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:التاريخ 

المالحظاتالنموذجالتفقداالسم والنسبةالرقم االمتحانيتسلسل

غصون اباء119014653

بكور ابراهيم219017812

حسن ابراهيم319017811

شعبان ابراهيم419014657

عشمه ابراهيم519014654

حسون احالم619040140

ابراهيم احمد719017816

االحمد احمد819014659

جاسم الحاج احمد919017813

الحالق احمد1019017814

الحمصي احمد1119310111

الدخيل احمد1219020016

الشالش احمد1319030132

الشمالي احمد1419014661

الصيادي احمد1519014662

الفارس احمد1619014658

علي احمد1719017815

قلفه اديب1819014663

البيطار اديبه1919017817

الحسن الجمعه اسامة2019060125

احمد اسامه2119014664

القسام اسامه2219017819

زعرب اسامه2319050051

سيفو اسامه2419014666

النجارين شيخ اسامه2519017818

قطان اسامه2619014665

خليفه اسعد2719014667

عمري اسماء2819014669

هويس اسماء2919014668

جنيد اغيد3019017820

علوش اغيد3119014670

قطرنجي االء3219014671

العمر الخليل البتول3319014672

يوسف المثنى3419020023

الحسين المنتصرباهلل3519020024

جمال الهام3619014673

جنيد الهام3719017821

عيد الياس3819014674

اسحق اليان3919030172

عدد الطالبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عدد الحضورجامعة حماه

 عدد الغيابالسنة التحضيرية

المدرج األول كلية الطب البيطري

: امتحان مقرر 



الشهاب اماني4019020025

علي شيخ امجد4119014675

المحمد امل4219017823

زاعور امل4319014676

اسماعيل امنه4419014677

الحمد امنه4519017824

الراس امنه4619014678

عزالدين اميمه4719014680

العليوي انس4819020028

السلوم ايات4919014681

المحمدالعمر ايمار5019014682

كنعان  ايمان5119014683

الحسن ايمان5219014684

طحبش ايمان5319017825

الياسين ايناس5419020167

سالوسي ايناس5519014685

سلطان ايناس5619014686

عتال ايناس5719060260

الغنامه شيخ ايه5819014687

قطرنجي ايه5919014688

شوشه ابو علواني ايهم6019014689

التركاوي المصطفى إباء6119017793

حمود إسراء6219018014

طاهر إلما6319014638

يوسف إناره6419014643

اسماعيل إياد6519014646

سراقبي إيالف6619014648

نجار إيالف6719014647

يوسف إيلي6819014649

جعبو عبيدة أبو6919017794

الريمي أحمد7019017797

الضللي أحمد7119017796

العمر أحمد7219014621

الغنوم أحمد7319410019

دهمان أحمد7419017795

دوالني أحمد7519014619

فرحه أحمد7619014622

قدحنون أحمد7719014620

الخطيب أديب7819017798

قدار أريج7919014625

محرز أريج8019014624

شحاده أسامة8119014626

الخاني أسماء8219017800

الخطيب أسماء8319017799

طراف أصيد8419014627



عارفه أغيد8519014628

الصبحة أالء8619017803

غندور ألما8719017804

حمو ألين8819017805

عتال أمجد8919060263

حسن أمين9019014640

:رئيس القاعة أمين سر القاعة

:االسم :االسم 

التوقيعالتوقيع
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المالحظاتالنموذجالتفقداالسم والنسبةالرقم االمتحانيتسلسل

ربيع أمين119014641

يوسف أمين219014639

اآلغا أنس319017807

الجاجه أنس419014644

غضنفر أوس519014645

مرقه أيمان619017809

صالح أيهم719014652

الخليل االحمد آالء819017802

يوسف الحاج آالء919014629

الصيرفي آالء1019014636

المعلم آالء1119014632

جدوع آالء1219014631

اسماعيل حجي آالء1319020004

حليمه آالء1419014634

حيدر آالء1519014630

ديوب آالء1619017801

سليمان آالء1719014637

بكري شيخ آالء1819014633

طقم آالء1919014635

حميش آنا2019014642

القدور علي آيات2119017808

استانبولي آيه2219014651

حيلوني آيه2319017810

خلف آيه2419014650

عربش باسل2519014690

يوسف الشيخ بتول2619017828

بظ بتول2719014691

حوراني بتول2819017827

شحود بتول2919014694

عبود بتول3019040133

العمر  بثينه3119018419

القطريب بدر3219017829

المكسور الموسى براء3319014695

السمان برلنطه3419060262

سفلو بسمة3519014696

الدرويش بشار3619020169

الشحود بشار3719014698

الشعيب بشار3819020033

هللا عبد بشار3919014697

عدد الحضورجامعة حماه

:امتحان مقرر 

عدد الطالبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 عدد الغيابالسنة التحضيرية

المدرج الثاني كلية الطب البيطري



ليلى بشرى4019017830

الجاموس بشير4119020036

دردر بشير4219014699

كلكل بالل4319014700

اسماعيل بيان4419014703

االسود بيان4519020037

الحسين بيان4619014702

محمد بيان4719014701

مرقا بيان4819017831

االحمد  بيسان4919014704

الدالي تاال5019014705

عيدي تاال5119017832

دقاق تاله5219014706

البنات تسنيم5319017835

النبهان تسنيم5419017836

بيسكي تسنيم5519017833

جعمور تسنيم5619060266

عيسى تسنيم5719014707

قدوره تسنيم5819017834

الخالد  تيماء5919030054

السبع تيمه6019017838

وسوف ثريا6119017839

الحسن جعفر6219040135

غانم جعفر6319014708

سيفو جالل6419017840

خدوج جنى6519014711

غازي جنى6619014710

ملحم جنى6719017842

جوالق جود6819017843

السمان جودي6919017844

الشماع جودي7019060127

العاصي جودي7119014714

الكوكو جودي7219014715

المصري جودي7319014717

طه شيخ جودي7419014713

اسبر جوليان7519014718

زحلوق جويل7619017845

سكاف جيانا7719017846

مجول حارث7819050025

عرب حازم7919014719

كميل حازم8019014720

الشعار حذيفه8119014722

سالمه حذيفه8219014721

شاكر حذيفه8319017847

الحسن حسام8419040132



القناص حسام8519017848

دبساوي حسان8619017849

الدندل حسن8719014723

العلوش حسن8819060130

رستم حسن8919014724

شدود حسن9019014725

التوقيعالتوقيع
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العابد حسناء119040128

الشريقي حسين219014726

زوين حسين319017851

محفوض حسين419014727

جربان حفيظه519017852

الحاصود حال619014731

اليوسف حال719014729

حداد حال819017854

علي حال919014730

عمار حال1019017853

كيالني حال1119014728

الجاسم الخلف حمزه1219020176

الرحال حمزه1319014732

الخضر حنان1419017855

بكور الشيخ حنان1519014733

علي أبو حنان1619017856

القاري حنين1719017857

زينو حنين1819017858

الغضبان حياة1919017859

كالس حياة2019014734

قياسه حياه2119014735

رجب حيدر2219014736

علي حيدر2319014737

الحميدي الديبان خالد2419014738

الميلوي خالد2519017860

الياسين خديجه2619014739

السلوم خزامى2719017861

المصيطف خليفة2819014740

مشعل خنساء2919014741

الطيش دانيه3019017862

بكور دانيه3119014742

زيدان دانيه3219014744

قاشوش دانيه3319014743

مراد دانيه3419060248

هللا العبد دعاء3519017864

المحمد دعاء3619017863

عدي دعاء3719060132

محلول ديما3819014745

قاقات ديمة3919014746

السنة التحضيرية

المدرج الثالث كلية الطب البيطري

:امتحان مقرر 

 عدد الغياب

عدد الطالبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عدد الحضورجامعة حماه



يوسف الحاج ديمه4019017865

عيد ديمه4119014748

ناجي ديمه4219014747

بيطار دينا4319014749

فرح رافي4419030156

الحسن راما4519014755

العليوي راما4619014754

المحمد راما4719014757

النوير راما4819014753

حالو راما4919014756

حمشو راما5019014758

رزوق راما5119017866

زيدان راما5219014759

قندقجي راما5319014762

نيوف راما5419014752

بكور رانيه5519017867

الصباغ رأفات5619014750

العلوش ربى5719017868

صوراني رتاج5819014763

اسماعيل رحيق5919014764

االصفر رزان6019017869

الحمود رزان6119040127

قرطباني رشا6219014766

وهوب رشا6319017870

دبو رشيد6419017871

جعليك رضا6519017872

ابراهيم رغد6619014768

الحسين رغد6719017875

الحسينو رغد6819017874

الخليل رغد6919014770

الصالح رغد7019014769

الكردي رغد7119014773

المحمد رغد7219017873

الخليل المحمود رغد7319014771

زكار رغد7419014772

وطفه رغد7519030151

ضعون رفيف7619014776

العثمان رند7719014778

بنود رند7819014777

الشيحاوي رنيم7919014779

هللا عبد رنيم8019040130

شاهين  رها8119017876

الكيال رهام8219017877

الموسى رهام8319014780

ابراهيم رهف8419410020



الشيخ رهف8519060247

العلوش رهف8619014782

تامر رهف8719014783

حميدان رهف8819014785

سالمة رهف8919017878

هللا عبد رهف9019017879

التوقيعالتوقيع
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البكور علي رهف119014784

األصفر روان219014790

العثمان روان319014791

العلي روان419014787

المحمد روان519014789

علي روان619014788

الضاهر روال719014792

الحبيب رؤى819020054

بدلة رؤى919014751

رزوق ريبال1019017881

التوما ريتا1119017882

الخضر االحمد ريم1219014798

الصالح ريم1319014796

المطلق ريم1419020069

النحاس ريم1519017885

درويش ريم1619014793

دياب ريم1719014799

زيد ريم1819014794

كفرجومي ريم1919017884

البني زكوان2019014801

الموسى زهراء2119014802

الشرابي زين2219014803

سليمان زين2319014804

المحمد زينب2419017888

المنجد زينب2519014805

زعتيني زينب2619014806

نصره زينه2719014807

يعقوب زينه2819014808

عبد سارة2919020074

عبدهللا سارة3019017889

خالد الشيخ ساره3119014810

سلطان ساره3219017890

قشوه ساره3319014809

ريشه سالي3419014811

زينو ساميه3519014812

قراجه سجى3619014813

الحمد سدره3719017891

عجوب سرمد3819017892

حداد سعيد3919017893

السرماني سالف4019014814

عدد الطالب

عدد الحضورجامعة حماه

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 عدد الغيابالسنة التحضيرية

المدرج الرابع كلية الطب البيطري

: امتحان مقرر 



خضور سالف4119014815

الحيط سالم4219014816

هللا العبد سالم4319014817

الخطيب سلمى4419017894

نعمه سلمى4519014818

عدي سلوى4619014820

اآلغا سليمان4719017895

سليمان سليمان4819014821

العمر سنا4919017897

ديب سنا5019014822

شويش سنا5119014823

صالح سنا5219017896

عبادي سنا5319014824

نصر سنان5419014825

العمر الخليل سوزان5519017898

دره سوزانا5619014826

صالح سوسن5719014827

كليب شادن5819014828

الصوص شام5919014829

شهاب شذا6019030138

الحالق شغف6119017899

الخطيب شفاء6219310046

سالمه شمس6319014832

االسعد شهامه6419014833

اليوسف شهامه6519014834

الخليل شهد6619014836

المحمود شهد6719014838

ترك شهد6819014837

سويدان شهد6919014835

عمرين شهد7019017900

ملوحي شهد7119017902

نورالدين شهد7219017901

حمد شهال7319060128

خليل الحاج شهم7419014839

علي الشيخ شيم7519017903

البكور شيماء7619014841

نشار شيماء7719014842

االبراهيم صبا7819017904

ضعون صبا7919014843

الزور شيخ صباح8019017905

السود عيون أبو صبحي8119014845

الهيبه صفا8219017907

منال صفا8319017906

القوس صهيب8419014846

مني طارق8519014847



شحيمه طاهر8619014848

ثلجه طالل8719017908

حسين الشيخ ظبيه8819014849

حماده عارف8919014852

عبدالحافظ عاصم9019014853

:رئيس القاعة أمين سر القاعة

:االسم :االسم 
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الحسين عامر119014855

رزوق عامر219014854

الجاجه عائشه319060122

الشيحان عائشه419014851

اللطيف عبد عائشه519017909

عرعور عائشه619014850

المحمود الجبار عبد719060256

الجعبو الحي عبد819014857

الحسين الرحمن عبد919014858

حسين السالم عبد1019020087

الحفار هللا عبد1119014862

المصطفى هللا عبد1219014859

بكاية هللا عبد1319014863

حماده هللا عبد1419014861

دوالني هللا عبد1519014860

الحموده المعين عبد1619014864

فران المنعم عبد1719014865

المحمد الناصر عبد1819014866

الحسين ضاهر الهادي عبد1919014867

طنيش الهادي عبد2019017910

االبراهيم عبدالحميد2119017911

الصبيح عبدهللا2219014868

صالح المال عبدهللا2319020092

عسكر عبدهللا2419020093

عمرو عبدهللا2519014869

اسعد عدنان2619014871

العزو عدنان2719014872

باشا موسى عدنان2819014870

دياب شحود عزه2919017912

عقاد عزيز3019017913

ابراهيم عفراء3119014874

النيربيه عفراء3219014873

الخطيب عقبه3319014875

الصالح عال3419017915

العساف عال3519014877

العقبي الدين عالء3619017919

جنيد الدين عالء3719017918

المحمد عالء3819060253

عدد الطالبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عدد الحضورجامعة حماه

 عدد الغياب

كلية الطب البيطري (5)مدرج المشفى قاعة 

السنة التحضيرية

: امتحان مقرر 



درويش عالء3919017917

رمضان عالء4019017916

كوجه عالء4119014878

اسماعيل ابو علي4219017926

االحمد علي4319017924

الحاج علي4419014879

الحسن علي4519014882

اليونس علي4619014881

حسينو علي4719014880

حمد علي4819017921

دردر علي4919014885

بارودي قربان علي5019017922

محفوض علي5119014883

ورده علي5219017920

ورده علي5319014886

وسوف علي5419017923

النمر عمار5519014887

حسن عمار5619017927

نصري عمار5719014888

اليوسف عمر5819014890

سفاف عمر5919014889

:االسم :االسم 

التوقيعالتوقيع
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القرواني عمران119014891

يوسفي عمران219017928

الجالغي عمرو319014892

الياسين عمرو419014893

صطيف عمرو519017929

قطرنجي عمرو619030155

عساف عهد719017930

حماده عيسى819017931

مجر غازي919014895

طهماز غالب1019017932

المصري غزل1119060264

عرفه غسان1219014896

علي غسان1319017933

المنصور غفران1419014897

الجرف غنى1519014898

عبدالمولى غنى1619017934

الحسنه فادي1719014900

نمنوم فارس1819014901

العمر فاطمة1919014902

الحالق فاطمه2019014905

السلوم فاطمه2119017935

زيدان فاطمه2219014904

عجاج فاطمه2319014903

آغا قادر فاطمه2419014906

مناوخ فاطمه2519060267

قصاص فدى2619014907

مراد فرات2719060124

درغام فراس2819030152

الحيدر عويد فرج2919014908

البكور فرح3019014909

الفرج العلي فرح3119020192

النبهان فرح3219014910

جاروخ فهمي3319014911

قنا فهمي3419014912

الفقش فيصل3519060131

األحمد قتيبه3619020195

الخطيب قصي3719017936

الحكيم قمر3819017937

افرنسيس كارمن3919014914

عدد الطالبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

: امتحان مقرر 

 عدد الغياب

قاعة المفاضلة  كلية الطب البيطري

عدد الحضورجامعة حماه

السنة التحضيرية



هللا العطا الخلف كفاء4019020103

باشي اوضه الدين كمال4119014915

عتيق كمال4219060257

المحمود كنان4319040126

سليم كنان4419017938

البازيد كوثر4519014916

صيموع الرا4619014918

ناصر الرا4719014917

السعد النا4819014919

الصيادي لجين4919017940

المصطفى لجين5019014926

خباز لجين5119014920

شقفه لجين5219014922

عسكر لجين5319014923

عمرو لجين5419014925

عون لجين5519017941

فهد لجين5619014921

محمد لجين5719014924

الحموي لمياء5819017942

جبيره لودي5919014928

فطوم ليال6019017943

وطفة ليث6119014929

البكور ليلى6219014930

عباس ليلى6319014931

الحموي لين6419014936

السلموني لين6519014934

الكردي لين6619014933

بركات لين6719014937

نجار لين6819017944

حيدر لينا6919014938

طالع ليندا7019017945

سليمان ماجدلين7119014941

الصدير ماري7219014943

نمو ماري7319017946

خليف ماريا7419014944

قسيس ماريو7519014945

صالح المال مالك7619020198

قطيني ماهر7719014946

الصالح مايا7819014951

طير أبو مايا7919014952

جليل مايا8019014948



شبلي مايا8119017948

القهواتي شومان مايا8219014950

فطوم مايا8319017947

كنعان مايا8419014949

مصطفى مايا8519014953

الكردي مجد8619017950

احمد محمد8719014963

اسماعيل محمد8819014966

اليوسف االحمد محمد8919014965

االسود محمد9019014973

التوم محمد9119017958

الحسين محمد9219017952

الحوري محمد9319014969

الرحمون محمد9419017955

السح محمد9519014960

السالمه محمد9619060255

الصطيف محمد9719014974

العرنجي محمد9819017954

الكشتو محمد9919017959

المحمد محمد10019020115

التوقيعالتوقيع
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الدبور المنقذ محمد119014977

اليوسف محمد219014955

غبشة امين محمد319014978

كعيد أنور محمد419014976

جهدو محمد519014970

خضور محمد619014968

باشوري خطاب محمد719014979

شعار محمد819014957

شعراني محمد919017957

علي شيخ محمد1019014972

صالح محمد1119014967

عباس محمد1219014962

عشيش محمد1319014956

الشيخ علي محمد1419017956

قاسم محمد1519014959

محفوري محمد1619014971

مقبول محمد1719014975

بطرش مالذ محمد1819014980

الزبدي نور محمد1919014982

محمد نور محمد2019014981

سفاف وائل محمد2119014983

الحماد ياسين محمد2219060261

احمد محمود2319017962

اسعد محمود2419017961

اآلفه محمود2519014989

السعدي محمود2619014984

الشهاب محمود2719020120

النعيم محمود2819014988

برازي محمود2919014987

حمد محمود3019017960

سالمه محمود3119014985

شقفه محمود3219014986

الكردي مرام3319017963

رمضان مرام3419014990

المحمد مرح3519020123

الونوس مرح3619017964

جغلي مرح3719014992

علي مرح3819014994

مجول مروان3919050026

: امتحان مقرر 

عدد الطالبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عدد الحضورجامعة حماه

 عدد الغيابالسنة التحضيرية

كلية الطب البيطري (1)قاعة المطالعة 



البرازي مروه4019014996

حشوم مروه4119014995

الصباغ مريم4219015001

العمر مريم4319015003

المحيميد مريم4419014999

الهويس مريم4519015002

ترك مريم4619014997

نمر مريم4719014998

دياب شحود احمد مصطفى4819015006

الشيحاوي مصطفى4919017965

العلواني مصطفى5019015007

النزهة مصطفى5119015008

خطاب مصطفى5219015005

طيار مصطفى5319015004

ناجي مضر5419015009

الشرابي معاذ5519060258

العباس معاذ5619015011

الشعار خلوف معاذ5719015012

قاقات معاذ5819015010

كاجوج معال5919040136

التركماني ملك6019017966

بيطار ممدوح6119017967

اللبابيدي منار6219017968

زكار منار6319017969

صوفان منال6419015014

الفرج منى6519015017

المظلوم منى6619015016

شموط منى6719015015

عيشه ابو منير6819060254

الشنان الزين مها6919020128

طواشي مها7019015018

العلي مؤيد7119014939

حلوم مي7219015020

زروف مي7319017970

زهيه مي7419015021

غفير ميار7519018430

الراوي حامد مياس7619060259

حداد ميخائيل7719017971

اغا طالب ميرال7819060250

ورده ميري7919015022

العنز ابو ميس8019017972



خوله ميس8119015024

شقره ميشيل8219015025

ورده ميشيل8319015026

الجدايل ابو ميالد8419015027

شموط ميلينا8519017973

سرماني نبال8619015029

قنبر نجاح8719017974

سيفو نجيب8819017975

الفارس ندى8919015030

حلبيه نزار9019015031

:رئيس القاعة أمين سر القاعة

:االسم :االسم 
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نزيه حلبي119015032

نصر كلثوم219015033

نضال العبد هللا319015034

نعمة هللا العبد الرزاق419017977

نعمت الدرزي519015035

نعمه شيخ بكري619017978

نغم محفوض719015036

نوار ديوب819015037

نور ابو قاسم919015048

نور االحمد1019020213

نور الصباغ1119015041

نور الطماس1219017979

نور العباس1319015045

نور العباس1419040139

نور العمر البرازي1519015043

نور العمري1619030154

نور العوض1719017981

نور العيد1819015044

نور النجار1919060252

نور الهدى البرام2019015049

نور الهدى الصالح2119015050

نور الهدى المحمد2219017983

نور دبيك2319015047

سرحان نور2419017980

شاكر نور2519015039

شامية نور2619015046

شحاده نور2719015040

محفوض نور2819017982

معال نور2919015038

جعمور نورا3019017984

خضور نيرمين3119017985

مجر هادي3219015051

علي هاله3319015052

الحسن هبه3419060249

الخالد هبه3519060246

دناور هبه3619017987

عوض هبه3719017988

غزي هبه3819040137

اليوسف هدى3919015053

الدين محب هدى4019017989

كلية الطب البيطري (2)قاعة المطالعة 

: امتحان مقرر 

عدد الطالبوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عدد الحضورجامعة حماه

 عدد الغيابالسنة التحضيرية



محمد هدى4119015054

ابراهيم هديل4219017991

االبراهيم هديل4319017992

علوش هديل4419017990

حمضمض هزار4519017993

عبدالرحمن هزار4619015055

علي هزار4719017994

رزوق هشام4819015056

عزو هال4919015057

شحادة همام5019015058

لحلوح هنا5119015059

مخلوف هناء5219015060

نوير هند5319015061

الحالق هيا5419015062

العبسي هيا5519015064

حمشو هيا5619015063

التركاوي هيام5719060123

غنامه هيام5819017995

علي واحه5919015065

ابراهيم وائل6019040138

العلي وردة6119015066

شكوه وسام6219017997

الحمود الحميد وسيلة6319015067

حاتم وضاح6419060251

المراد العزو والء6519015068

حنطو والء6619017999

برغل وليم6719015069

السكيف يارا6819015070

السودين يارا6919015071

عبود يارا7019015072

عطيه يارا7119018000

عمره يارا7219018001

رحال ياسر7319015073

كجون ياسر7419015074

خصرين ابو ياسين7519015075

الرحال يامن7619015076

المحمد يائيل7719040129

قصاص يحيى7819015077

الخرسا يزن7919018002

العلي يزن8019015078

فطوم يزن8119015079

العمار يعرب8219015080

حالوه ابو يمار8319018003

طواشي يمامة8419015082

الشعار يمن8519015083



حاويده يمن8619018004

السفاف يوسف8719015084

العاصي يوسف8819018005

اليونس يوسف8919040134

سليمان يونس9019018006

التوقيعالتوقيع
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