
100 /50عالمة النجاح        جامعة حماه 

رعاية تناسلية:  اإلختصاص دورة الفصل األول      السنة الثانيةاللغة األجنبية      :    المقــرر 

كتـــابةرقمًا
 راسبفقط أربع و أربعون درجة251944طهابراهيم اسماعيل15522

ناجحفقط خمس و ستون درجة224365علياحمد العلي25219

ناجحفقط أربع و خمسون درجة223254ممدوحاسيد تويت35358

ناجحفقط واحد و سبعون درجة264571الياسأمين ليوس45612

حرمان دورتين امتحانتينفقط سبع و خمسون درجة273057أحمدتاج الفارس55465

ناجحفقط تسع و ستون درجة264369عباسجعفرمنصور65371

ناجحفقط خمس و سبعون درجة245175حمزهحذيفه زعتيني75810

ناجحفقط ثمانون درجة275380أنورحسام سليمان85525

ناجحفقط خمس و ستون درجة244165يوسفحسن ابراهيم95622

ناجحفقط ثالث و ستون درجة273663محمدحسن سليمان105734

ناجحفقط اثنان و خمسون درجة262652احمدحسن قرقورا 115645

ناجحفقط ثالث و ثمانون درجة265783محمدحسين الخالد 125805

ناجحفقط ثمان و خمسون درجة223658مصطفىحمزة الصدير135404

 راسبفقط ست و أربعون درجة262046محمدخالدالجعبو145648

ناجحفقط أربع و ثمانون درجة275784فؤادرضا خطاب155552

ناجحفقط سبع و سبعون درجة265177كمالزين العابدين الديب165697

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة245478خالدسهى قيبارو175754

ناجحفقط ثمان و خمسون درجة223658خالدطالب السويد185635

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة265278غازيطه العبداهلل195649

ناجحفقط واحد و خمسون درجة242751حسنعارف محمدحمكي205634

ناجحفقط واحد و سبعون درجة274471احمدعبدالقادر المصطفى215669

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة275178محمدعلي الخضر225568

ناجحفقط اثنان و ستون درجة273562احمدعلي بدور235834
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حرمان دورتين امتحانتينفقط اثنان و سبعون درجة264672حسنفراس الخضر245749

ناجحفقط ثمان و ستون درجة224668عبد الوهابفواز العبود255423

 راسبفقط ثمان و أربعون درجة212748خالدكامل عبد اهلل265431

ناجحفقط أربع و ستون درجة273764محمدكنان الحسين275555

ناجحفقط اثنان و سبعون درجة274572ناقدلبانه الحسن285787

ناجحفقط ثمان و سبعون درجة275178جورجماريو عطيه295766

ناجحفقط سبع و ستون درجة264167نزيهمجد المحمد305456

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة275481مروانمحمد السايح315769

حرمانحرمان0حرمانحرمانماهرمحمد السعدي325412

ناجحفقط أربع و ستون درجة263864حسنمحمد العمر335759

ناجحفقط ست و ثمانون درجة275986محمد منقذ محمد شفيق البارودي 345878

ناجحفقط واحد و سبعون درجة274471عارفمحمد دهلل355539

حرمانحرمان0حرمانحرمانعبد الرحمنمحمد عبيد365623

حرمانحرمان0حرمانحرمانمسعدمحمود حسين375577

 راسبفقط تسع و أربعون درجة212849اسماعيلمحمودالمضحي385636

ناجحفقط خمس و ستون درجة263965عمادمحمود أحمد395602

ناجحفقط ثمان و ستون درجة254368عليمعاذ الشرع405564

ناجحفقط واحد و ثمانون درجة265581حيدرمهند الحاج علي415730

ناجحفقط ست و سبعون درجة274976محمد سميرمؤمن طالب425713

ناجحفقط واحد و ستون درجة223961عبدالهاديهائل حبيب435560

ناجحفقط ست و خمسون درجة253156محموديحيى الزين445916

ناجحفقط ثمان و ستون درجة274168نايفيوسف خلوف455609

 راسبفقط ثالث و عشرون درجة23غ23رضاأحمد محمد15518

 راسبفقط صفر درجة0حرمانحرمانزكرياعبد الرحمن علماني15081
2022-2021العام اإلضافي 
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