
2021/2020 



فصل
ثاني
كلية
الصيدلة
(2)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

الكلٌة التحضٌرٌة-جامعة حماه 

المالحظاتالنتٌجةعالمة االمتحان النظرياسم الطالبالرقم االمتحانًالرقم الجامعًالتسلسل

راسبغائبأحمد الحسون1716003200239

راسب38أمانً اآلغا2717003138444

راسبغائبآٌه شلهوب3718025928751

راسب48بتول الغرٌب4715003052402

راسب47بتول حوران5719039824821ً

راسب30حسن عامر6716003069337

راسبغائبرأفت الواكد7719047101881

راسب48رغد حسٌن8719037684813

راسب34روٌده عبادو9715003063401

راسب56زٌنب قرباش10718021748634

راسب28سالم جوهر11716002960275

راسبغائبصبا المصري12716003001323

راسبغائبعبد هللا العمر13716003011360

راسبغائبعبد الوهاب الجاسم14716002913270

راسبغائبعقبه ابو زٌد15716003219590

راسب30عمار األحمد16716002924241

راسب43غدٌر احمد17718026122786

راسبغائبغزل صبره18715003276621

راسبغائبفاطمه الطالب19716003227597

راسبغائبفاطمه العوٌر20715002740186

راسبغائبكنان االسعد21717003187533

راسبغائبلٌث اسماعٌل22716003087377

راسب28ماٌا دخٌخ23715003240606

راسبغائبمجد العلً السوٌدان24715003136422

راسب53محمد الكشتو25719042241840

راسب39محمد أنس الحسن26715002733158

راسبغائبمحمد حاج جنٌد27716002917271

 

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 



فصل
ثاني
كلية
الصيدلة
(2)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

الكلٌة التحضٌرٌة-جامعة حماه 

راسب34محمد نور العكام28716002986291

راسبغائبمصطفى الخلف29719042349839

راسب57معال كاجوج30719054461977

فراتراسب38مؤتمر الشحادة313002

راسب38نور العباس32719043984867

راسبغائبهدٌل الشٌخ محمد33715003050399

 

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 



فصل
ثاني
كلية
طب
األسنان
(2)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكيزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة- جامعة حماه 

المالحظاتالنتٌجةعالمة االمتحان النظرياسم الطالبالرقم الجامعًالتسلسل

راسب1690430

راسب2673352

راسبغائب37261

راسب4746038

راسب5629349

راسبغائب67528

راسب7437

راسبغائب86937

راسبغائب96892

راسبغائب107514

راسب11535832

راسبغائب126537

راسبغائب137297

راسبغائب146762

راسبغائب156568

راسبغائب167583

راسبغائب176291

راسبغائب186814

راسبغائب196280

راسب20632533

راسب21750445

راسبغائب226270

راسب23689253

راسب24656340

راسب25652252
 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

معد النجار.د .أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                      رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                     لٌنا رستم



2021/2020 



فصل
ثاني
كلية
طب
األسنان
(2)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكيزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة- جامعة حماه 

راسبغائب267908

راسبغائب277361

راسبغائب286728

راسبغائب297674

راسب30792346

راسبغائب316717

راسبغائب326313

راسبغائب336811

راسبغائب346942

راسبغائب356761

راسبغائب367701

راسبغائب376839

راسبغائب386675

ناجح39789294

راسبغائب406894

راسب41764048

راسبغائب426415

راسبغائب437557

راسبغائب446494

راسبغائب456612

راسب46698937

راسب47629934

راسبغائب487946

راسبغائب496407

ناجح50711063

راسبغائب516659
 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

معد النجار.د .أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                      رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                     لٌنا رستم



2021/2020 



فصل
ثاني
كلية
طب
األسنان
(2)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكيزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة- جامعة حماه 

راسبغائب527818

راسب53653443

راسب54623848

راسب55774524

راسب56598232

ناجح57802176

 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

معد النجار.د .أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                      رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                     لٌنا رستم



 2021/2020 



فصل
ثاني
كلية
الطب
البشري
(2)نتائج
امتحان
مادة
اللغة
االنكليزية

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة- جامعة حماه 

المالحظاتالنتٌجةعالمة االمتحان النظرياسم الطالبالرقم الجامعًالتسلسل

راسبغائبابراهٌم الهنٌدي111215

راسبغائبجعفر الحسن21702

راسبغائبمحمد حوران3430ً

راسبغائبمحمود محمد خٌر411134

 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

معد النجار. د.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

المتحانات                     رئٌسة الدائرةا

رحاب زعتٌنً                   لٌنا رستم


