
2021/2020 



(كلية
طب
األسنان)نتائج
مادة
الوراثة
فصل
ثاني

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

المالحظاتالمجموع عالمة االمتحان النظرياسم الطالبالرقم الجامعًالتسلسل

1
راسب705845

2
راسبغائب6921

3
راسبغائب6968

4
راسب729548

5
راسب737149

6
راسب726641

7
راسب757846

8
ناجح802183

9
راسبغائب7146

10
راسب800336

11
راسبغائب7962

12
راسب690746

13
راسب632321

14
راسب622950

15
راسب714541

16
راسبغائب6858

17
راسبغائب7498

18
ناجح696664

19
راسبغائب7528

20
راسبغائب7604

21
راسبغائب7409

22
راسبغائب7664

23
راسبغائب6859

24
راسبغائب7089

25
راسبغائب6826

26
راسب602026

27
راسبغائب7937

28
راسبغائب6097

29
راسب793634

30
راسب693747

31
راسبغائب7663

32
راسب674037

 

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 



(كلية
طب
األسنان)نتائج
مادة
الوراثة
فصل
ثاني

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

33
راسب664848

34
راسبغائب20

35
راسبغائب6885

36
راسب678838

37
راسب659633

38
راسبغائب6762

39
راسبغائب6568

40
راسبغائب7480

41
راسبغائب7526

42
راسب669751

43
راسبغائب6698

44
راسبغائب6841

45
راسبغائب6906

46
راسب682726

47
راسب750439

48
راسبغائب6879

49
راسبغائب7042

50
راسبغائب7386

51
راسبغائب7364

52
راسب691644

53
راسبغائب6734

54
راسبغائب6957

55
راسبغائب7590

56
راسبغائب7473

57
راسب665041

58
راسب682451

59
راسبغائب6758

60
راسبغائب7521

61
راسبغائب7454

62
راسب665428

63
راسبغائب7643

64
راسب565435

65
راسبغائب7237

 

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 



(كلية
طب
األسنان)نتائج
مادة
الوراثة
فصل
ثاني

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

66
راسبغائب6066

67
راسبغائب6613

68
راسبغائب6709

69
راسبغائب6671

70
راسب770137

71
راسب683936

72
راسبغائب6552

73
ناجح789283

74
راسبغائب6985

75
راسبغائب6718

راسب76655533

راسب77739250

78
راسبغائب6932

79
راسب678651

80
راسبغائب7698

81
راسب697537

82
راسبغائب7017

83
راسبغائب7092

84
راسبغائب6900

85
راسبغائب6601

86
راسبغائب7638

87
راسبغائب7642

88
راسب668439

89
راسبغائب6724

90
راسب726731

91
راسبغائب7332

92
راسب709039

93
راسبغائب6999

94
راسبغائب7247

95
راسب666738

96
راسب683239

97
راسبغائب7671

98
راسبغائب7077

 

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 



(كلية
طب
األسنان)نتائج
مادة
الوراثة
فصل
ثاني

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

99
راسبغائب6939

100
راسبغائب16

101
راسب781850

102
راسب726342

103
راسبغائب7545

104
راسبغائب7658

 

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 



(كلية
الصيدلة)نتائج
مادة
الوراثة
فصل
ثاني

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

المالحظاتالمجموع عالمة االمتحان النظرياسم الطالبالرقم االمتحانًالرقم الجامعًالتسلسل

راسب42احالم حسون1719047223892

راسبغائباحمد رجه2719055103976

راسبغائبامجد مثبوت3718025217668

راسب34أسامه زٌفه4718022394643

راسبغائبأشرف ورده5716003071432

راسب43أمانً اآلغا6717003138444

راسب40أمل علً باشا7718025464737

راسب43أٌمن الحاج كرٌم8716002893242

راسب30آٌه شلهوب9718025928751

راسب39براءه الحسن10716002989277

راسبغائبجعفر الوزه11718028722808

راسبغائبحسام عبدالح12717003156511ً

راسبغائبحسن العٌسى13715003231576

راسب46حنٌن اسبر14716003076408

راسبغائبخلود شنو15718023544693

راسبغائبراما حمشو16719047303913

راسبغائبرأفت الواكد17719047101881

راسبغائبرغد حسٌن18719037684813

راسبغائبرغدان السمان19718025676744

راسب33رنا محمد الحسن20716002967238

راسبغائبرهام الكٌال21719054781971

ناجح76رٌتا الحاٌك22718022988663

راسبغائبرٌتا نجار23718025984763

راسب52ساره احمد24718026124767

راسبغائبساره المصري2571400285241

راسبغائبسعاد عل26716002976233ً

راسبغائبسلٌم طعمه27718026027775

راسب30شهد النمر28715003030419

راسب54شهد حور29716003040340

راسب48شهرزاد الصٌادي30716002957278

راسبغائبعبد هللا العمر31716003011360
 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

د ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                    رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                  لٌنا رستم



2021/2020 



(كلية
الصيدلة)نتائج
مادة
الوراثة
فصل
ثاني

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

راسبغائبعال ابراهٌم32717003172554

راسب47عال سلٌمان33717003180539

راسبغائبعلً عبود34719047470896

راسب33فاطمه العوٌر35715002740186

راسبغائبفاطمه الكردي367140027643
راسبغائبقٌس العلوش37716003189553

راسبغائبكفاء شحاذه383014
فرات

راسبغائبكنان االسعد39717003187533

راسبغائبكوثر الصالح40717003286568

راسبغائبلٌندا طالع41719043281852

راسبغائبمازن غازي42716027281698

راسبغائبمحار السراقب43716002933258ً

ناجح86محمد العلً السوٌدان44716003003329

راسبغائبمحمد نور العكام45716002986291

راسب21محمدمعاذ بكر46718023314684

راسب50محمود اسعد47719049381937

راسب50مرٌم ملحم48716027544805

راسب45مً الكنج49718026303785

راسب25نور الصٌادي50716002908237

راسب44نور العباس51719043984867

راسبغائبنور العبدو52715002738177

راسب48هادٌه بلوات5371400283895

راسب33ٌوسف شبٌب54719050601957

راسب26مرٌم األحمد55999

 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

د معد النجار.أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

د ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                    رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً                  لٌنا رستم



2021/2020 



(كلية
الطب
البشري)نتائج
مادة
الوراثة
فصل
ثاني

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

السنة التحضٌرٌة الطبٌة- جامعة حماه 

المالحظاتالنتٌجةعالمة االمتحان النظرياسم الطالبالرقم الجامعًالتسلسل

راسبغائبابراهيم جابر11023

راسبغائباسامه زعرب21711

راسبغائبآالء الىجار31309

راسبغائبريمة جراد41277

راسبغائبسوسه الظريفة51054

راسبغائبشيماء الحسيه61619

راسبغائبصفية العمر71025

راسب49عدوية الريس81062

راسبغائبوور حمشو91308

راسبغائبهبة سالح101531

راسب36يوسف العثمان111310

 

المشرف العام على السنة التحضٌرٌة

معد النجار. أ

مدٌر شؤون الطالب المركزٌة

ٌوسف الحالق. أ

االمتحانات                  رئٌسة الدائرة

رحاب زعتٌنً              لٌنا رستم


