
2020/2021 للفصل الثاني (البيولوجيا)        نتائج امتحان الطالب المستجدين مادة  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

 عالمة

العملي

( 100 من )
التحويل بعد

)(70 من) 30 من )

5135.71955ابراهٌم عبد الحمٌد الملق120030170ً

5337.11351احمد اسماعٌل الوجعان220220008

غائب18غائبغائباحمد حسن العمر320011943

غائب19غائبغائباحمد حمود العلً العثمان420220009

5941.31860احمد خالد الجلطه520011944

غائب17غائبغائباسامه عبداللطٌف الرمضان620220011

4430.82354الٌسار محمود الخازم720040022

غائب22غائبغائباٌه سلٌم دٌوب820011949

5538.52463اٌه محمد بشار مسدي920011950

غائب20غائبغائبإسراء خالد الٌوسف1020011928

غائب18غائبغائبإسراء خلٌل حنظل1120020004

5840.62465إسراء فائز ضوا1220011929

غائب28غائبغائبإلٌن نزار دٌوب1320011933

غائب19غائبغائبإٌالف ٌحٌى االحمد1420220006

غائب24غائبغائبأروى رٌاض رحال1520004594

غائب25غائبغائبأسماء عزت زعبة1620011931

غائب18غائبغائبأمل عٌد المحمد1720020008

5437.82260أمٌن محمد ابو كشتو1820040007

5437.82058آدم عادل رزق1920040002

الثالثي االسماالمتحاني الرقمالتسلسل

البيولوجيا مقرر عالمة

المجموعالنظري عالمة

(100 من)

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار. أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                          رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2020/2021 للفصل الثاني (البيولوجيا)        نتائج امتحان الطالب المستجدين مادة  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

5840.62263آالء عبد الرحمن سالم2020004598

غائب17غائبغائبآالء محمد سخٌطة2120004600

غائب24غائبغائبآالء محمد قناص2220004602

غائب26غائبغائبآٌه زٌاد زٌدان2320004608

5840.62566آٌه عماد الكبب2420011936

4430.81849آٌه محمد المصري2520011938

4632.22457آٌه مهند قٌطاز2620011940

غائب19غائبغائببابل عبد الكرٌم ضعون2720004640

غائب24غائبغائببتول عبد الكرٌم عزو2820004643

غائب22غائبغائببتول محً الدٌن عاص2920011953ً

6142.72568براءه صفوان معجون3020011954

6142.72366بشرى أحمد شحاده3120011958

غائب22غائبغائببٌان محمد النشم3220011959ً

غائب25غائبغائبتاله مدٌن حسن3320011960

غائب21غائبغائبتامر فؤاد شربا3420011961

غائب22غائبغائبتسنٌم بسام الحمود3520011962

غائب24غائبغائبجٌما سمٌر جربوع3620004662

غائب23غائبغائبحسن مصطفى هوٌش3720011969

5337.12361حال حسان المحمد3820040061

5437.82765حال علً االبراهٌم3920040063

غائب18غائبغائبحنٌن علً عبٌده4020004676

غائب24غائبغائبحٌدر سلٌمان الحسٌن4120004678

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار. أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                          رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2020/2021 للفصل الثاني (البيولوجيا)        نتائج امتحان الطالب المستجدين مادة  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

غائب21غائبغائبخالد احمد عثمان4220004679

غائب19غائبغائبخالد أنس الٌوسف4320011975

غائب22غائبغائبخنساء بهجات االبو حسٌن4420004683

غائب21غائبغائبخوله عبود األحمد4520004685

غائب22غائبغائبدانٌا خلدون طالب4620011979

5739.92565دعاء مصطفى المشعل4720004688

4128.72150دٌانا أحمد ناصر الدقاق4820011984

5337.12159راما اٌاد زٌود4920011987

6142.72063راما بدر محمد5020011988

5236.41956راما علً لطوف5120004693

6646.22572رأفات مازن الجٌجكل5220004691ً

غائب18غائبغائبرزان خالد قاسم5320030173

غائب22غائبغائبرضا محمود الشٌخ عل5420011990ً

غائب21غائبغائبرغد اٌمن الدٌوب5520011993

غائب21غائبغائبرغد عبدالقوي المخلف5620020068

5538.52362رنٌم أحمد أبو عون5720060117

5840.61859رهام محمد المحمد المحمود5820011996

غائب27غائبغائبرهف علً الحلو5920004714

غائب20غائبغائبرهف محمد كامل6020011997

غائب18غائبغائبروان خالد دٌبان6120011998

غائب20غائبغائبزهراء احمد جمال الدٌن6220004725

غائب23غائبغائبزهراء مصطفى نصره6320012003

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار. أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                          رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2020/2021 للفصل الثاني (البيولوجيا)        نتائج امتحان الطالب المستجدين مادة  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

غائب18غائبغائبزٌن العابدٌن غٌاث جبر6420012005

غائب25غائبغائبزٌن العابدٌن ناصر منصور6520012006

غائب25غائبغائبزٌنة مؤٌد ٌونس6620410018

غائب20غائبغائبسلوم محمدبشار السفر6720012011

غائب22غائبغائبسهار مازن جبر6820040141

غائب22غائبغائبسهى علً زٌنب6920012015

غائب19غائبغائبشادن جاسم الخلف7020004754

غائب23غائبغائبشٌماء صالح جرجنازي7120012018

غائب19غائبغائبصفا ٌاسر زائل7220004767

5337.12058ضٌاء محمد الرٌس7320012021

غائب24غائبغائبعالٌه عمر الفرا7420012025

غائب26غائبغائبعبد الرحمن عبد الغنً االسود7520012026

غائب22غائبغائبعبد الرحمن عبد المنعم رحال7620012028

غائب25غائبغائبعبد القادر عثمان نقار7720030175

غائب19غائبغائبعبد هللا طارق القوجه7820004781

6545.52268عبد المجٌد غازي الحسٌن7920004784

3927.31947عبد المعٌن علً النوري8020004785

4430.82455علً محمد شعبان8120012040

غائب19غائبغائبعمران عبد القادر عزٌز8220004807

غائب18غائبغائبعٌسى أسامة عكعك8320004810

غائب21غائبغائبفاطمه البتول محمد موسى8420012044

غائب21غائبغائبفاطمه سامر الشٌخ8520004823

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار. أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                          رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2020/2021 للفصل الثاني (البيولوجيا)        نتائج امتحان الطالب المستجدين مادة  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

3725.92147فاطمه عبدهللا كنعان8620012047

5840.62061فائزه ادٌب شٌخ الزور8720004818

40282149فرح محمد مصباح العاه8820004828ً

غائب27غائبغائبفطٌنة عبد القادر بٌاطس8920004829ً

غائب22غائبغائبقاسم محمود دٌاب9020004830

غائب17غائبغائبقتٌبه عبدالسالم المصطفى9120020111

4229.42454لمى احمد عبدهللا9220004842

غائب25غائبغائبلونا ٌاسر اسماعٌل9320004843

4330.12556مازن محمود اسعد9420040197

غائب25غائبغائبمجد حسام حجازي9520012064

6948.32271مجد عدنان وطفة9620004859

غائب25غائبغائبمجدي محمد انٌس العٌسى9720012066

غائب19غائبغائبمحمد اسالم مروان مصري9820060127

6545.52470محمد بشر عبد الرزاق فنصه9920030177

غائب24غائبغائبمحمد حسٌن المحمد10020012073

غائب20غائبغائبمحمد خالد ابراهٌم غزال10120012075

4229.42151محمد زهٌر سمٌر البستان10220012078ً

غائب22غائبغائبمحمد عبدالرحٌم الخطٌب10320012081

غائب23غائبغائبمحمد منٌر المصطفى10420004879

غائب22غائبغائبمحمد نبٌل غٌاث العلوش10520004880

4229.42050مرٌم عمر المصطفى10620012088

غائب21غائبغائبمرٌم محمد جمعه10720030184

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار. أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                          رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2020/2021 للفصل الثاني (البيولوجيا)        نتائج امتحان الطالب المستجدين مادة  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

6142.72366ملك مصطفى بٌطار10820012090

غائب20غائبغائبمهند محمد ربٌع الخطٌب10920012094

غائب24غائبغائبمٌس موفق عزو11020004907

غائب23غائبغائبناٌا ماعود الماعود11120004910

غائب23غائبغائبنغم رضوان سعد الدٌن11220004916

5437.82563نوار محمد الحسن11320040241

5538.51958نور عبدالحلٌم العل11420040243ً

5538.52160نور علً دهٌمش11520060121

5236.42158نور عمٌد دٌاب11620004923

غائب21غائبغائبنور مأمون االمٌر حسن11720004925

60422567نور محمد احسان الخطٌب11820012102

3725.92450نورمان حسن االحمد11920040246

غائب22غائبغائبهدى مسعف الحسٌن12020012104

غائب23غائبغائبهدٌل بسام السلوم12120004936

4632.22356هدٌل فاٌز سالمه12220040255

2718.91938همام ٌوسف خمٌس12320060131

6243.41963والء طه تعتاع12420012107

غائب15غائبغائبٌامن رضوان زٌنو12520004957

غائب22غائبغائبٌانا لؤي صلٌب12620012110ً

غائب26غائبغائبٌزن ابراهٌم بٌطار12720004959

غائب20غائبغائبٌمنى مصطفى محمد12820004961

غائب19غائبغائبٌوسف علً سلوم12920012114

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار. أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                          رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2020/2021 للفصل الثاني (البيولوجيا)        نتائج امتحان الطالب المستجدين مادة  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

130
هٌفاء الجاب20060123ً

تسجٌل اٌقاف

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار. أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                          رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                      لٌنا رستم



2021/2020  

الفصل الثاني كلية طب األسنان(البيولوجيا )نتائج مادة 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة-جامعة حماه 

 عالمة

العملً

 من)

100)

 بعد

التحويل

)(70 من) 30 من )

178146042

279275538.5

372745538.5

475785538.5

580105236.4

678535035

778345135.7

879455538.5

974775236.4

1073215538.5

1176835739.9

1276785538.5

1377214330.1

1478904934.3

1577595437.8

1676795840.6

غائبغائب177555

1876775035

1970746142.7

2074626948.3

2175075437.8

2272884833.6

2376645639.2

2460203927.3

غائبغائب259613

غائبغائب267937

2776055739.9

غائبغائب286756

الثالثي االسماالمتحاني الرقمالتسلسل

البيولوجيا مقرر عالمة

النظري عالمة
المجموع

 من)

100)

العملي وضع

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                   رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                 لٌنا رستم



2021/2020  

الفصل الثاني كلية طب األسنان(البيولوجيا )نتائج مادة 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة-جامعة حماه 

2979974531.5

3078916142.7

3164874833.6

3275084632.2

3374525941.3

غائبغائب347931

3575066344.1

غائبغائب367893

3773475639.2

3875855538.5

3978455538.5

4079726746.9

4178525941.3

4276844531.5

4375115035

4480165941.3

4565496243.4

غائبغائب467597

4778365538.5

4875905941.3

4977024934.3

غائبغائب507743

5165596243.4

5274737753.9

5366505035

5480096142.7

5578316042

5678125236.4

5776445437.8

5875215337.1

5976355337.1

6076435035

6174334934.3
المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                   رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                 لٌنا رستم



2021/2020  

الفصل الثاني كلية طب األسنان(البيولوجيا )نتائج مادة 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة-جامعة حماه 

6269475135.7

6377014430.8

6464636042

6575865840.6

6671695035

6769065337.1

6875013222.4

6979053222.4

7076945941.3

7165802517.5

7278256646.2

7355933725.9

7479344229.4

7578864732.9

7679204330.1

7779544531.5

7873987250.4

7972696948.3

8078065437.8

8195538.5

8277425035

8377775739.9

8475476142.7

8580005135.7

8678685639.2

8779464430.8

8865234531.5

8971265337.1

9078384632.2

9164445739.9

9278754934.3

غائبغائب937601

9476575538.5
المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                   رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                 لٌنا رستم



2021/2020  

الفصل الثاني كلية طب األسنان(البيولوجيا )نتائج مادة 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة-جامعة حماه 

9578184833.6

9676854330.1

9764785035

9876914934.3

9976584732.9

غائبغائب1008021

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                   رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                 لٌنا رستم



2021/2020  

الفصل الثاني كلية الصيدلة (البيولوجيا)نتائج مادة 

وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة-جامعة حماه 

 عالمة

العملي

( 100 من )
التحويل بعد

(70 من)
( 30 من )

5236.4اسماعٌل العبد1719047801910

امجد مثبوت2718025217668
غائبغائب

أسماء الخطٌب3719048601935
غائبغائب

بشار غفر4719050941950
5337.1

بشرى لٌلى5719055781987
5437.8

بٌان محمد6719050745948
5035

تسنٌم البنات7719049021927
5538.5

تسنٌم النبهان8719054741970
غائبغائب

تقى الحلبٌه9715002920272
غائبغائب

تٌماء الخالد10719045361886
6042

جعفر الوزه11718028722808
غائبغائب

حبٌب عل12718026036782ً
4934.3

حسان ٌوسف13718026029778
5538.5

حسن حسن14719047288911
4028

حال الٌوسف15719047530902
4732.9

حٌاه الدو16719047301912
3927.3

رغد حسٌن17719037684813
5035

رنٌم عبدهللا18719038008814
6847.6

رهام الكٌال19719054781971
غائبغائب

رهف المضح20715002721174ً
5437.8

رهف سالمة21719042136836
5035

زٌنب المنجد22719039061818
4229.4

زٌنه حنا23718026230794
5840.6

سعاد االٌوب24718026231793ً
4833.6

سندس الرحمون25715002718145
5035

شهد ملوح26719041776832ً
5337.1

صالح نصره27716003024359
غائبغائب

عبد هللا دلوان28719047581905
4430.8

عفراء ابراهٌم29719048301924
6646.2

علً عبود30719047470896
5639.2

التسلسل
 الرقم

االمتحاني
الثالثي االسم

الخلية بيولوجيا مقرر عالمة

المجموعالنظري عالمة

(100 من)

العملي وضع
الجامعي الرقم

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

معـد النجــار.د.أ

مدٌرشؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                   رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                 لٌنا رستم



2021/2020  

الفصل الثاني كلية الصيدلة (البيولوجيا)نتائج مادة 

وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة-جامعة حماه 

غزل صبره31715003276621
غائبغائب

فهمً جاروخ32719044881870
4833.6

كابً جبور33718026302799
4934.3

لجٌن الصٌادي34719047541898
5035

لٌال فطوم35719051541963
5739.9

6042ماٌا الرعٌدي36719046941879

ماٌا حمٌدي377190609211002
4732.9

محمد التوم38719051081952
5236.4

محمد خضر المحمد393018
6444.8فرات

محمد شولق40718023301678
6243.4

محمدبهجت آل نٌازي41718023334685
6746.9

محمدمعاذ بكر42718023314684
5739.9

مصطفى احمد شحود دٌاب43719056022984
4732.9

5538.5ملك طٌبه44719047417922

منى الفرج45719051841968
3725.9

مٌار غفٌر46719043061856
6545.5

نتالً غال47718025243721ً
7451.8

هدٌل ابراهٌم48719055261975
2517.5

واحه عل49719042124837ً
غائبغائب

وسٌم المحمد50718025989766
غائبغائب

وعد عراب51718025986764ً
6243.4

5035ٌاسمٌن العل52716002884230ً

ٌوسف شبٌب53719050601957
4330.1

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

معـد النجــار.د.أ

مدٌرشؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                   رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                 لٌنا رستم



2021/2020  

(كلية الطب البشري)الفصل الثاني (البيولوجيا )نتائج امتحان مادة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة-جامعة حماه 

 عالمة

العملي

 من)

100)

 بعد

التحويل

(70 من)

( 30 من )

غائبغائبآالء النجار11309

5135.7اسامة زعرب21711

غائبغائبخضر الحسيه3297

غائبغائبشيماء الحسيه41619

3826.6قمر الدبيك511211

4430.8عمران المنصور61087

6545.5يوسف علي العثمان71310

غائبغائبهبة سالح81531

التسلسل
 الرقم

االمتحاني
الثالثي االسم

البيولوجيا مقرر عالمة

النظري عالمة
المجموع

 من)

100)

العملي وضع

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معـد النجــار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                      رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                   لٌنا رستم


