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راسبفقط واحد و ثالثون درجة31سالمأحمد الصوران11552ً

راسبفقط تسع و خمسون درجة59ممدوحمحمد نور بكور21553

راسبفقط اثنان و أربعون درجة42رٌاضمرعً غزال31554

راسبفقط واحد و خمسون درجة51ناٌفرنٌن نصره41555

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35عبد المنعمٌزن جوخدار51556

ناجحفقط واحد و سبعون درجة71خالدخوله الخالد61557

راسبفقط ثالث و أربعون درجة43حسانأنور قشمر71558

راسبفقط تسع و خمسون درجة59جدوعسماح الضامن81559

راسبفقط واحد و أربعون درجة41جمالأحمد الدروٌش91560

ناجحفقط ست و ستون درجة66مصطفىهنادي طقم101561

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38عبد القادربتول عٌوده111562

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75ثلجهزهره الحماده121563

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32عبد اللطٌفمحمد نور خان131564ً

راسبفقط تسع و أربعون درجة49علًتركٌة الراشد141565

راسبفقط واحد و أربعون درجة41حرباحمد ناصٌف151566

ناجحفقط ست و ستون درجة66محمدأحمد رسالن161567

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة73علًربٌعة االبراهٌم171568

ناجحفقط تسع و ستون درجة69عبد الكرٌمعصام الهوٌس181570

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35عبد الفتاحمحمد البكور191571

راسبفقط تسع و خمسون درجة59محمد أسامهمهند نعسان201572

راسبفقط خمس و أربعون درجة45محمد فؤادعبد هللا حوا211573

ناجحفقط تسع و ستون درجة69مرهجمرٌم االبراهٌم221574

راسبفقط تسع و عشرون درجة29مالكأنس االحمد231575

راسبفقط اثنان و خمسون درجة52حسنماٌا عٌسى241576

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38محمدأحمد الغجر251577

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78طلحهماهر الشعبان261578

راسبفقط ست و عشرون درجة26حسنبالل شعبان271579

ناجحفقط ثمان و ستون درجة68عادلمحمد الٌوسف281580

راسبفقط واحد و أربعون درجة41سلٌمانمارٌا الفحل291582

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78رٌاضمصطفى المصول301583

راسبفقط واحد و ثالثون درجة31أحمدبتول الشرٌف311584

ناجحفقط ثمان و ستون درجة68ٌاسرهدى األحمد321585

راسبفقط ست و ثالثون درجة36محمودخدٌجه الفارس331586

راسبفقط تسع و أربعون درجة49حسٌنابراهٌم الوال341587ً

راسبفقط ست و ثالثون درجة36باسلوالء حمدان351588

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78رٌاضسالً الونوس361589

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32طهعلً عل371590ً

راسبفقط واحد و خمسون درجة51عبد العزٌزمحمد الحسن381591

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38سامررهف التركمان391592ً
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ناجحفقط ثالث و ستون درجة63محمد راسموالء الخالد401593

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة81أنسفاطمه هندواي411594

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35احمدعمر القسوم421595

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة72ٌحٌىعلً الٌوسف431596

راسبفقط ثالث و عشرون درجة23سعد الدٌنخدٌجه االسعد441597

راسبفقط خمس و خمسون درجة55سلمانمٌس عباس451598

راسبفقط ثالث و ثالثون درجة33مٌالدجوٌل ٌعقوب461599

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78حسنفاطمه نزال العل471600ً

راسبفقط اثنان و أربعون درجة42مرواننور ماعود481601

ناجحفقط ست و ستون درجة66مصطفىهال زغرات491602

راسبفقط واحد و أربعون درجة41محمدراغدة عوٌجان501603

ناجحفقط واحد و ستون درجة61احمدرغد ابراهٌم511604

راسبفقط تسع و ثالثون درجة39محمدربا الحاج حسٌن521605

ناجحفقط تسع و ستون درجة69محمد جهادعبد المنعم زٌر531606

راسبفقط تسع و عشرون درجة29عدنانالٌاس كوسى541607

ناجحفقط واحد و ستون درجة61ولٌدغٌاث قدور551608

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32عبد القادرعمران الور561609

ناجحفقط تسع و ستون درجة69زٌاداٌمان القدور571610

راسبفقط ست و ثالثون درجة36امٌنبٌان نعسان581611

راسبفقط ثالث و خمسون درجة53حسنًحسام الصٌادي591612

راسبفقط واحد و أربعون درجة41طاللمحمد الرجب601613

راسبفقط تسع و عشرون درجة29احمدغصون البكور611615

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة81عبد الكرٌمفاطمة الٌوسف621616

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38محمدأحمد بلول631617

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة73محمودٌوسف البكور641618

ناجحفقط واحد و سبعون درجة71علًمٌس الرٌم عل651619ً

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75ساقبألٌمام القصٌر661620

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38ابراهٌمبدٌعه الجلطه671621

ناجحفقط اثنان و ستون درجة62ابراهٌمهادي نبزو681622

راسبفقط واحد و ثالثون درجة31احمدعبد هللا حسان691623ً

ناجحفقط اثنان و ستون درجة62حبٌبٌوسف بصبوص701624

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38فٌصلصفاء المحٌه711625

راسبفقط اثنان و عشرون درجة22سعدمحمد نور بٌرم721626

راسبفقط تسع و ثالثون درجة39عبد العزٌزمحمد علً صٌادي731627

راسبفقط ثالث و ثالثون درجة33صالحقٌس الخضر741628

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75خجادورالرٌك موسٌس751629

راسبفقط خمس و خمسون درجة55مٌسرحذٌفه النعسان761630

راسبفقط خمس و خمسون درجة55غازيفاطمه الزود771631

راسبفقط واحد و خمسون درجة51ٌاسرنائله خلوف781632
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راسبفقط ثمان و عشرون درجة28عبد اللطٌفنارٌمان شحود791633

راسبفقط ثالث و خمسون درجة53أنسبشار العٌساوي801634

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38احمداالء الحسن811635

راسبفقط تسع و خمسون درجة59عمرشهامة شحود821636

راسبفقط ثمان و عشرون درجة28ٌاسروسام قناص831637

راسبفقط واحد و أربعون درجة41مصعبرضوان الفزع841638

ناجحفقط تسع و سبعون درجة79ابراهٌمأحمد الحٌالوي851639

راسبفقط خمس و أربعون درجة45محسنرهام شٌخ عل861640ً

ناجحفقط ست و سبعون درجة76سلومروبٌنا نصار871641

راسبفقط خمس و عشرون درجة25عبد العزٌزأحمد العبود881642

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38ابراهٌمنورا المحمد891643

ناجحفقط تسع و سبعون درجة79عبد القادرجمال الشٌخ901644

راسبفقط ست و ثالثون درجة36عبد المعٌنٌوسف الفارس خلوف911646

ناجحفقط سبع و سبعون درجة77سلٌمانرٌم الكسار921647

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32عبد الرزاقماهر الحسٌن931648

ناجحفقط واحد و ستون درجة61محمودمحمد الخلٌل941649

راسبفقط اثنان و عشرون درجة22احمدغفران داوود951650

راسبفقط تسع و عشرون درجة29أحمدحامد الناٌف961651

راسبفقط ثالث و أربعون درجة43محمد علًرانٌا المصري971672

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32محمد ٌحٌىمنار غزال981675

ناجحفقط تسع و ستون درجة69إبراهٌمهٌا الكشتو991683

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32علًنور الٌونس1001714

ناجحفقط خمس و ستون درجة65صالحمدٌنة محمد1011808

محمداسامه الثلجه1021417

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35ماهرمحمد ٌامن بركات1031439

راسبفقط ثمان و خمسون درجة58أكرمرشٌد خضور1041507

ممدوحعصام المرع1051550ً

راسبفقط تسع و ثالثون درجة39منى حامد حجي علي1061

ناجحفقط واحد و سبعون درجة71إيمان إبراهيم الدرويش1072

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35إبراهيم صالح الكردي1083

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75نور مصطفى الجرف1094

راسبفقط ست و ثالثون درجة36ادهم المحمد الناعس1106

راسبفقط ثمان و عشرون درجة28والء سعيد الحمد الصراه11112

ناجحفقط خمس و ستون درجة65ماجد العبدهللا11214

راسبفقط خمس و أربعون درجة45هشام حسين القادر11319

راسبفقط ست و عشرون درجة26الفراتمحمد أمٌن عبد الرحمن الحمشو طومان1128ً

راسبفقط تسع و خمسون درجة59الفراتعلً اسماعٌل المحمد2140
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ناجحفقط ثالث و ستون درجة63الفراتخلود خمٌس جاسم3143

راسبفقط ثالث و ثالثون درجة33الفراتمؤٌد حمد الشٌخ4146

راسبفقط تسع و أربعون درجة49الفراتعبدهللا احمد المزعل5172

راسبفقط تسع و خمسون درجة59الفراترجب محمد خٌرو عبد الهادي6276

راسبفقط تسع و أربعون درجة49الفراتانس حمود العل7284ً

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35صالح حمود الظاهر8348

راسبفقط خمس و عشرون درجة25محمد محمود عابدٌن9349

راسبفقط تسع و عشرون درجة29محمد بشر الخالد10352

راسبفقط خمس و عشرون درجة25طاهر العبد الناصر11355

أسماء نجم الحسٌن12358

راسبفقط واحد و أربعون درجة41مها أحمد العٌسى13361

راسبفقط ست و خمسون درجة56علًرأفت الدله15613

محمد حسانبالل دندش16718ً

راسبفقط ست و ثالثون درجة36احمدمجدالمحمود التركاوي17786

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35معنعبدالرحمن فران18805

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة73عزامعوض الضاهر 19818

رٌاضمحمد فراس شكري20825

راسبفقط خمس و عشرون درجة25احمدمحمد الخضر الشنتوت21834

راسبفقط ثالث و ثالثون درجة33عبدالمسٌحمنهل سكر22934

راسبفقط تسع و ثالثون درجة39احمدادهم الفارس 23954

راسبفقط خمس و أربعون درجة45اكرمابراهٌم الرحال251030

احمدمضر العمر الحسون261053

راسبفقط خمس و خمسون درجة55محمدعبد المعٌن شهاب271072

راسبفقط ست و عشرون درجة26احمدعمر العمر281079

راسبفقط ست و خمسون درجة56نزٌهمحمد الرز291104

راسبفقط تسع و ثالثون درجة39حاتممحمد العكله301105

مصطفىمحمد األحمد311120

راسبفقط تسع و عشرون درجة29خالدسلٌمان جوخدار321133

محمودمحمد الحمود331167

راسبفقط ست و عشرون درجة26محمدنور الدٌن الطماس341183

راسبفقط خمس و أربعون درجة45عبد الباسطٌونس العبد هللا351225

ابراهٌمٌاسر الهواري361281

أٌمنحسٌن حنوف371296

ناجحفقط اثنان و ستون درجة62عبد هللامحمد احمد381297

محمدنور الدٌن سوتل391307

رٌاضخالد االسعد401326

راسبفقط تسع و عشرون درجة29أحمدبشار ابراهٌم411339

راسبفقط ثمان و خمسون درجة58طاٌعرماح محمود عٌد421353

راسبفقط خمس و خمسون درجة55طاللعبد هللا االخرس431373

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

غٌاب

عميد كلية التمريض 

عبدالكريم قلب اللوز. د. أ

   رئيس شعبة االمتحانات    نائب العميد       

محمد محسن قطرنجي. د. ربا مرقا     أ.          م
  عضو عضو عضو أمين السر رئيس اللجنة



    جامعة حماه

    كلية التمريض

    

ً كتابًةرقما

مئة فقط100

العلوم التطبٌقٌة: المقرر

2019-2018العام الدراسً -  الفصل األول - نتائج االمتحان النظري لطالب السنة األولى 

اسم األب اسم الطالب 

سل
سل

مت
 ال

قم
لر

ا

ً
مع

جا
 ال

قم
لر

االمتحان النظريا

النتٌجة

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32ٌوسف األحمد 441375

راسبفقط اثنان و عشرون درجة22عبد هللاعلً عٌد451382

ناجحفقط اثنان و ستون درجة62أحمدعبدالهادي الشمر461392

موفقمحمد الحامض471399

راسبفقط ثالث و ثالثون درجة33عبد الرحمناسامه عبدو481402

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35برهانحال الحسن491418

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة73جمٌلنوره دروٌش501425

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32رضوانعبد هللا السوٌدان511429

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38حسنغدٌر فٌاض521434

ناجحفقط تسع و سبعون درجة79محمدمٌامً الخطاب531443

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة78عادلٌحٌى الحسن541446

راسبفقط ثالث و ثالثون درجة33جونهدٌل حنا551448

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35ماهرمحمد ناجح العل561456ً

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32ٌاسٌنماجد الدروٌش571459

راسبفقط ثالث و ثالثون درجة33حبٌبٌارا حبٌب581461

راسبفقط تسع و خمسون درجة59ابراهٌمغنى عبٌد591467

راسبفقط ست و ثالثون درجة36عصامعٌسى سلٌمان601468

راسبفقط خمس و خمسون درجة55رئٌفأحمد جناد611471

راسبفقط ثالث و أربعون درجة43ابراهٌمٌوسف الغانم621479

راسبفقط ثالث و خمسون درجة53عبد الكرٌمعلً عمر631482

راسبفقط واحد و ثالثون درجة31معنٌوسف جمعه641488

ناجحفقط ست و سبعون درجة76احمدمصطفى الصٌادي651490

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35احمدردٌنا المصري661493

عبد هللابراءه دعدوش671495

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة72احمدفاطمة الجردي681498

ناجحفقط خمس و ستون درجة65زٌادبالل الحكوات691500ً

راسبفقط ست و عشرون درجة26موسىرٌم الحلو701501

ناجحفقط اثنان و ستون درجة62محمد أنسسلمى الموسى711502

راسبفقط ثمان و عشرون درجة28هوٌانفراس المحمد721505

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38سمعانرودي غطاس731509

راسبفقط خمس و أربعون درجة45ماهرمحمد شٌخ ٌوسف741512

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38حسنمحمد المرع751514ً

راسبفقط واحد و أربعون درجة41عدنانمحمود شٌحان761517

راسبفقط واحد و ثالثون درجة31محمدمجد صعب771518

راسبفقط واحد و خمسون درجة51محمداحمد عبٌد المحٌمٌد781519

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35ابراهٌممها الشٌخ791524

راسبفقط اثنان و خمسون درجة52عبد الكرٌمأحمد أحمد801527

راسبفقط تسع و ثالثون درجة39هناء عبدالعال811530

ناجحفقط خمس و سبعون درجة75محمد صفٌانعبد العزٌز صعب821534
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سبٌعأحمد سبٌع831547

فخريمعتز السٌد أحمد841549

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38أنس فرٌد القاسم851662

محمد عبدالكرٌم طومان861679ً

راسبفقط واحد و ثالثون درجة31خالد محمد الجلطة871682

ناجحفقط اثنان و ستون درجة62حسٌنخالد العتبان881707

راسبفقط خمس و أربعون درجة45محمد مصطفى محسن891715

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32محمد شرٌف الشٌخ ٌوسف901720

راسبفقط ست و ثالثون درجة36فٌصل أٌمن العمٌدي911721

راسبفقط خمس و ثالثون درجة35اٌمان محمد محمد921726

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38عوادعلً األحمد931728

راسبفقط ست و ثالثون درجة36محمد سعٌد مأمون الشٌخ موسى941732

راسبفقط خمس و عشرون درجة25أحمد سلٌمان السلٌمان951742

راسبفقط اثنان و ثالثون درجة32محمد نور ٌاسر الخلٌف961750

راسبفقط واحد و خمسون درجة51محمد عبدالكرٌم المحمد971772

راسبفقط تسعة عشر درجة19احمد خلٌفه فرج981774

راسبفقط ثمان و عشرون درجة28احمدٌونس المحمد991775

راسبفقط ست و ثالثون درجة36ابراهٌم توفٌق العلوش1001778

راسبفقط تسع و عشرون درجة29هدى خالد الحاج محمد1011786

راسبفقط خمس و خمسون درجة55أحمد حمدان العلٌوي1021794

راسبفقط خمس و خمسون درجة55علً مزٌد العصري1031796

راسبفقط ست و عشرون درجة26معتز عمر مصطفى1041804

محمد غسان عبد الداٌم الهندي1051806

راسبفقط ثمان و أربعون درجة48محمود محمد العل1061807ً

راسبفقط ثمان و ثالثون درجة38ربٌع غسان الحجازي1071809

راسبفقط ثمان و عشرون درجة28نجٌب خالد المحمد1081828

ماهر جاسم العل109ً

راسبفقط تسع و عشرون درجة29أسماء عواد الحمٌد1107

ناجحفقط واحد و ستون درجة61خلود احمد العل11110ً

راسبفقط ست و عشرون درجة26شٌماء احمد الحمد11213
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