
2021/2020 



الفصل
الثاني(1)نتائج
امتحان
الطالب
المستجدين
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة-جامعة حماه 

المالحظاتالنتيجةعالمة
االمتحان
النظرياسم
الطالبالرقم
الجامعيالتسلسل

ناجح66ابراهٌم عبد الحمٌد الملق120030170ً

ناجح68احمد اسماعٌل الوجعان220220008

راسبغائباحمد زهٌر العطار320040016

راسبغائباسامه عبداللطٌف الرمضان420220011

راسب50الٌسار محمود الخازم520040022

راسبغائبانس محمد بضا620004636

ناجح69إسراء خالد الٌوسف720011928

راسبغائبأروى رٌاض رحال820004594

راسب56أمٌن محمد ابو كشتو920040007

راسب50آدم عادل رزق1020040002

ناجح69آالء عبد الرحمن سالم1120004598

ناجح79آالء محمد سخٌطة1220004600

راسب59آٌه محمد المصري1320011938

راسب55آٌه مهند قٌطاز1420011940

راسبغائببتول امٌن الٌاسٌن1520004641

راسبغائببتول علً جورٌه1620011951

ناجح65براءه صفوان معجون1720011954

راسبغائببشر محمد انس عدي1820011957

راسبغائببٌان محمد النشم1920011959ً

راسب54تسنٌم بسام الحمود2020011962

راسبغائبحسن محمد فادي الدرٌس2120011968

راسبغائبحسن معتز خطٌب2220004670

راسب48حال حسان المحمد2320040061

ناجح79حال علً االبراهٌم2420040063

راسبغائبحٌدر ٌونس حسن2520011974

راسبغائبخنساء بهجات االبو حسٌن2620004683

ناجح73دعاء مصطفى المشعل2720004688

راسب52راما بدر محمد2820011988

راسبغائبرغد اٌمن عش2920011994ً

راسبغائبرهف محمد كامل3020011997

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                        رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2021/2020 



الفصل
الثاني(1)نتائج
امتحان
الطالب
المستجدين
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة-جامعة حماه 

راسبغائبزهراء مصطفى نصره3120012003

راسبغائبزٌن العابدٌن ناصر منصور3220012006

راسب58زٌنه عفٌف الشحود3320040123

راسبغائبساره باسم كرٌحت3420004738

راسبغائبساره غزوان زٌدان3520004741

راسبغائبسهار مازن جبر3620040141

راسبغائبشادن جاسم الخلف3720004754

راسبغائبشهد ابراهٌم حاج موسى3820004759

راسبغائبصبا هٌثم قنبر3920012019

راسبغائبعائشه حٌان الزٌدان4020012024

راسبغائبعبد الحكٌم عبد الواحد حزوان4120060118ً

راسبغائبعبد الرحمن عبد المنعم رحال4220012028

راسبغائبعبد المعٌن علً النوري4320004785

راسبغائبعبدهللا أٌمن االسماعٌل4420004789

راسبغائبعبٌده أحمد العسكري4520004791

ناجح68علً محمد شعبان4620012040

راسبغائبفاطمه حسن االحمدت4720012046ً

ناجح60فاطمه عبدهللا كنعان4820012047

راسبغائبكرٌم سامر الصهٌون4920012050ً

راسب30مازن محمود اسعد5020040197

راسبغائبمجد عدنان وطفة5120004859

راسبغائبمحمد أمٌن عبد الكرٌم مرقا5220012068

راسبغائبمحمد بشر عبد الرزاق فنصه5320030177

ناجح67محمد خالد ابراهٌم غزال5420012075

ناجح77محمد منٌر المصطفى5520004879

ناجح69محمد موسى الضامن5620012082

راسبغائبمحمد نبٌل غٌاث العلوش5720004880

راسبغائبمروه سلٌمان الحلو5820004890

راسبغائبمرٌم عمر المصطفى5920012088

راسبغائبملك مصطفى بٌطار6020012090

راسبغائبمهند محمد ربٌع الخطٌب6120012094
المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                        رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2021/2020 



الفصل
الثاني(1)نتائج
امتحان
الطالب
المستجدين
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة-جامعة حماه 

راسب33نور عبدالحلٌم العل6220040243ً

راسبغائبنور عبدالرحمن ابو عل6320004922ً

راسب53نور محمد احسان الخطٌب6420012102

راسب32نورمان حسن االحمد6520040246

ناجح69هدٌل فاٌز سالمه6620040255

راسبغائبهدٌل محمد زاهر السمان6720060130

راسب37همام ٌوسف خمٌس6820060131

ناجح62ورده محمد فرزات6920040259

ناجح75والء طه تعتاع7020012107

اٌقاف تسجٌلهٌفاء الجاب7120060123ً

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                        رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2021/2020 



الفصل
الثاني
كلية
الصيدلة
(1)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة- جامعة حماه 

المالحظاتالنتٌجةعالمة االمتحان النظرياسم الطالبالرقم االمتحانًالرقم الجامعًالتسلسل

1
احمد الحاج جاسم719050541956

ناجح68

2
اسماء لطف717003224615ً

راسب53

3
اٌمان الباكٌر716003017362

راسبغائب

4
أحمد الحسون716003200239

راسبغائب

5
أسماء الخطٌب719048601935

راسب57

6
أالء الصبحة719054961973

راسب57

7
أمانً اآلغا717003138444

راسبغائب

8
أٌمن الحاج كرٌم716002893242

راسب26

9
بتول عبود719038182815

ناجح65

10
بتول نطٌطة719047306930

ناجح60

11
بشرى لٌلى719055781987

ناجح67

12
حسن عامر716003069337

راسبغائب

13
حٌاه الدو719047301912

ناجح66

14
حٌدر العلون719042381848ً

ناجح74

15
دٌنا بٌطار719049062932

راسب38

16
رأفت الواكد719047101881

راسب39

17
رغد حسٌن719037684813

راسب40

18
رنٌم عبدهللا719038008814

راسب52

19
رهف سالمة719042136836

ناجح68

20
روٌده عبادو715003063401

راسب53

21
سام عل71400275510ً

راسبغائب

22
سالم جوهر716002960275

راسبغائب

23
صبا المصري716003001323

راسب54

24
عبد الوهاب الجاسم716002913270

راسبغائب

25
عز الدٌن صالح71400291185

راسب34

26
عقبه ابو زٌد716003219590

راسب32

27
عمار األحمد716002924241

راسبغائب

28
غفران الجهدو3007

فراتراسب42

29
فاطمه الطالب716003227597

راسب28

30
كفاء الخلف العطا هللا3020

فراتراسب50

31
لٌث اسماعٌل716003087377

راسب44

32
لٌندا دروٌش717003242604

راسبغائب

 المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار. أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                      رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                    لٌنا رستم



2021/2020 



الفصل
الثاني
كلية
الصيدلة
(1)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة- جامعة حماه 

33
مالك العٌسى717003178530

ناجح72

34
ماٌا دخٌخ715003240606

راسبغائب

35
مجد العلً السوٌدان715003136422

راسب55

36
مجد الكردي719040861829

ناجح72

37
محار السراقب716002933258ً

ناجح64

38
محمد الحاج إبراهٌم3011

فراتناجح62

39
محمد الكشتو719042241840

راسب52

40
محمد خضر المحمد3018

فراتناجح78

41
محمد أنس الحسن715002733158

راسب38

42
محمد حاج جنٌد716002917271

راسب49

43
محمد نور العكام716002986291

راسب39

44
محمدبهجت آل نٌازي718023334685

ناجح70

45
محمود اسعد719049381937

ناجح60

46
مرح حٌالوي716003055385

راسب56

47
مرٌم منصور717003147505

راسب58

48
معال كاجوج719054461977

راسب52

49
مؤتمر الشحادة3002

فراتراسبغائب

50
نور الصٌادي716002908237

راسبغائب

51
نور العباس719043984867

راسب53

52
هبه دناور719055582978

ناجح73

53
وحٌد سلٌمان719049941939

راسب58

 المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار. أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                      رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                    لٌنا رستم



2021/2020 



الفصل
الثاني
كلية
طب
األسنان(1)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة-جامعة حماه 

المالحظاتالنتيجةعالمة
االمتحان
النظرياسم
الطالبالرقم
الجامعيالتسلسل

راسب1673352

راسب2641649

ناجح3785183

راسب4746050

ناجح5799278

راسبغائب67901

راسب7771157

راسب8746146

راسب9774656

راسب10773346

ناجح11769374

راسب12799645

راسب13757955

راسب14450

ناجح15755170

راسب16757730

راسب17671057

راسب18660256

راسب19693726

راسب20751428

راسب21780852

راسب22760954

راسب23763720

راسبغائب247754

ناجح25789172

راسب26676227

ناجح27783373

راسبغائب287583

راسب29669840

راسب30698024

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                        رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2021/2020 



الفصل
الثاني
كلية
طب
األسنان(1)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة-جامعة حماه 

راسبغائب316814

راسب32628027

راسبغائب337829

راسبغائب346270

راسبغائب357345

راسبغائب367884

ناجح37788262

راسبغائب387908

راسب39684329

راسب40672857

راسب41770258

راسب42727853

ناجح43626972

راسب44794058

راسب45627757

راسب46724355

راسب47726253

راسب48663027

راسب49760353

ناجح50695465

راسب51761054

راسبغائب528005

ناجح53792377

راسب54796643

راسبغائب556313

راسب56681132

راسبغائب576422

راسب582839

راسبغائب596942

راسب60676144

راسبغائب616671
المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                        رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2021/2020 



الفصل
الثاني
كلية
طب
األسنان(1)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة-جامعة حماه 

راسب62770136

راسب63683936

راسب64667546

راسب65689437

راسب66751043

راسب67764034

راسب68719944

راسب69777856

راسبغائب707586

راسب71799517

راسب72641539

راسب73755728

راسبغائب747204

راسبغائب757726

راسب76685148

راسب77649450

راسب78671933

ناجح79769572

راسبغائب806612

راسب81795453

راسبغائب827994

راسب83698934

راسب84672245

ناجح85788064

راسب86683030

ناجح87667080

راسبغائب887696

راسب89794638

راسب90640749

ناجح91711070

راسب92665936

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                        رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2021/2020 



الفصل
الثاني
كلية
طب
األسنان(1)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة-جامعة حماه 

راسب93685253

راسب94681854

ناجح95781060

راسب961539

راسب97783040

راسب98781832

ناجح99623865

راسبغائب1007768

راسب101784348

راسب102794337

ناجح103781966

راسب104664648

راسب105774548

ناجح106802260

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                        رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2021/2020 



الفصل
الثاني
كلية
الطب
البشري
(1)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة-جامعة حماه 

المالحظاتالنتٌجةعالمة االمتحان النظرياسم الطالبالرقم الجامعًالتسلسل

ناجح65أنس األحود1836

راسبغائبابراهين هنيدي211215

راسبغائبجعفر الحسن31702

راسب44حسن الحودو4610

راسبغائبهحود الحوراني5430

راسب52هحود الخلف611206

ناجح66هحود خير العقلة7730

راسبغائبهرام فارس811180

ناجح63ندين هحود نصر هللا9717

راسبغائبنيرهين رزق10167

راسبغائبهدى السقا111134

راسبغائبهحود جابر12420

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                   رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                 لٌنا رستم


