
2021/2020 



فصل
ثاني
كلية
الصيدلة
(التشريح
)نتائج
امتحان
مادة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة- جامعة حماه 

 عالمة

العملي

( 100 من )
التحويل بعد

)(70 من) 30 من )

غائبغائباحمد رجه1719055103976

3625.2أغٌد حمشدو2719042183838

غائبغائبأالء الصبحة3719054961973

3423.8بٌان محمد4719050745948

3524.5رواد صقر5719050901962

غائبغائبروان عل6719052121958ً

غائبغائبروان غصن77190616611004

غائبغائبسنا عبادي8719051464972

4028شهد ملوح9719041776832ً

غائبغائبقٌس العلوش10716003189553

3222.4لجٌن شاهٌن11719056701990

4128.7محمد طارق عبد الرحمن127190608011000

غائبغائبمصطفى الخلف13719042349839

غائبغائبهزار حمضمض14719056061989

التسلسل
 الرقم

االمتحاني
الثالثي االسم

التشريح مقرر عالمة

المجموعالنظري عالمة

(100 من)

العملي وضع الجامعي الرقم

 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌرشؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات               رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً            لٌنا رستم



2021/2020 



فصل
ثاني
كلية
طب
األسنان
(التشريح
)نتائج
امتحان
مادة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة- جامعة حماه 

العملي عالمة

( 100 من )
التحويل بعد

)(70 من) 30 من )

9163.7إعادة عمل18021ً

غائبغائب25990

4028إعادة عمل37683ً

3121.7إعادة عمل47678ً

1913.3إعادة عمل57679ً

4229.4إعادة عمل67677ً

غائبغائب77528

غائبغائب87710

غائبغائبإعادة عمل97244ً

غائبغائب107937

1178913826.6

غائبغائب127998

غائبغائب137950

غائبغائب147480

غائبغائب157488

1679384934.3

غائبغائب177478

2618.2إعادة عمل187684ً

غائبغائب197789

غائبغائب205482

2166303121.7

3222.4إعادة عمل225974ً

غائبغائب237701

غائبغائببدون عمل247892ً

غائبغائب256985

غائبغائب267970

غائبغائب278001

غائبغائب287989

غائبغائب297654

3625.2إعادة عمل307946ً

التسلسل
 الرقم

االمتحاني
الثالثي االسم

التشريح مقرر عالمة

المجموعالنظري عالمة

العملي وضع

 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة 

معد النجار.د .أ

مدٌر الشؤون المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                   رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                لٌنا رستم



2021/2020 



فصل
ثاني
كلية
طب
األسنان
(التشريح
)نتائج
امتحان
مادة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة- جامعة حماه 

غائبغائب317979

 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة 

معد النجار.د .أ

مدٌر الشؤون المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                   رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                لٌنا رستم



2021/2020 



فصل
ثاني
كلية
الطب
البشري
(التشريح
)نتائج
امتحان
مادة

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة-جامعة حماه

 عالمة

العملي

( 100 من )
التحويل بعد

)(70 من) 30 من )

6142.7إعادة عملًاسامه زعرب11711

غائبغائبعبد اللطٌف الشحود21040

غائبغائبإعادة عملًيائيل المحمد31534

التسلسل
 الرقم

االمتحاني
الثالثي االسم

التشريح مقرر عالمة

المجموعالنظري عالمة

(100 من)

العملي وضع

 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                     رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                    لٌنا رستم


