
تمرٌض حاالت حرجة:مقرر جامعة حماه

كلية التمريض

ً كتابًةرقما

راسبفقط ثالث و خمسون درجة35.51753علًرافت الدله1613

راسبفقط ثالث و خمسون درجة38.51453محمدزاهد العل2744ً

ناجحفقط أربع و سبعون درجة492574مصطفىعبدالكرٌم مطر3843

ناجحفقط ثالث و ستون و نصف درجة46.51763.5هاللٌاسر الحمود4911

ناجحفقط ثمان و ستون درجة491968محمودعٌسى الضبعان51004

ناجحفقط ست و ستون درجة46.51966عبد هللامرٌم العوض61009

ناجحفقط تسع و ستون درجة482169عبد الستارابراهٌم العثمان71013

ناجحفقط واحد و سبعون درجة512071خالدمحمد األزرق81014

ناجحفقط واحد و سبعون درجة512071ابراهٌمخالد الٌوسف91018

راسبفقط اثنان و خمسون درجة51.5052حمودخلٌل العٌسى101021

ناجحفقط اثنان و ستون درجة50.51162ٌاسرمحمد أدٌب الحلبٌة111024

حسٌنابراهٌم الشحاده121025

راسبفقط خمس و خمسون درجة43.51155خالداحمد الحمه131027

ناجحفقط أربع و ستون درجة45.51864احمدصباح الشٌخ141034

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة51.52072فٌصلغاده سوتل151040

ناجحفقط أربع و ستون درجة46.51764مرهفمحمد نور داعور161052

راسبفقط تسع و خمسون درجة44.51459فرٌدمحمد المرع171059ً

راسبفقط تسع و خمسون درجة392059رفٌقساهر النعسان181060

راسبفقط أربع و خمسون درجة391554عمرماهر شومل191061

راسبفقط خمسون درجة49150مروانحسام الدٌن هوال201068

ناجحفقط ثالث و ستون درجة441963خالدمحمود العبود211069

راسبفقط ثمان و خمسون درجة431558سلٌمانهبة هللا الشنتوت221082

راسبفقط تسع و أربعون درجة49غٌاب49احمدمحمد المحمد231084

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة53.52478أحمدبتول البازٌد241087

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة52.51972أحمدفاطمه الدال251088ً

ناجحفقط واحد و سبعون درجة44.52671أحمدكنانه محمد الحسون261090

ناجحفقط ثالث و ستون درجة49.51363عمرمٌس الطماس271092

ناجحفقط ثالث و ستون درجة481563احمدعصماء الكدور281094

ناجحفقط أربع و ستون درجة461864وردانٌاسمٌن ابو علو291100

راسبفقط خمسون درجة50050فاروقرتٌبه العلوش301101

ناجحفقط خمس و ستون درجة47.51765حٌاننور الهدى زٌدان311103

راسبفقط ثمان و أربعون درجة331548اٌمننور الجعط321107

ناجحفقط سبع و ستون درجة452267عبد العزٌزطله تفتنازي331114

ناجحفقط أربع و سبعون درجة52.52174حافظنورة األحمد341116

راسبفقط ثالث و خمسون درجة381553محمدخالد الخلٌف351117

راسبفقط خمس و خمسون درجة46955امٌناحمد الشٌخ قدور361118

راسبفقط خمس و خمسون درجة43.51155احمدرٌم الحسٌن371122

ناجحفقط سبع و سبعون درجة56.52077حسنخلٌل حسكور381132

ناجحفقط واحد و ستون درجة412061رٌاضابراهٌم قسوم391137

راسبفقط سبع و أربعون درجة45247عوادخلف المسعود401138

راسبفقط خمس و خمسون درجة391655محمدباسل الخالد411142

حرمان
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عميد الكلية       

عبد الكريم قلب اللوز. د. أ
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محمد محسن قطرنجي.د.ربا مرقا                   أ.  م  عضو عضو عضو أمين السر رئيس اللجنة
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راسبفقط سبع و خمسون درجة431457زٌادبتول العمر421144

راسبفقط ست و خمسون درجة401656زٌادمرح السموع431146

ناجحفقط خمس و ستون درجة45.51965محمداحمد رافت اصطٌلة441147

ناجحفقط ستون درجة431760موسىسلٌمان شنو451151

ناجحفقط أربع و ستون درجة432164مصطفىزٌنه درغام461152

ناجحفقط ست و ستون درجة501666محمدعلً الفاعوري471156

راسبفقط سبع و أربعون درجة42547مصطفىمحمد جاموس481159

ناجحفقط واحد و ستون درجة471461سلٌماننور الخالد491163

راسبفقط ثمان و خمسون درجة55.5258محمدمحمود عبدالكرٌم501164

ناجحفقط أربع و ستون درجة48.51564محمدصبا العمٌدي511166

ناجحفقط سبع و ستون درجة51.51567محمداحمد الذٌاب العل521168ً

ناجحفقط ثمانون درجة54.52580عبارهٌالنه الحمود531171

ناجحفقط ستون درجة441660جورجوصال العاٌق541172

ناجحفقط خمس و ستون درجة471865عبد الكرٌمخالد الحسٌان551173

ناجحفقط واحد و ستون درجة441761محمد جمالغاده المملوك561176

راسبفقط أربع و خمسون درجة431154أمٌنمحمد الكسٌح571177

راسبفقط ست و خمسون درجة431356علًمنى عجاج581210

ناجحفقط سبع و ستون درجة44.52267أحمدحسٌن الحنظل591243

ناجحفقط اثنان و ستون درجة42.51962محمدعبد العزٌز الصالح601255

راسبفقط خمسون درجة50050عبدماجد الحسٌن611262

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة542781جاسممحمد العوض621374

ناجحفقط سبع و ستون درجة50.51667اسدهدٌل الخلٌل631378

ناجحفقط خمس و ستون درجة491665عبدنغم المال641397

ناجحفقط واحد و ستون و نصف درجة41.52061.5فراسسمره غال651400ً

راسبفقط ثالث و خمسون درجة381553محمودحمزه الحاج661496

راسبفقط ست و خمسون درجة401656محموددٌانا احمد671504

ناجحفقط أربع و ستون درجة511364محسنبشرى وسوف681532

ناجحفقط واحد و ستون درجة491261حسنعلً عاص691546ً

كناصمحمد االسعد70482

راسبفقط سبع و أربعون درجة371047فٌصلفراس فرٌج71595

ناجحفقط ستون و نصف درجة42.51860.5حكمتمجد فرحه72596

علًعالء عطار73670

ناجحفقط أربع و ستون و نصف درجة49.51564.5توفٌقمحمود شاكر74796

ناجحفقط اثنان و ستون درجة441862معنعبد الرحمن فران75805

راسبفقط خمسون درجة36.51350اكرمقصً خلوف76855

راسبفقط ثمان و خمسون درجة44.51358عٌدوباسل الحسٌن77886

راسبفقط ثالث و خمسون درجة46.5653محمدغدٌر المحمود78887

ناجحفقط اثنان و ستون درجة46.51562حسٌنخالد الٌونس المصري79914

راسبفقط ست و خمسون درجة43.51256خلدونولٌد العوض80988

ناجحفقط خمس و ستون درجة50.51465محمودمحمد سالم811219

ناجحفقط ستون درجة42.51760رحٌلعلً هابٌل821234

غٌر مسجل

1ف/اٌقاف تسجٌل

عميد الكلية       

عبد الكريم قلب اللوز. د. أ

شعبة االمتحانات         النائب العلمي
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ناجحفقط ثالث و ستون درجة44.51863ٌوسفهزار الدٌب831406

راسبفقط سبع و أربعون درجة331447محمدباسل عواد84759

ناجحفقط واحد و ستون درجة43.51761سهٌلمحمد مرقا85802

راسبفقط تسع و خمسون درجة471259رشٌدمجد الرمضان86809

راسبفقط أربع و أربعون درجة321244عزامعوض الضاهر87818

راسبفقط تسع و خمسون درجة40.51859رٌاضمحمد فراس شكري88825

راسبفقط واحد و خمسون درجة391251غازياحمد عكال89847

راسبفقط خمس و خمسون درجة38.51655خالدانور علً البكور90851

راسبفقط ثمان و خمسون درجة401858غسانعلً السلوم91918

راسبفقط ست و خمسون درجة441256رٌاضعمر عباس المطر92924

راسبفقط ست و خمسون درجة401656احمدحذٌفه كنعان93928

راسبفقط اثنان و خمسون درجة38.51352عبد المسٌحمنهل سكر94934

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة52.51972أحمدمحمد الجمعه95937

راسبفقط ثالث و خمسون درجة33.51953عبدهللاأحمد الغفٌر96942

ناجحفقط ستون درجة38.52160محمد عرفانعبد الرحمن الملك971192ً

عبد هللامالك الكرط981251

راسبفقط ثمان و أربعون درجة341448محمودأوس األحمد العطٌش991253

راسبفقط سبع و خمسون درجة43.51357ٌاسٌنزكرٌا الٌاسٌن 1001824

راسبفقط اثنان و أربعون ونصف درجة42.5غٌاب42.5محمدمروة عبد الرحمن1011737

ناجحفقط واحد و ستون درجة44.51661خالدأحمد الٌوسف1021697

ناجحفقط خمس و ستون درجة452065خالدمحمود الحصرم1031691

ناجحفقط سبع و ستون درجة44.52267احمدعبد الرحمن األحمد1041666

ناجحفقط ثالث و ستون درجة481563صالححذٌفة الدنك1051821ً

ناجحفقط ستون درجة471360طارقمٌالد العبدو1061822

ناجحفقط واحد و ستون درجة431861عبدهللامروة الحج1071769ً

ناجحفقط ستون درجة41.51860عبد الوهابموسى حساوي108860

راسبفقط أربع و خمسون درجة391554مصطفىمحمد الشاٌب1091826

راسبفقط خمس و خمسون درجة39.51555محمدمنٌب سوٌدان1101734

ناجحفقط سبع و ستون درجة481967عدناناسماء العثمان 1111694

راسبفقط ست و خمسون درجة56غٌاب55.5عزامهشام البوغرٌب1121770

راسبفقط خمس و خمسون درجة53.5155احمدمحمد الفواز1131748

ناجحفقط خمس و سبعون درجة50.52475حسنسحر الضاهر1141739

ناجحفقط واحد و سبعون درجة49.52171علًهبة سلوم1151759

راسبفقط تسع و خمسون درجة40.51859محمدامل الخالد 1161669

ناجحفقط ستون درجة39.52060حافظنارٌمان الشٌخ قدور1171667

راسبفقط ست و خمسون درجة42.51356ناٌفمرح جمعة1181708

ناجحفقط ست و ستون درجة48.51766رضوانعبد القادر غراء 1191668

ناجحفقط واحد و ستون درجة45.51561محمد بهاء الدٌنتقً الدٌن الخطٌب 120722

ناجحفقط ثمان و ستون درجة482068عبد اللطٌفأسامة الدودان121637ً

ناجحفقط سبع و ستون درجة51.51567اٌلٌادٌانا الرحٌل1221800

راسبفقط سبع و خمسون درجة42.51457زهٌررٌما هرموش1231801

عدم تظلٌل النموذجفقط تسع و خمسون درجة39.51959خمٌسخولة الجاسم 124294

حرمان عالمة

عميد الكلية       

عبد الكريم قلب اللوز. د. أ

شعبة االمتحانات         النائب العلمي
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راسبفقط تسع و أربعون درجة331649حسانعبدهللا المحمد1251673

ناجحفقط ستون درجة42.51760رضوانمحمد أبو اللبن1261658

ناجحفقط ثمان و ستون درجة47.52068احمدبراءة شنتوت1271805

راسبفقط أربع و خمسون درجة41.51254طًبشرى العبود128812

راسبفقط ست و خمسون درجة431356ٌوسفعلً األسعد 129964

راسبفقط أربعون درجة281240رٌاضعبد الكرٌم الحسن 1301803

راسبفقط واحد و خمسون درجة34.51651خلٌفةٌحٌى الفرج 1311701

راسبفقط ثمان و خمسون درجة461258تركًفاطمه الزهراء الداعوس1321678

راسبفقط ثالث و أربعون درجة30.51243عبد الرحمنعالء العزو المراد1331120

ناجحفقط ثالث و سبعون درجة52.52073ماجدعبد الرزاق عسكر134716

ناجحفقط أربع و سبعون درجة502474ابراهٌممجد سلٌمان135512

ناجحفقط ثالث و ستون درجة501363محمدمعروف عل136684ً

راسبفقط سبع و ثالثون درجة37غٌاب37خالدمصطفى المصطفى137568

ناجحفقط تسع و ستون درجة50.51869أحمدزٌنب الخلٌل 138288

ناجحفقط تسع و ستون درجة48.52069مصطفىوفاء بكور139295

ناجحفقط ثمان و ستون درجة501868ابراهٌمعبدهللا الكدٌري 140299

عدم تظلٌل النموذجفقط تسع و خمسون درجة44.51459محمد زٌادمالك الصبح141302

راسبفقط خمس و خمسون درجة381755دالٌن العموري142282

راسبفقط ثالث و خمسون درجة381553توفٌق عواد 143308

رٌاضمحمد الدٌاب144383

محمد ناظمطه االسماعٌل145449

راسبفقط ثمان و خمسون درجة421658عبد الغنًمعاذ محٌمٌد146611

راسبفقط واحد و خمسون درجة51غٌاب51اسماعٌلمحمود فرحات147628

راسبفقط واحد و خمسون درجة391251زٌادمحمد العمر148648

راسبفقط تسع و أربعون درجة49غٌاب49عبد الكرٌمسعد الدٌن حسان149676ً

محمدزاهر رمضان150683

راسبفقط ثمان و خمسون درجة421658محمد حسانبالل دندش151718ً

ناجحفقط ثالث و ستون درجة441963خالدسعٌد الطعان152733

راسبفقط اثنان و أربعون درجة42غٌاب42محمد رضوانأحمد السلوم153756

ناجحفقط سبع و ستون درجة511667حسنمروان الشاكر154791

ناجحفقط ست و ستون درجة471966حسنٌامن الصخري155799

راسبفقط أربع و خمسون درجة54غٌاب54حسٌنعلً الحمود156808

ناجحفقط ست و ستون درجة491766أحمدنور المحمد الدناور157822

ماهرعبدهللا دٌاب158836

أسماء طالب االستضافة

أسماء الطالب الحاملٌن المقرر

غٌر مسجل

غٌر مسجل

غٌر مسجل

غٌر مسجل

أسماء الطالب المتقدمٌن بطلب اعادة عملً

عميد الكلية       

عبد الكريم قلب اللوز. د. أ

شعبة االمتحانات         النائب العلمي
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راسبفقط ست و أربعون درجة42446محمودعبد الجبار شبٌب159882

شرٌفمحمد العثمان العمر160922

راسبفقط خمس و أربعون درجة45غٌاب45هشاممحمد بنٌامٌن خان161953ً

ناجحفقط واحد و ستون درجة461561احمدمحمد مؤمن الغزال162982ً

ناجحفقط أربع و ستون درجة471764حازمأحمد كلثوم1631236

ناجحفقط خمس و سبعون درجة542175حسنمحمد الشٌخ1641242

راسبفقط ثالث و خمسون درجة53غٌاب53خالدعمار حمدان1651250

راسبفقط ثمان و خمسون درجة401858فوازمحمد الراغب1661259

عبد الجبارمحمد الحسٌن167589

ماهرمحمد الحاج عل1681241ً

عدناناحمد حمدو169562

سلٌمانٌوسف األحمد170769
مصطفى السلٌمان171326

محمودمحمد الحسن172590

مصطفىأسعد  المحمد173537

راسبفقط خمس و أربعون درجة311445ماجدمؤتمن الخضر174570

عبد الرحمنصفٌة صطوف الشٌخ175708

راسبفقط واحد و خمسون درجة351651عبد الرحمنضٌاء عزو176998

راسبفقط خمس و أربعون درجة321345حسنحٌان المذٌب177534

ناجحفقط ستون درجة441660ابراهٌمأحمد العباس1781214

راسبفقط ست و خمسون درجة302656رضواننور العل179609ً

غٌر مسجل

غٌر مسجل

غٌر مسجل

غٌر مسجل

غٌر مسجل

غٌر مسجل

غٌر مسجل

غٌر مسجل

غٌر مسجل

عميد الكلية       

عبد الكريم قلب اللوز. د. أ

شعبة االمتحانات         النائب العلمي

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



تمرٌض حاالت حرجة:مقرر جامعة حماه

كلية التمريض

عميد الكلية       

عبد الكريم قلب اللوز. د. أ

شعبة االمتحانات         النائب العلمي

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



تمرٌض حاالت حرجة:مقرر جامعة حماه

كلية التمريض

69

14

55

عميد الكلية       

عبد الكريم قلب اللوز. د. أ

شعبة االمتحانات         النائب العلمي

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



تمرٌض حاالت حرجة:مقرر جامعة حماه

كلية التمريض

عميد الكلية       

عبد الكريم قلب اللوز. د. أ

شعبة االمتحانات         النائب العلمي

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



تمرٌض حاالت حرجة:مقرر جامعة حماه

كلية التمريض

عميد الكلية       

عبد الكريم قلب اللوز. د. أ

شعبة االمتحانات         النائب العلمي

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



تمرٌض حاالت حرجة:مقرر جامعة حماه

كلية التمريض

60

14

46

83

152

0.5460526

54.605263

عميد الكلية       

عبد الكريم قلب اللوز. د. أ

شعبة االمتحانات         النائب العلمي

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


