631617

فقط خمسون16161850محمودٌوسف البكور641618

فقط ست وأربعون16141646علًمٌس الرٌم عل651619ً

فقط إحدى وخمسون16171851ساقبألٌمام القصٌر661620

فقط سبع وأربعون16131847ابراهٌمبدٌعه الجلطه671621

فقط سبع وأربعون17151547ابراهٌمهادي نبزو681622

فقط إثنان وأربعون15111642احمدعبد هللا حسان691623ً

فقط خمس وأربعون16131645حبٌبٌوسف بصبوص701624

فقط ثالث وخمسون18181753فٌصلصفاء المحٌه711625

فقط أربع وأربعون16141444سعدمحمد نور بٌرم721626

فقط ست وأربعون16141646عبد العزٌزمحمد علً صٌادي731627

فقط أربع وأربعون15141544صالحقٌس الخضر741628

فقط إثنان وخمسون17171852خجادورالرٌك موسٌس751629

فقط إثنان وأربعون16131342مٌسرحذٌفه النعسان761630

فقط سبع وأربعون16141747غازيفاطمه الزود771631

فقط إثنان وخمسون17161952ٌاسرنائله خلوف781632

فقط إحدى وخمسون16161951عبد اللطٌفنارٌمان شحود791633

فقط ثالث وأربعون17141243أنسبشار العٌساوي801634

فقط إثنان وأربعون17131242احمداالء الحسن811635

فقط خمسون16151950عمرشهامة شحود821636

فقط ست وأربعون16151546ٌاسروسام قناص831637

فقط تسع وأربعون18171449مصعبرضوان الفزع841638

فقط أربع وخمسون18171954ابراهٌمأحمد الحٌالوي851639

فقط خمسون16171750محسنرهام شٌخ عل861640ً

فقط تسع وأربعون17151749سلومروبٌنا نصار871641

فقط خمسون18171550عبد العزٌزأحمد العبود881642
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فقط ثالث وخمسون17191753ابراهٌمنورا المحمد891643

فقط تسع وأربعون18181349عبد القادرجمال الشٌخ901644

فقط أربع وأربعون16141444عبد المعٌنٌوسف الفارس خلوف911646

فقط أربع وخمسون18181854سلٌمانرٌم الكسار921647

فقط أربع وأربعون17131444عبد الرزاقماهر الحسٌن931648

فقط خمسون17151850محمودمحمد الخلٌل941649

فقط إثنان وأربعون15101742احمدغفران داوود951650

فقط أربع وأربعون16151344أحمدحامد الناٌف961651

فقط تسع وثالثون15101439محمد علًرانٌا المصري971672

فقط ست وأربعون15151646محمد ٌحٌىمنار غزال981675

فقط خمسون17151850إبراهٌمهٌا الكشتو991683

فقط ثمان وأربعون17131848علًنور الٌونس1001714

فقط تسع وثالثون1614939صالحمدٌنة محمد1011808

فقط إثنان وخمسون16171952محمد ٌامن بركات 1021439

فقط ثالثون1614030عصام المرعً 1031550

فقط ست وعشرون1412026أكرمرشٌد خضور1041507

فقط ثمان وأربعون16161648فراتإٌمان دروٌش 1052

فقط سبع وأربعون17131747فراتمنى حجً علً 1061

فقط سبع وأربعون17131747فراتنور الجرف 1074

فقط أربع وأربعون16151344فراتهشام القادر 10819

فقط إحدى وخمسون18141951فراتأدهم الناعس 1096

فقط ست وخمسون19181956فراتابراهٌم الكردي 1103

فقط ست وثالثون12121236فراتعبد الحمٌد الهالل 11118

فقط ست وأربعون17141546عبد هللابراءه دعدوش1121495

أحمد سلٌمان االبراهٌم1

عبد الرحمن محمود العٌد2

أٌهم عواد المحمد3

محمد خٌر عبد الكرٌم الٌوسف4

عبد الرحمن رضوان المرع5ً

محمداسامه الثلجه61417

شعبانسالم العبود71535

عبدالمنعممحمد احمد دٌاب8

فقط خمس وأربعون16131645فوازمحمد الراغب11259

فقط ست وأربعون16141646حسٌنمحمد بشر الخالد2352

فقط خمس وأربعون16141545بسامعبد العزٌز جوخدار31523

فقط ست وأربعون17151446جاسمماهر العل4ً

غٌاب

أسماء الطالب الذٌن كانوا محرومٌن

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

أسماء الطالب الذٌن قدموا طلب اعادة عملً

عميد كلية التمريض

عبدالكريم قلب اللوز. د. أ

نائب العميد

محمد محسن قطرنجي. د. أ

     مدرس المقرر

نهى الخطيب.     أ


