
100/60عالمة النجاح   

كتػػػابةرقمًا
حرماف حرمػػاف 0حرمافغابراىيم ربيع1
حرماف حرمػػاف 0حرمافغاحمد اسود2
 راسبإحدى و أربعوَف فقط 291241احمد الطعاف3
ناجحثالث و ستوَف فقط 313263احمد سلهب4
حرماف حرمػػاف 0حرماف8احمد صوراني5
حرماف حرمػػاف 0حرمافغاسراء الذكره6
ناجحتسع و سبعوَف فقط 384179اسراء بارودي7
ناجحاثنتاِف و تسعوَف فقط 375592اسراء عساؼ8
 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 14822اسيد شيخ صبح9

 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 36642البتوؿ القاسم10
ناجح ثمانوَف فقط 384280الكوثر المصري11
 راسبثالث و ثالثوَف فقط 26733المثنى الشعار12
 راسبتسع و ثالثوَف فقط 251439امير المنصور13
حرماف حرمػػاف 0حرمافغانس ورده14
ناجحاثنتاِف و ثمانوَف فقط 394382ايماف المحمد15
 راسبخمس و ثالثوَف فقط 35صفر35ايو ياسين دالي16
حرماف حرمػػاف 0حرمافغايهم غالييني17
حرماف حرمػػاف 0حرمافغبتوؿ ثلجو18
ناجحسبع و ثمانوَف فقط 404787بتوؿ عروب19
ناجحثالث و ثمانوَف فقط 404383بالؿ حوا20
 راسبست و أربعوَف فقط 262046بالؿ خورشيد21
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحساف المحفوض22
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحسن سليماف23
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحسن قطاف24
حرماف حرمػػاف 0حرماف10خالد الدحل25
حرماف حرمػػاف 0حرمافغخالد العبود26
حرماف حرمػػاف 0حرمافغخضر ديبو27
ناجحتسع و ستوَف فقط 363369رامي الخضر28
حرماف حرمػػاف 0حرماف11رنا شحود29
 راسبتسع و عشروَف فقط 22729رىف شاىين30
حرماف حرمػػاف 0حرمافغرواف خورشيد31
حرماف حرمػػاف 0حرمافغروكساف الحمصي32
 راسبثماف و ثالثوَف فقط 29938رياض الجاسم33
حرماف حرمػػاف 0حرمافغرياـ وسوؼ34
حرماف حرمػػاف 0حرماف10ريم الصوراني35
حرماف حرمػػاف 0حرمافغسامر الشيخ محمود36
حرماف حرمػػاف 0حرمافغسالـ الفرخ37
حرماف حرمػػاف 0حرمافغسلطاف الدين قطاف38
 راسبست و ثالثوَف فقط 231336صبحيو فرحات39
 راسبثماف و عشروَف فقط 25328صالح الدين كريم40
ناجحإحدى و سبعوَف فقط 333871ضحى البغاج41
حرماف حرمػػاف 0حرمافغطو ضاىر42
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعائشة المصري43
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعبد الرزاؽ الزيدي44
 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21عبد العزيز زقزوؽ45
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعبد الكريم الخلوؼ46
 راسبسبع و أربعوَف فقط 262147عبد المجيد العيسى47
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 221032عال الشيحاوي48
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعلي األحمد49
 راسب ثالثوَف فقط 201030علي الماغوط50
 راسبثالث و ثالثوَف فقط 201333علي خليل51
 راسبإحدى و أربعوَف فقط 261541علي سيفو52
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعلي شيخ محمود53
 راسبخمس و أربعوَف فقط 252045علي عبيدو54

جامعة حماه 
2017  / 2016   المعهد التقاني للطب البيطري                    جدوؿ امتحاني للعاـ الدراسي 

االولى                          :                                        الفصل الثاني                            السنة 2تشريح الوصفي ؼ:          المقػػرر 

سل
سل

م

أعماؿ السنةاإلسم والشهرة
االمتحاف 
النظري

مالحظػػػاتالنتيجػػةالمجمػوع النهائػي
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حرماف حرمػػاف 0حرمافغعلي عيزوقي55
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعمراف الرمضاف56
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعوض أبو عره57
 راسبثماف و عشروَف فقط 181028غيث عبد الواحد58
حرماف حرمػػاف 0حرماف8غيداء طالب59
حرماف حرمػػاف 0حرمافغفاطمو ابو اسماعيل60
حرماف حرمػػاف 0حرمافغفاطمو العمر61
 راسبثالث و عشروَف فقط 121123فاطمو المحمد62
ناجحتسع و سبعوَف فقط 384179فاطمو نداؼ63
حرماف حرمػػاف 0حرمافغكاظم عيسى64
حرماف حرمػػاف 0حرماف8كريم القصير65
حرماف حرمػػاف 0حرماف10الرا عبيدو66
ناجحثماف و سبعوَف فقط 374178لجين العجاف67
حرماف حرمػػاف 0حرمافغماىر عوض68
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمايا الجرؼ69
ناجح سبعوَف فقط 333770محمد الخطيب70
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد السماعيل71
ناجحست و سبعوَف فقط 364076محمد الشيخ رجب72
 راسبثماف و عشروَف فقط 151328محمد العتر73
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد محمود المحمد74
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد اليوسف75
 راسبثماف و عشروَف فقط 22628محمد باسل اآلوا76
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد حسن الشماع77
 راسبتسع و عشروَف فقط 171229محمد خير الحسن78
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد زريقو79
 راسب عشروَف فقط 15520محمد شوكو80
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24محمد مسعود الملقي81
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمود األخرس82
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمصطفى الحوراني83
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمصطفى النبهاف84
ناجحأربع و ثمانوَف فقط 364884معتز محسن85
 راسبتسع و عشروَف فقط 171229مي دالي86
حرماف حرمػػاف 0حرمافغميشيل حنا87
ناجحخمس و سبعوَف فقط 334275نبيهو دبوري88
حرماف حرمػػاف 0حرمافغنذير الضايع89
 راسبأربع و خمسوَف فقط 282654نور سبسبي90
 راسب ثالثوَف فقط 201030ىادي حداد91
 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 222042ىبو السكاؼ92
حرماف حرمػػاف 0حرمافغىماـ زيداف93
 راسبثالث و خمسوَف فقط 312253والء االسطو94
 راسباثنتاِف و خمسوَف فقط 292352ياسين الصيرفي95
ناجحست و ستوَف فقط 293766يماف االوا96
حرماف حرمػػاف 0حرمافغيوسف ابو فضو97
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24يوسف جمعة الحسن98

 راسب عشروَف فقط 20غ20ابراىيم احمد1
ناجحثماف و سبعوَف فقط 374178ابراىيم كردي2
 راسبتسع و أربعوَف فقط 292049احمد الجسري3
 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 14822احمد الدوش4
حرماف حرمػػاف 0حرمافغاحمد القصير5
حرماف حرمػػاف 0حرمافغاحمد زينو6
 راسبست و عشروَف فقط 18826احمد سفاؼ7
ناجحإحدى و ستوَف فقط 372461احمد كناكر8
 راسبثماف و ثالثوَف فقط 211738اسماعيل عروانة9

الراسبوف
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حرماف حرمػػاف 0حرمافغاغيد حيدر10
 راسبست و ثالثوَف فقط 251136اماني الوسوؼ11
حرماف حرمػػاف 0حرمافغامجد مير محمد مصطفى12
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17امير الحيالوي13
حرماف حرمػػاف 0حرمافغانس الشيخ حسن14
 راسب أربعوَف فقط 301040انغاـ زنزوؿ15
حرماف حرمػػاف 0حرمافغانور الغاوي16
 راسب عشروَف فقط 12820اياد الصالح جوخدار17
 راسبست و ثالثوَف فقط 261036ايهم الفيل18
حرماف حرمػػاف 0حرمافغبشير شققي19
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 25732توفيق الحزـو20
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحساـ شحود21
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحسن خلف22
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحسن زىره23
 راسبتسع و عشروَف فقط 151429حسناء شرتوح24
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحسين الخليل25
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحسين جعمور26
 راسب ثالثوَف فقط 24630حمزه ديب27
 راسبخمس و خمسوَف فقط 183755حنين ابو قاسم28
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحنين السقا29
 راسبأربع و ثالثوَف فقط 181634حنين العتر30
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحنين عبيدو31
حرماف حرمػػاف 0حرمافغخضر عبدو32
حرماف حرمػػاف 0حرمافغدايانا رستم33
حرماف حرمػػاف 0حرمافغرائد الشعار34
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17رزاف الخبازي35
حرماف حرمػػاف 0حرمافغرشا درويش36
 راسبخمس و عشروَف فقط 16925رغداء مزيد37
حرماف حرمػػاف 0حرمافغرواد رحمو38
 راسبتسع و ثالثوَف فقط 221739ريم ورده39
حرماف حرمػػاف 0حرمافغساري العبد اهلل40
حرماف حرمػػاف 0حرماف6سامر ديوب41
حرماف حرمػػاف 0حرماف11سومر زيداف42
حرماف حرمػػاف 0حرمافغشادي البعريني43
 راسب عشروَف فقط 20غ20شهناز الجرؼ44
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعامر الحلبي45
 راسبخمس و عشروَف فقط 25غ25عامر جنيد46
 راسبتسع و ثالثوَف فقط 221739عبد اهلل السبع47
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعبد اهلل خضر الشيخ48
 راسبسبع و عشروَف فقط 19827عبيد المذري49
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعالء مقداد50
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعلي منال51
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعمار الجندي52
 راسبسبع و أربعوَف فقط 331447عمر الطماس53
حرماف حرمػػاف 0حرمافغغيث فياض54
حرماف حرمػػاف 0حرمافغفادي ىاشم55
حرماف حرمػػاف 0حرمافغفايز شيخ الزور56
ناجحست و ستوَف فقط 333366فهيمو األحمد57
حرماف حرمػػاف 0حرمافغفؤاد عليا58
حرماف حرمػػاف 0حرمافغكـر رحمو59
 راسبست عشرة فقط 16غ16لمى القصير60
حرماف حرمػػاف 0حرمافغلمى صقر61
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد الحسن الحلبي62
 راسبثالث و ثالثوَف فقط 181533محمد الخلوؼ بن رضواف63
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حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد السح64
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد السعد65
 راسبثالث و عشروَف فقط 16723محمد الشهاب66
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد الفيل67
 راسبثماف عشرة فقط 18غ18محمد النبهاف68
 راسبسبع و خمسوَف فقط 352257محمد حمدو السفاؼ69
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد حمزه70
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد حيدر بن ابراىيم71
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد حيدر بن مصطفى72
ناجحاثنتاِف و سبعوَف فقط 314172محمد زريفو73
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24محمد زعيزع74
حرماف حرمػػاف 0حرماف9محمد ظافر الحسينو75
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد عطيو76
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد ونوس77
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمود عاشور78
 راسبإحدى و أربعوَف فقط 251641محيا مسطو الحلبي79
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمرح المربط80
 راسب ثالثوَف فقط 141630مرح ديب81
 راسبأربع و ثالثوَف فقط 191534مرح قنزع82
 راسبأربع و عشروَف فقط 16824مرىف الشيخ ياسين83
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمرىف الصغير84
 راسبتسع و خمسوَف فقط 293059مروه الياسين85
 راسبإحدى و أربعوَف فقط 192241مصطفى ابو دمعو86
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمصطفى الحرؾ87
 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 22غ22ممدوح العز الدين88
 راسبثماف و خمسوَف فقط 302858مهند حسين بن ابراىيم89
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمؤيد الدوري90
حرماف حرمػػاف 0حرمافغميسم الجرؼ91
حرماف حرمػػاف 0حرمافغميالد شاىين92
حرماف حرمػػاف 0حرمافغنادر كحيل93
حرماف حرمػػاف 0حرمافغنزار كحلة94
 راسبأربع و ثالثوَف فقط 161834نوار ضعوف95
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 201232نور الهدى الوسمي96
 راسبخمس و عشروَف فقط 141125ىناء الشيخ عمر97
حرماف حرمػػاف 0حرمافغىيثم حيدر98
حرماف حرمػػاف 0حرمافغوليد بصو99

حرماف حرمػػاف 0حرمافغيارا الهبيط100
حرماف حرمػػاف 0حرمافغأسامة الحصري1
 راسبتسع عشرة فقط 16319حسن الحاج زين2
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحسين فياض3
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعلي غازي4
 راسب خمسوَف فقط 331750محمد غازي الصمصاـ5
ناجحاثنتاِف و سبعوَف فقط 363672اباء شحاده1
 راسباثنتاِف و خمسوَف فقط 341852ابراىيم عواد2
حرماف حرمػػاف 0حرمافغابراىيم يازجي3
 راسبثالث و عشروَف فقط 23غ23احمد الخلف4
 راسبثالث و ثالثوَف فقط 33غ33احمد الخليف5
 راسبست و ثالثوَف فقط 162036احمد العمر6
حرماف حرمػػاف 0حرمافغاحمد شيخ الزور7
حرماف حرمػػاف 0حرمافغاحمد عباس8
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13اريج ديب9

 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12اسامو العبيد10

دورة استثنائية

تخػػلف
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 راسبإحدى و عشروَف فقط 13821اليسار عثماف11
ناجحأربع و ستوَف فقط 214364أمين السرميني12
 راسبتسع عشرة فقط 14519بتوؿ الفيل13
 راسبتسع و أربعوَف فقط 282149بالؿ فروج14
حرماف حرمػػاف 0حرماف11حسن الدالي15
 راسبثالث و عشروَف فقط 23غ23حسين حيدر16
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحمزة ارحيم17
 راسبسبع و عشروَف فقط 27غ27حمزه زريعة18
 راسبإحدى و ثالثوَف فقط 171431خالد مشعاف19
 راسبسبع و أربعوَف فقط 272047دعاء األسعد20
حرماف حرمػػاف 0حرمافغدعاء بركات21
 راسب عشروَف فقط 15520ديانا عبد الرحيم 22
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12رحيم خلف23
 راسبثالث و عشروَف فقط 18523رزاف نحاس24
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14رشا ىرموش25
 راسبثالث و خمسوَف فقط 173653رنيم الدالي26
 راسبثالث و أربعوَف فقط 241943رىاـ القصير27
 راسبثالث و أربعوَف فقط 232043رىاـ فهد28
 راسبست و عشروَف فقط 26غ26رواد الجرؼ29
 راسبثماف و عشروَف فقط 20828ريمو خلوؼ ديب30
 راسبخمس و خمسوَف فقط 342155زكريا مغمومة31
ناجحإحدى و ستوَف فقط 223961سامر حاج محمد32
 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 22غ22سعيد السراج33
حرماف حرمػػاف 0حرمافغسلمى زاىر34
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 161632سلمى عثماف35
 راسبثالث و ثالثوَف فقط 191433سمر أحمد36
 راسب ثالثوَف فقط 21930سناف حربا37
 راسبثماف و ثالثوَف فقط 261238ضحى سموف38
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعبد الرحمن التمر البرازي39
 راسبسبع و عشروَف فقط 27غ27عبد اهلل السعدي40
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 201232عبيده بزنكو41
 راسبثالث و خمسوَف فقط 262753عفراء الحموي42
 راسبثالث و ثالثوَف فقط 191433عال اإلدلبي43
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعلي السح44
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 24832علي الكردي45
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعلي شحود46
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 151732علي عورو47
 راسب ثالثوَف فقط 30غ30علي ىبره48
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12عماد الغريواتي49
 راسبثالث و ثالثوَف فقط 201333عمار المال50
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعيسى فطـو51
حرماف حرمػػاف 0حرماف11غيداء أبو قاسم52
 راسب عشروَف فقط 20غ20قاسم الحوري53
ناجحست و ستوَف فقط 273966كرامو سلـو54
 راسبخمس و أربعوَف فقط 212445مادلين القطريب55
 راسبسبع و ثالثوَف فقط 261137محمد البندوف56
 راسب ثالثوَف فقط 21930محمد العبد57
ناجحثالث و ستوَف فقط 263763محمد العبود58
 راسبثالث و أربعوَف فقط 271643محمد النوفي59
 راسبخمس و عشروَف فقط 25غ25محمد أمين سعد الدين60
عقوبة راسبست عشرة فقط 16محجوب16محمد دياب61
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13محمد رمضاف قراميط62
 راسبتسع و أربعوَف فقط 252449محمد عطفة63
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد عكاري64
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 راسبأربع و أربعوَف فقط 251944محمد عواد65
 راسبإحدى و أربعوَف فقط 231841محمد نور النوفي66
 راسبسبع و ثالثوَف فقط 241337محمود عبد القادر67
 راسبتسع و أربعوَف فقط 311849مرح سيفو68
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15مرىف عبد الحق69
 راسبتسع و ثالثوَف فقط 291039مصطفى الضايع70
 راسب ثالثوَف فقط 22830مصطفى كلكل71
 راسبخمس و عشروَف فقط 24125مصطفى المبيض72
 راسبإحدى و ثالثوَف فقط 201131منى زعير73
 راسبإحدى و أربعوَف فقط 221941نجالء سفر74
 راسبأربع و أربعوَف فقط 242044ندى سموف75
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 191332ندى طوماني76
 راسبثالث و ثالثوَف فقط 191433نصر درويش77
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12نوار ديب78
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 23932نور معطي79
 راسبثماف و عشروَف فقط 171128ىبو ثلجة80
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19ىنا عبيدو81
 راسب أربعوَف فقط 271340ىناد الحسن82
 راسبخمس و عشروَف فقط 16925ىياـ سموف83
 راسبإحدى و عشروَف فقط 12921ىيثم عيد84
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17وساـ خبازي85
حرماف حرمػػاف 0حرمافغوفاء الخطيب86
 راسبخمس و عشروَف فقط 16925وئاـ عورو87
 راسبثماف عشرة فقط 18صفر18يحيى العمادي88
 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 301242يزف زودة89

حرماف حرمػػاف 0حرمافغصالح الصالح1
حرماف حرمػػاف 0حرمافغغيث زعرور2
حرماف حرمػػاف 0حرمافغفيصل قطريب3
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمأموف زكدوحو4
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد البارودي5
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمصطفى تقال6
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمهند تلجو7
 راسبخمس و ثالثوَف فقط 201535اباء اسماعيل1
 راسبثالث و عشروَف فقط 14923حسن الرحموف2
 راسبتسع و عشروَف فقط 22729خالد الجوىر3
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعلي صطوؼ4
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد عبد الرزاؽ المحمود5
 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21محمد دباغ6
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17محمود دياب7
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17محي الدين الواوي8
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24مصطفى محيو9
 راسبثالث و عشروَف فقط 121123ابراىيم الهندي1
 راسبإحدى و عشروَف فقط 14721احمد الضاىر2
حرماف حرمػػاف 0حرمافغالياس حنا3
حرماف حرمػػاف 0حرمافغايات الشيحاوي4
 راسبثالث و عشروَف فقط 14923ايهم الخليل5
حرماف حرمػػاف 0حرمافغبالؿ العيوش6
حرماف حرمػػاف 0حرمافغثائر خليل7
 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 281442حذيفو شيخ صبح8
حرماف حرمػػاف 0حرماف8حسين العلوش9

 راسبتسع و عشروَف فقط 20929خالد عرياف10

تخػػلف

الرقة
الراسبوف

إدلػػػػػػػػػػػػػػب
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 راسبخمس و عشروَف فقط 18725خالد قندقجي11
ناجحأربع و ثمانوَف فقط 345084راغده المحمد12
حرماف حرمػػاف 0حرمافغرأفت السليماف13
حرماف حرمػػاف 0حرمافغرضواف الرمضاف14
حرماف حرمػػاف 0حرمافغزاىر الحاج احمد15
 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 121022سليماف السخري16
 راسبثماف و أربعوَف فقط 282048شريف مصطفى17
 راسبست و عشروَف فقط 141226طو قدوره18
ناجحثماف و ستوَف فقط 323668عامر سرميني19
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعبد الحميد عدي20
ناجحإحدى و ثمانوَف فقط 384381عبد الرحمن الشيخ مرعي21
 راسبسبع و أربعوَف فقط 281947عبد اهلل الناعس22
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعلي المير23
 راسب عشروَف فقط 15520فاروؽ اليوسف24
 راسبست و خمسوَف فقط 342256فرياؿ كعيد25
حرماف حرمػػاف 0حرماف9كـر خدوج26
 راسبتسع و أربعوَف فقط 321749لمى المعراوي27
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمجد الحاج احمد28
حرماف حرمػػاف 0حرماف11محمد العيسى29
حرماف حرمػػاف 0حرماف11محمد عبد الحميد المحمود30
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد بكور31
 راسبثالث و خمسوَف فقط 302353محمد طارؽ الكردي32
 راسبإحدى و عشروَف فقط 17421محمد يسوؼ33
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمود سالمو34
حرماف حرمػػاف 0حرماف6محمود مرزا35
 راسبثالث و خمسوَف فقط 292453منقذ الدياب36
 راسبثماف و عشروَف فقط 171128ناىد ورده37
حرماف حرمػػاف 0حرمافغنور الوسوؼ38
 راسبخمس و أربعوَف فقط 301545نور جنيد39
 راسب ثالثوَف فقط 27330ىادي الداحوؿ40
 راسبأربع و ثالثوَف فقط 201434ىدى اللبابيدي41
حرماف حرمػػاف 0حرمافغىماـ الدبيات42
حرماف حرمػػاف 0حرمافغوائل الدياب43
حرماف حرمػػاف 0حرمافغوداد داوود44
حرماف حرمػػاف 0حرمافغيامن حمودي45
حرماف حرمػػاف 0حرماف11يوسف معجوف46
حرماف حرمػػاف 0حرمافغأحمد زغيره1
حرماف حرمػػاف 0حرمافغأسامو رزوؽ2
 راسب ثالثوَف فقط 28230براء علي الصالحو3
 راسبسبع و ثالثوَف فقط 231437حمزه العبد اهلل4
 راسبإحدى و خمسوَف فقط 371451حمزه نداؼ5
حرماف حرمػػاف 0حرمافغسعد الدين قراجو6
 راسبسبع و ثالثوَف فقط 251237عبد الرحمن المدني7
 راسبتسع و ثالثوَف فقط 261339عبد الرزاؽ الحسن8
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعبد السالـ وتاره9

 راسبست و عشروَف فقط 17926عبد الهادي التمر البرازي10
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعبيده حمصي سختوره11
 راسبإحدى و ثالثوَف فقط 151631عز الدين عرواني12
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد الصالح13
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد نور زعيزع14
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمد نور زقزوؽ15
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمحمود الحالؽ16
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمنير حموية17

الراسبوف
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 راسب عشروَف فقط 20غ20محمد بكر1
 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 291342محمود اآلمين2

 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 16622اسامة مغربل1
 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21حساف الصباغ2
حرماف حرمػػاف 0حرمافغحسن عرواني3
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24حكم خرفاف4
 راسبتسع عشرة فقط 14519حنيفة العبيسي القس5
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 201232فادي طوماف6
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19كـر قيمة7
 راسبخمس و أربعوَف فقط 232245محمد أديب بلبل8
 راسبسبع و ثالثوَف فقط 231437ىادي المحمد9
ناجحاثنتاِف و سبعوَف فقط 304272االء االحمد1
حرماف حرمػػاف 0حرمافغامجد دبيات2
حرماف حرمػػاف 0حرمافغاياد ديب3
حرماف حرمػػاف 0حرمافغرياـ داؤد4
حرماف حرمػػاف 0حرمافغشهاب الشهاب5
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14عبد اهلل العبد اهلل 6
حرماف حرمػػاف 0حرماف9عمار الزرزوري7
حرماف حرمػػاف 0حرمافغعمار السيد8
حرماف حرمػػاف 0حرمافغماجد نصره9

حرماف حرمػػاف 0حرمافغمجد ديب10
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمجد صليبي11
حرماف حرمػػاف 0حرمافغمهتدي ديب12
 راسبإحدى و عشروَف فقط 14721يامن الحاج13
 راسبأربع و أربعوَف فقط 232144حسن علواني1
حرماف حرمػػاف 0حرمافغخالد حمزة2
حرماف حرمػػاف 0حرمافغكـر اهلل حمو1
حرماف حرمػػاف 0حرمافغنورا عبيدو2
حرماف حرمػػاف 0حرمافغنوار خلوؼ1
حرماف حرمػػاف 0حرمافغناصر جموؿ1
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 201232والء العبد اهلل 2
 راسب أربعوَف فقط 211940ىاني مروش1

تخػػلف

الحسكة

تخػػلف

الراسبوف

الراسبوف

دير الزور

دورة استثنائية

تخػػػلف إدلب
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