
الجمهورية العربية السورية

جامعة حماة

كلية الصيدلة

النتٌجةالعالمة كتابةالعالمةالنظريالعملً االسم والكنٌةالرقم االمتحانًتسلسل

غٌابغٌابغٌابغٌاب11حسن العٌسى12007

راسبفقط اثنان و ثالثون171532حال هزٌم220800

غٌابغٌابغٌابغٌاب16روان الخطٌب320700

راسبفقط واحد وخمسون213051زٌنب سماقٌة42005

راسبتسعة عشر فقط17219غرٌس قنزوع520900

غٌابغٌابغٌابغٌاب11محمد قبش62042

ناجحفقط واحد وسبعون205171مرٌم العموري72047
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2كٌمٌاء عضوٌة : الثانٌة                                المقرر:  السنة 

                  2018- 2017الفصل الثاني  للعام الدراسي-حملة /حلب/ قائمة نتائج امتحانات 
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رباب الصباغ. د.أ
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ناجح ثمانٌة وسبعون فقط78حنان عبد الرحمن37234

راسب ستة فقط!REF#حنٌن اسبر38408

ناجح ثمانٌة وتسعون فقط98خدٌجة بعبر39260

ناجح خمس وسبعون فقط75خٌر الدٌن صٌادي40284

ناجح اثنان وثمانون فقط!REF#دعاء الخطٌب41338

راسب خمس وخمسون فقط!REF#دٌاال زحلوق42202

راسب واحد وخمسون فقط!REF#دٌما الحاج ابراهٌم43280

ناجح خمس وستون فقط 65دٌما الخضر44368

ناجح اربع وستون فقط 64راما النجم45433

ناجح ست وسبعون فقط 76راما تامر46357

ناجح سبع وستون فقط!REF#رشا سمعان47301

ناجح ست وثمانون فقط 86رمضان سعود48212

ناجح خمس وستون فقط 65رنٌم عثمان اغا49303

ناجح سبع وستون فقط67رهام اسماعٌل50173

ناجح خمس وسبعون فقط75رهام الشعار51231

ناجح خمس وثمانون فقط 85رهام تعتاع52223

غٌابغٌابغٌابرهف المضح53174ً

غٌابغٌابغٌابرهف حمود54213

ناجح ثمانٌة وثمانون فقط!REF#رهف شٌخ عل55219ً

ناجح خمس وستون فقط !REF#رهف قنبر56347

ناجح سبع وسبعون فقط 77روٌده عبادو57401

!REF#رؤى ابو عرب58235

!REF#رؤى الخالد59282

!REF#رٌم الفال زعتور60349

61رٌم المصطفى61321

66رٌم طعمه62313

!REF#رٌما الرحال63288

!REF#رٌمه نداف64390

69زٌنب محمود65283

!REF#ساره التوما66289

!REF#ساره الصدٌر67300

77ساره برشٌن68299ً

!REF#ساره حلوم69292

!REF#ساره حمٌش70318

84ساره صواف71248
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!REF#ساره قنزوع72298

66سعاد عل73233ً

80سالم جوهر74275

!REF#سماهر الخطاب75250

!REF#سوسن كوجان76311

!REF#سومر شهدا فتال77296

!REF#شهد النمر78419

64شهرزاد الصٌادي79278

!REF#صالح نصره80359

!REF#صالحة حسٌن81252

!REF#صبا المصري82323

77صفا الدوالن83249ً

55صالح رحال84140

!REF#ضحى بركات85214

!REF#طلة عبد الباق86144ً

67عال المحمود87195

74عال عفٌف88343

!REF#علً األسعد89191

67علً فشتوك90393

!REF#غٌداء القاسم الصطوف91307

53فادي نجار92204

!REF#فادٌه االمٌن93253

!REF#فاطمه العبسً اللبابٌدي94305

!REF#فاطمه العوٌر95186

95فدوى عل96199ً

!REF#كوثر الجمال97224

!REF#لجٌن فارس98297

52لٌث اسماعٌل99377

85ماري جمعه100265

61مارٌا الخالد101324

67ماهر الرحال102246

72ماٌا نجار103267

77مجد العلً السوٌدان104422

59مجد جنٌد105405

81محمد ادٌب ٌغمور106353
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!REF#محمد السمٌر العوٌد107333

83محمد العلً السوٌدان108329

58محمد أنس الحسن109158

89محمد تتان110386

62محمد جعبو111315

76محمد زٌر112365

!REF#محمود صٌادي113330

!REF#مرح حٌالوي114385

70مروه جروج115268

!REF#مروه علوش116225

82مرٌم الجمال117332

66مرٌم المحمود118397

87مرٌم الٌاسٌن119358

!REF#مرٌم موسى120400

94ملك عزكور121281

71مهاب الجندي122366

89مٌس عل123363ً

!REF#ناجح معلم سلطان124245

!REF#نادٌا الجمعه الحسن12581

80نارٌمان العل126218ً

60ندى رزق127263

73نغم دوٌب128331

61نللً دٌر عطان129406ً

!REF#نهٌده البكور130334

!REF#نور العبدو131177

90نور النجم132306

!REF#نور بطرس133295

!REF#نور صٌادي134227

!REF#نوى نجار135266

89هبة مرقا136240

!REF#هبه المحمد طه137279

!REF#هبه عبدو138226

88هبه كدور139216

61هبه معروف140369

!REF#هدٌل الشٌخ محمد141399
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!REF#هناء السٌد142243

84هٌام العمر143273

!REF#والء صارم144228ً

51ٌارا صالح145201

!REF#ٌاسمٌن السلوم146247

!REF#ٌزن جمعة الحامٌش147412

70ٌونس المشعل148316
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