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 راسبتسع و ثالثوَف فقط 3939-ريم الصوراني35
راسبغيػػػػػاب0غ-سامر الشيخ محمود36
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ناجحاثنتاِف و ستوَف فقط 6262-علي سيفو52
ناجحخمس و خمسوَف فقط 5555-علي شيخ محمود53
ناجحخمس و تسعوَف فقط 9595-علي عبيدو54
راسبغيػػػػػاب0غ-علي عيزوقي55
راسبغيػػػػػاب0غ-عمراف الرمضاف56
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ناجحاثنتاِف و ثمانوَف فقط 8282-فاطمو نداؼ63
راسبغيػػػػػاب0غ-كاظم عيسى64
راسبغيػػػػػاب0غ-كريم القصير65
ناجحخمس و سبعوَف فقط 7575-الرا عبيدو66
ناجحتسع و خمسوَف فقط 5959-لجين العجاف67
راسبغيػػػػػاب0غ-ماىر عوض68
 راسبأربع و ثالثوَف فقط 3434-مايا الجرؼ69
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ناجحإحدى و خمسوَف فقط 5151-محمد العتر73
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ناجحأربع و خمسوَف فقط 5454-محمد باسل اآلوا76
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد حسن الشماع77
ناجح خمسوَف فقط 5050-محمد خير الحسن78
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ناجحثماف و خمسوَف فقط 5858-مصطفى الحوراني83
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ناجحخمس و سبعوَف فقط 7575-احمد الجسري3
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ناجحتسع و ستوَف فقط 6969-احمد الدوش4
راسبغيػػػػػاب0غ-احمد القصير5
ناجحثالث و سبعوَف فقط 7373-احمد زينو6
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 5151-احمد سفاؼ7
ناجحثالث و ستوَف فقط 125163احمد كناكر8
ناجحثالث و خمسوَف فقط 134053اسماعيل عروانة9

راسبغيػػػػػاب0غ-اغيد حيدر10
راسبغيػػػػػاب0غ-امجد مير محمد مصطفى11
راسبغيػػػػػاب0غ-امير الحيالوي12
راسبغيػػػػػاب0غ-انس الشيخ حسن13
راسبغيػػػػػاب0غ-انور الغاوي14
راسبغيػػػػػاب0غ-اياد الصالح جوخدار15
 راسبخمس و ثالثوَف فقط 3535-ايهم الفيل16
راسبغيػػػػػاب0غ-بشير شققي17
ناجح خمسوَف فقط 5050-توفيق الحزـو18
راسبغيػػػػػاب0غ-حساـ شحود19
راسبغيػػػػػاب0غ-حسن خلف20
راسبغيػػػػػاب0غ-حسن زىره21
راسبغيػػػػػاب0غ-حسين الخليل22
راسبغيػػػػػاب0غ-حسين جعمور23
ناجحاثنتاِف و خمسوَف فقط 5252-حنين ابو قاسم24
راسبغيػػػػػاب0غ-حنين السقا25
ناجحثالث و ثمانوَف فقط 8383-حنين العتر26
راسبغيػػػػػاب0غ-حنين عبيدو27
راسبغيػػػػػاب0غ-خضر عبدو28
ناجح خمسوَف فقط 5050-دايانا رستم29
راسبغيػػػػػاب0غ-رائد الشعار30
راسبغيػػػػػاب0غ-رزاف الخبازي31
راسبغيػػػػػاب0غ-رشا درويش32
راسبغيػػػػػاب0غ-رغداء مزيد33
 راسب ثالثوَف فقط 3030-رواد رحمو34
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 5151-ريم ورده35
راسبغيػػػػػاب0غ-ساري العبد اهلل36
راسبغيػػػػػاب0غ-سامر ديوب37
ناجحاثنتاِف و خمسوَف فقط 5252-سومر زيداف38
راسبغيػػػػػاب0غ-شادي البعريني39
راسبغيػػػػػاب0غ-شهناز الجرؼ40
ناجحثماف و ستوَف فقط 6868-عامر الحلبي41
راسبغيػػػػػاب0غ-عامر جنيد42
ناجحإحدى و ثمانوَف فقط 8181-عبد اهلل السبع43
 راسبخمس و عشروَف فقط 2525-عبيد المذري44
راسبغيػػػػػاب0غ-عالء مقداد45
راسبغيػػػػػاب0غ-علي منال46
راسبغيػػػػػاب0غ-عمار الجندي47
ناجحاثنتاِف و خمسوَف فقط 5252-عمر الطماس48
راسبغيػػػػػاب0غ-غيث فياض49
راسبغيػػػػػاب0غ-فادي ىاشم50
ناجحإحدى و ستوَف فقط 6161-فهيمو األحمد51
راسبغيػػػػػاب0غ-فؤاد عليا52
 راسبست عشرة فقط 1616-كـر رحمو53
راسبغيػػػػػاب0غ-لمى القصير54
راسبغيػػػػػاب0غ-لمى صقر55
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد الحسن الحلبي56
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 5151-محمد الخلوؼ57
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راسبغيػػػػػاب0غ-محمد السح58
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد السعد59
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد الشهاب60
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد الفيل61
ناجحسبع و سبعوَف فقط 7777-محمد حمدو السفاؼ62
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد حمزه63
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد حيدر بن ابراىيم64
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد حيدر بن مصطفى65
ناجحثماف و سبعوَف فقط 7878-محمد زريفو66
ناجح خمسوَف فقط 5050-محمد زعيزع67
 راسبثماف عشرة فقط 1818-محمد ظافر الحسينو68
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد عطيو69
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد ونوس70
راسبغيػػػػػاب0غ-محمود عاشور71
 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 4242-محيا مسطو الحلبي72
 راسبخمس و أربعوَف فقط 4545-مرح المربط73
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 5151-مرح ديب74
ناجحأربع و ستوَف فقط 6464-مرىف الشيخ ياسين75
ناجحثالث و سبعوَف فقط 7373-مرىف الصغير76
ناجحاثنتاِف و خمسوَف فقط 5252-مصطفى ابو دمعو77
راسبغيػػػػػاب0غ-مصطفى الحرؾ78
راسبغيػػػػػاب0غ-ممدوح العز الدين79
ناجحاثنتاِف و تسعوَف فقط 9292-مهند حسين بن ابراىيم80
راسبغيػػػػػاب0غ-مؤيد الدوري81
راسبغيػػػػػاب0غ-ميسم الجرؼ82
راسبغيػػػػػاب0غ-ميالد شاىين83
راسبغيػػػػػاب0غ-نادر كحيل84
راسبغيػػػػػاب0غ-نزار كحلو85
ناجح ستوَف فقط 6060-نوار ضعوف86
ناجحسبع و ستوَف فقط 6767-نور الهدى الوسمي87
راسبغيػػػػػاب0غ-ىناء الشيخ عمر88
راسبغيػػػػػاب0غ-ىيثم حيدر89
ناجحثالث و ثمانوَف فقط 8383-وليد بصو90
راسبغيػػػػػاب0غ-يارا الهبيط91
ناجحاثنتاِف و خمسوَف فقط 5252-حسن الحاج زين1
راسبغيػػػػػاب0غ-علي غازي2
ناجحتسع و ستوَف فقط 6969-محمد أمير جنيد3
ناجحخمس و سبعوَف فقط 7575-ايمن الواوي1
ناجحسبع و ستوَف فقط 184967بالؿ السيد اسماعيل2
 راسبغيػػػػػاب22غ22حسين حيدر3
راسبغيػػػػػاب0غ-حمزة ارحيم4
راسبغيػػػػػاب0غ-رواد الجرؼ5
راسبغيػػػػػاب0غ-زيد الحاج زين6
راسبغيػػػػػاب0غ-سعيد السراج7
ناجحثماف و خمسوَف فقط 5858-عبد الرحمن عيسى8
 راسبغيػػػػػاب19غ19عبيده بزنكو9

راسبغيػػػػػاب0غ-علي السح10
ناجحثالث و سبعوَف فقط 7373-عماد زيد11
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد رمضاف قراميط12
راسبغيػػػػػاب0غ-نوار خلوؼ1

دورة استثنائية

الراسبوف
الحسكة

تخػػلف
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راسبغيػػػػػاب0غ-ناصر جموؿ1
ناجحاثنتاِف و خمسوَف فقط 5252-والء العبد اهلل 2
ناجحإحدى و ثمانوَف فقط 8181-االء االحمد1
راسبغيػػػػػاب0غ-امجد دبيات2
راسبغيػػػػػاب0غ-اياد ديب3
راسبغيػػػػػاب0غ-رياـ داؤد4
راسبغيػػػػػاب0غ-شهاب الشهاب5
ناجحست و خمسوَف فقط 5656-عبد اهلل العبد اهلل 6
 راسب عشروَف فقط 2020-عمار الزرزوري7
راسبغيػػػػػاب0غ-عمار السيد8
راسبغيػػػػػاب0غ-ماجد نصره9

راسبغيػػػػػاب0غ-مجد ديب10
راسبغيػػػػػاب0غ-مجد صليبي11
راسبغيػػػػػاب0غ-مهتدي ديب12
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 5151-يامن الحاج13
ناجحاثنتاِف و سبعوَف فقط 7272-حسن علواني1

راسبغيػػػػػاب0غ-صالح الصالح1
راسبغيػػػػػاب0غ-غيث زعرور2
راسبغيػػػػػاب0غ-فيصل قطريب3
 راسبأربع و عشروَف فقط 2424-مأموف زكدوحو4
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد البارودي5
راسبغيػػػػػاب0غ-مصطفى تقال6
راسبغيػػػػػاب0غ-مهند تلجو7
راسبغيػػػػػاب0غ-محي الدين الواوي1
راسبغيػػػػػاب0غ-ابراىيم الهندي1
ناجح خمسوَف فقط 5050-احمد الضاىر2
راسبغيػػػػػاب0غ-الياس حنا3
راسبغيػػػػػاب0غ-ايات الشيحاوي4
 راسبإحدى و أربعوَف فقط 4141-ايهم الخليل5
راسبغيػػػػػاب0غ-بالؿ العيوش6
راسبغيػػػػػاب0غ-ثائر خليل7
ناجحسبع و ستوَف فقط 6767-حذيفو شيخ صبح8
 راسب أربعوَف فقط 4040-حسين العلوش9

 راسبسبع و عشروَف فقط 2727-خالد عرياف10
 راسبثماف عشرة فقط 1818-خالد قندقجي11
ناجحإحدى و ثمانوَف فقط 8181-راغده المحمد12
راسبغيػػػػػاب0غ-رأفت السليماف13
راسبغيػػػػػاب0غ-رضواف الرمضاف14
راسبغيػػػػػاب0غ-زاىر الحاج احمد15
راسبغيػػػػػاب0غ-سليماف السخري16
ناجحسبع و خمسوَف فقط 5757-شريف مصطفى17
ناجح خمسوَف فقط 5050-طو قدوره18
ناجحسبع و ثمانوَف فقط 8787-عامر سرميني19
راسبغيػػػػػاب0غ-عبد الحميد عدي20
ناجح خمسوَف فقط 5050-عبد الرحمن الشيخ مرعي21
ناجحإحدى و خمسوَف فقط 5151-عبد اهلل الناعس22
 راسبسبع و عشروَف فقط 2727-علي المير23
ناجحست و ستوَف فقط 6666-فاروؽ اليوسف24

الراسبوف

دير الزور

الراسبوف

تخلف
ادلب

الرقة
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100/50عالمة النجاح   

كتػػػابةرقمًا

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

االولى                    :                        الفصل الثاني                        السنة 2الثقافو القومية االشتراكية  ؼ:             المقػرر 

سل
سل

م

أعماؿ اإلسم والشهرة
السنة

االمتحاف 
النظري

مالحظػػػاتالنتيجػػةالمجمػوع النهائػي
راسبغيػػػػػاب0غ-فرياؿ كعيد25
 راسبست عشرة فقط 1616-كـر خدوج26
 راسبست و ثالثوَف فقط 3636-لمى المعراوي27
راسبغيػػػػػاب0غ-مجد الحاج احمد28
ناجحسبع و خمسوَف فقط 5757-محمد العيسى29
ناجحخمس و خمسوَف فقط 5555-محمد عبد الحميد المحمود30
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد بكور31
ناجح ستوَف فقط 6060-محمد طارؽ الكردي32
ناجحسبع و سبعوَف فقط 7777-محمد يسوؼ33
راسبغيػػػػػاب0غ-محمود سالمو34
 راسبأربع و ثالثوَف فقط 3434-محمود مرزا35
ناجحثالث و ستوَف فقط 6363-منقذ الدياب36
ناجحأربع و خمسوَف فقط 5454-ناىد ورده37
راسبغيػػػػػاب0غ-نور الوسوؼ38
ناجحخمس و ستوَف فقط 6565-نور جنيد39
 راسبخمس و ثالثوَف فقط 3535-ىادي الداحوؿ40
 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 4242-ىدى اللبابيدي41
راسبغيػػػػػاب0غ-ىماـ الدبيات42
راسبغيػػػػػاب0غ-وائل الدياب43
ناجحأربع و خمسوَف فقط 5454-وداد داوود44
راسبغيػػػػػاب0غ-يامن حمودي45
 راسبأربع عشرة فقط 1414-يوسف معجوف46
راسبغيػػػػػاب0غ-أحمد زغيره1
راسبغيػػػػػاب0غ-أسامو رزوؽ2
 راسبثالث و ثالثوَف فقط 3333-براء علي الصالحو3
راسبغيػػػػػاب0غ-حمزه العبد اهلل4
ناجحسبع و ستوَف فقط 6767-حمزه نداؼ5
راسبغيػػػػػاب0غ-سعد الدين قراجو6
ناجح ستوَف فقط 124860عبد الرحمن المدني7
ناجحثماف و ستوَف فقط 6868-عبد الرزاؽ الحسن8
راسبغيػػػػػاب0غ-عبد السالـ وتاره9

ناجحخمس و تسعوَف فقط 9595-عبد الغني الجماؿ10
ناجحأربع و خمسوَف فقط 124254عبد الهادي التمر البرازي11
 راسب أربعوَف فقط 4040-عبيده حمصي سختوره12
ناجحسبع و خمسوَف فقط 5757-عز الدين عرواني13
 راسب ثالثوَف فقط 3030-محمد الصالح14
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد نور زعيزع15
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد نور زقزوؽ16
راسبغيػػػػػاب0غ-محمود الحالؽ17
راسبغيػػػػػاب0غ-منير حموية18
 راسبغيػػػػػاب21غ21محسن موعاني1
راسبغيػػػػػاب0غ-حساف الصباغ1
راسبغيػػػػػاب0غ-عبد الكريم فراف2

تخلف

الراسبوف

دورة استثنائية
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