
حماه  

كتػػػابةرقمًا
 راسباثنتاِف و خمسوَف فقط 322052ابراىيم ربيع1
 راسبتسع عشرة فقط 19صفر19احمد الطعاف2
 راسبتسع و خمسوَف فقط 342559احمد سلهب3
 راسبأربع و عشروَف فقط 121224احمد صوراني4
حرماف حرماف 0حرمافغاسراء الذكره5
 راسبتسع و عشروَف فقط 29غ29اسراء بارودي6
حرماف حرماف 0حرماف4اسيد شيخ صبح7
 راسبأربع و ثالثوَف فقط 221234البتوؿ القاسم8
 راسبست و ثالثوَف فقط 251136المثنى الشعار9

ناجحخمس و ستوَف فقط 313465امير المنصور10
 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21انس ورده11
ناجحاثنتاِف و تسعوَف فقط 355792ايماف المحمد12
ناجحست و ثمانوَف فقط 285886ايو ياسين دالي13
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19ايهم غالييني14
ناجحإحدى و ستوَف فقط 273461بتوؿ ثلجو15
ناجحثماف و سبعوَف فقط 304878بتوؿ عروب16
ناجحثماف و سبعوَف فقط 245478بالؿ خورشيد17
حرماف حرماف 0حرمافغحساف المحفوض18
حرماف حرماف 0حرمافغحسن سليماف19
حرماف حرماف 0حرمافغحسن قطاف20
 راسبثالث و عشروَف فقط 14923خالد الدحل21
حرماف حرماف 0حرمافغخالد العبود22
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13خضر ديبو23
 راسبإحدى و خمسوَف فقط 203151رنا شحود24
ناجحتسع و ستوَف فقط 303969رىف شاىين25
حرماف حرماف 0حرمافغرواف خورشيد26
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12روكساف الحمصي27
 راسبإحدى و أربعوَف فقط 221941رياض الجاسم28
 راسبثالث و خمسوَف فقط 272653رياـ وسوؼ29
ناجحاثنتاِف و ستوَف فقط 214162ريم الصوراني30
حرماف حرماف 0حرمافغسامر الشيخ محمود31
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24سالـ الفرخ32
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12سلطاف الدين قطاف33
 راسبثماف عشرة فقط 18غ18صبحيو فرحات34
 راسبثالث و عشروَف فقط 19423صالح الدين كريم35
ناجحثماف و ستوَف فقط 293968ضحى البغاج36
حرماف حرماف 0حرمافغطو ضاىر37
حرماف حرماف 0حرماف6عائشة المصري38
حرماف حرماف 0حرماف7عبد الرزاؽ الزيدي39
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12عبد العزيز زقزوؽ40
حرماف حرماف 0حرمافغعبد الكريم الخلوؼ41
ناجحثالث و ستوَف فقط 283563عبد المجيد العيسى42
ناجحست و ستوَف فقط 293766عال الشيحاوي43
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 راسب عشروَف فقط 20غ20علي األحمد44
 راسباثنتاِف و خمسوَف فقط 223052علي الماغوط45
 راسبخمس و خمسوَف فقط 253055علي خليل46
ناجحاثنتاِف و ستوَف فقط 233962علي سيفو47
 راسب خمسوَف فقط 242650علي شيخ محمود48
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17علي عيزوقي49
حرماف حرماف 0حرمافغعمراف الرمضاف50
حرماف حرماف 0حرمافغعوض أبو عره51
 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 22غ22غيث عبد الواحد52
 راسبسبع و ثالثوَف فقط 172037غيداء طالب53
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19فاطمو ابو اسماعيل54
حرماف حرماف 0حرمافغفاطمو العمر55
 راسبثماف و عشروَف فقط 28غ28فاطمو المحمد56
 راسبخمس و عشروَف فقط 25غ25كاظم عيسى57
 راسبثماف و ثالثوَف فقط 241438كريم القصير58
 راسبثماف و خمسوَف فقط 243458الرا عبيدو59
ناجحاثنتاِف و ثمانوَف فقط 354782لجين العجاف60
 راسبثماف عشرة فقط 18غ18ماىر عوض61
 راسبأربع و خمسوَف فقط 252954مايا الجرؼ62
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12محمد السماعيل63
 راسبثالث و خمسوَف فقط 203353محمد العتر64
 راسبثالث و عشروَف فقط 23غ23محمد محمود المحمد65
حرماف حرماف 0حرمافغمحمد اليوسف66
ناجحإحدى و سبعوَف فقط 254671محمد باسل اآلوا67
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12محمد حسن الشماع68
 راسبست و عشروَف فقط 151126محمد خير الحسن69
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13محمد زريقو70
 راسبتسع و ثالثوَف فقط 251439محمد شوكو71
 راسبثالث و عشروَف فقط 23غ23محمد مسعود الملقي73
حرماف حرماف 0حرمافغمحمود األخرس74
 راسبثماف و عشروَف فقط 28غ28مصطفى النبهاف75
ناجحخمس و سبعوَف فقط 264975مي دالي76
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13ميشيل حنا77
ناجحخمس و ستوَف فقط 303565نبيهو دبوري78
 راسبأربع و خمسوَف فقط 272754نذير الضايع79
 راسبسبع عشرة فقط 17صفر17ىادي حداد80
ناجحسبع و سبعوَف فقط 265177ىبو السكاؼ81
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 32غ32ىماـ زيداف82
ناجحست و ستوَف فقط 254166والء االسطو83
ناجحتسع و ستوَف فقط 214869ياسين الصيرفي84
ناجحثماف و سبعوَف فقط 245478يماف االوا85
حرماف حرماف 0حرمافغيوسف ابو فضو86
ناجحست و ستوَف فقط 283866يوسف جمعة الحسن87

الراسبوف
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 راسبست عشرة فقط 16غ16ابراىيم احمد1
ناجحاثنتاِف و سبعوَف فقط 294372ابراىيم كردي2
ناجحإحدى و ستوَف فقط 273461احمد الجسري3
 راسبتسع و خمسوَف فقط 213859احمد الدوش4
حرماف حرماف 0حرمافغاحمد القصير5
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15احمد زينو6
حرماف حرماف 0حرمافغاحمد سفاؼ7
ناجحتسع و ستوَف فقط 234669احمد كناكر8
 راسب أربعوَف فقط 221840اسماعيل عروانة9

حرماف حرماف 0حرمافغاغيد حيدر10
 راسبتسع و أربعوَف فقط 143549اماني الوسوؼ11
حرماف حرماف 0حرمافغامجد مير محمد مصطفى12
 راسبست و عشروَف فقط 26غ26امير الحيالوي13
 راسبتسع و عشروَف فقط 29غ29انس الشيخ حسن14
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24انغاـ زنزوؿ15
 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21انور الغاوي16
 راسب عشروَف فقط 20غ20اياد الصالح جوخدار17
ناجحأربع و ستوَف فقط 204464ايهم الفيل18
 راسبإحدى و ثالثوَف فقط 31غ31بشير شققي19
 راسبثالث و أربعوَف فقط 241943توفيق الحزـو20
حرماف حرماف 0حرمافغحساـ شحود21
حرماف حرماف 0حرمافغحسن خلف22
حرماف حرماف 0حرمافغحسن زىره23
حرماف حرماف 0حرمافغحسين الخليل24
 راسب عشروَف فقط 20غ20حسين جعمور25
 راسبإحدى و خمسوَف فقط 232851حمزه ديب26
ناجحثالث و سبعوَف فقط 294473حنين ابو قاسم27
 راسبست و عشروَف فقط 26غ26حنين السقا28
 راسبثالث و خمسوَف فقط 173653حنين العتر29
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15حنين عبيدو30
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12خضر عبدو31
ناجحاثنتاِف و ستوَف فقط 303262دايانا رستم32
 راسبثماف عشرة فقط 18غ18رائد الشعار33
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14رزاف الخبازي34
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13رشا درويش35
 راسب عشروَف فقط 20صفر20رغداء مزيد36
 راسباثنتاِف و أربعوَف فقط 241842رواد رحمو37
 راسبأربع و خمسوَف فقط 233154ريم ورده38
 راسبثماف عشرة فقط 18غ18ساري العبد اهلل39
ناجحاثنتاِف و سبعوَف فقط 225072سومر زيداف40
حرماف حرماف 0حرمافغشادي البعريني41
 راسبخمس و خمسوَف فقط 272855شهناز الجرؼ42
 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 201232عامر الحلبي43
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24عامر جنيد44
ناجحخمس و ستوَف فقط 293665عبد اهلل السبع45
حرماف حرماف 0حرمافغعبد اهلل خضر الشيخ46
 راسبثماف و عشروَف فقط 20828عبيد المذري47
حرماف حرماف 0حرمافغعالء مقداد48
حرماف حرماف 0حرمافغعلي منال49
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 راسبثماف عشرة فقط 18غ18عمار الجندي50
حرماف حرماف 0حرمافغغالب القصير51
حرماف حرماف 0حرمافغغيث فياض52
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24فادي ىاشم53
ناجحخمس و ستوَف فقط 224365فهيمو األحمد54
 راسبتسع و عشروَف فقط 191029كـر رحمو55
 راسبإحدى و خمسوَف فقط 242751لمى القصير56
حرماف حرماف 0حرمافغلمى صقر57
حرماف حرماف 0حرمافغمحمد الحسن الحلبي58
ناجحسبع و ستوَف فقط 283967محمد رضواف الخلوؼ59
ناجحسبع و ستوَف فقط 254267محمد السح60
 راسبتسع و عشروَف فقط 29غ29محمد السعد61
 راسبثماف و خمسوَف فقط 203858محمد الشهاب62
حرماف حرماف 0حرمافغمحمد الفيل63
 راسبثماف و أربعوَف فقط 202848محمد النبهاف64
ناجحخمس و ستوَف فقط 244165محمد حمدو السفاؼ65
حرماف حرماف 0حرمافغمحمد حمزه66
 راسبثماف عشرة فقط 18غ18محمد حيدر بن ابراىيم67
 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 22غ22محمد حيدر بن مصطفى68
 راسبثماف و أربعوَف فقط 232548محمد زعيزع69
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13محمد ظافر الحسينو70
حرماف حرماف 0حرماف3محمد عطيو71
حرماف حرماف 0حرمافغمحمد ونوس72
حرماف حرماف 0حرمافغمحمود عاشور73
 راسبثالث و خمسوَف فقط 262753محيا مسطو الحلبي74
حرماف حرماف 0حرماف8مرح المربط75
 راسبتسع و أربعوَف فقط 212849مرح قنزع76
 راسبست و أربعوَف فقط 222446مرىف الشيخ ياسين77
ناجحست و ستوَف فقط 264066مرىف الصغير78
 راسبخمس و أربعوَف فقط 202545مصطفى ابو دمعو79
حرماف حرماف 0حرمافغمصطفى الحرؾ80
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24ممدوح العز الدين81
ناجحأربع و سبعوَف فقط 195574مهند حسين بن ابراىيم82
 راسبثماف عشرة فقط 18غ18مؤيد الدوري83
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12ميسم الجرؼ84
حرماف حرماف 0حرمافغميالد شاىين85
 راسبتسع و عشروَف فقط 29غ29نادر كحيل86
 راسبثالث و عشروَف فقط 23غ23نزار كحلو87
ناجحإحدى و ستوَف فقط 263561نوار ضعوف88
 راسبإحدى و خمسوَف فقط 193251ىناء الشيخ عمر89
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19ىيثم حيدر90
ناجح سبعوَف فقط 274370وليد بصو91
حرماف حرماف 0حرمافغيارا الهبيط92

راسب حرماف 0حرماف3أسامة الحصري1
ناجحأربع و ستوَف فقط 214364حسن الحاج زين3

 راسب عشروَف فقط 20غ20حسين فياض
حرماف حرماف 0حرمافغعلي غازي7
 راسبسبع و خمسوَف فقط 263157محمد أمير جنيد8

دورة استثنائية
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 راسبست و عشروَف فقط 26غ26ابراىيم يازجي1
 راسبست و خمسوَف فقط 183856أحمد العمر2
 راسبتسع و خمسوَف فقط 263359بالؿ فروج3
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15حسن دالي4
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14رحيم خلف6
 راسبست و خمسوَف فقط 183856رزاف نحاس7
 راسبسبع و خمسوَف فقط 273057سلمى عثماف9

 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 22غ22علي الكردي10
 راسبثالث عشرة فقط 13غ13عماد الغريواتي11
ناجحأربع و ستوَف فقط 273764عمار المال12
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14غدير حمشو13
ناجحثالث و ثمانوَف فقط 315283كرامو سلـو14
 راسبسبع و عشروَف فقط 27غ27ىبو الطالب15
 راسبخمس و أربعوَف فقط 202545ىيثم عيد16
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15وساـ خبازي17
 راسبثماف و خمسوَف فقط 213758يزف زودة18

تخلف
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 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21ابراىيم الهندي1
حرماف حرماف 0حرمافغالياس حنا2
حرماف حرماف 0حرماف3ايات الشيحاوي3
 راسبخمس عشرة فقط 13215ايهم الخليل4
 راسبإحدى و عشروَف فقط 13821بالؿ العيوش5
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12ثائر خليل6
 راسبتسع و خمسوَف فقط 233659حذيفو شيخ صبح7
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12حسين العلوش8
 راسبتسع و عشروَف فقط 191029خالد عرياف9

 راسباثنتاِف و ثالثوَف فقط 171532خالد قندقجي10
حرماف حرماف 0حرمافغرأفت السليماف11
 راسبخمس و عشروَف فقط 25غ25رضواف الرمضاف12
 راسبأربع و عشروَف فقط 24غ24زاىر الحاج احمد13
 راسبخمس و عشروَف فقط 25غ25سليماف السخري14
ناجحست و ستوَف فقط 303666شريف مصطفى15
 راسبثماف و ثالثوَف فقط 221638طو قدوره16
ناجحأربع و سبعوَف فقط 264874عامر سرميني17
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12عبد الحميد عدي18
ناجحخمس و سبعوَف فقط 294675عبد الرحمن الشيخ مرعي19
ناجحخمس و سبعوَف فقط 284775عبد اهلل الناعس20
 راسباثنتاِف و عشروَف فقط 22غ22علي المير21
ناجح ستوَف فقط 243660فاروؽ اليوسف22
ناجحست و ستوَف فقط 293766فرياؿ كعيد23
 راسبتسع و ثالثوَف فقط 251439كـر خدوج24
ناجحخمس و ستوَف فقط 283765لمى المعراوي25
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12مجد الحاج احمد26
 راسبأربع و أربعوَف فقط 192544محمد العيسى27
 راسبست و عشروَف فقط 17926محمد عبد الحميد المحمود28
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19محمد بكور29
 راسبتسع و خمسوَف فقط 233659محمد طارؽ الكردي30
 راسبست و ثالثوَف فقط 201636محمد يسوؼ31
 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21محمود سالمو32
 راسبثماف و عشروَف فقط 20828محمود مرزا33
ناجحثالث و ستوَف فقط 303363منقذ الدياب34
 راسبإحدى و خمسوَف فقط 232851ناىد ورده35
 راسبثالث و عشروَف فقط 23غ23نور الوسوؼ36
ناجحخمس و ستوَف فقط 283765نور جنيد37
 راسبثماف و أربعوَف فقط 301848ىادي الداحوؿ38
 راسبست و أربعوَف فقط 202646ىدى اللبابيدي39
 راسبست عشرة فقط 16غ16ىماـ الدبيات40
حرماف حرماف 0حرماف4وائل الدياب41

معاىد أخرى
إدلػػب
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حماه  

كتػػػابةرقمًا

االولى                       : الفصل الثاني                          السنة  /                         1/ وظائف أعضاء :       المقػرر 

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

المجمػوع النهائػي

سل
سل

أعماؿ م
السنة

االمتحاف 
النظري

مالحظػػػاتالنتيجػػة اإلسم والشهرة
ناجحاثنتاِف و ستوَف فقط 293362وداد داوود42
حرماف حرماف 0حرمافغيامن حمودي43
 راسبتسع و عشروَف فقط 23629يوسف معجوف44

حرماف حرماف 0حرمافغأحمد زغيره1
حرماف حرماف 0حرماف3أسامو رزوؽ2
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12براء علي الصالحو3
 راسبست و عشروَف فقط 26صفر26حمزه العبد اهلل4
 راسبخمس و أربعوَف فقط 242145حمزه نداؼ5
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19سعد الدين قراجو6
 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21عبد الرحمن المدني7
ناجحست و ستوَف فقط 273966عبد الرزاؽ الحسن8
حرماف حرماف 0حرمافغعبد السالـ وتاره9

ناجحست و ستوَف فقط 244266عبد الغني الجماؿ10
 راسبست و عشروَف فقط 18826عبد الهادي التمر البرازي11
 راسبثماف و خمسوَف فقط 233558عبيده حمصي سختوره12
ناجحاثنتاِف و ستوَف فقط 204262عز الدين عرواني13
 راسبثماف و عشروَف فقط 22628محمد الصالح14
 راسبسبع عشرة فقط 17صفر17محمد نور زعيزع15
حرماف حرماف 0حرماف3محمد نور زقزوؽ16
 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21محمود الحالؽ17
حرماف حرماف 0حرمافغمنير حموية18

 راسبثالث و أربعوَف فقط 301343محسن موعاني3

 راسبخمس و عشروَف فقط 25غ25حسن عرواني1
 راسبست و عشروَف فقط 26غ26حنيفو العبيسي

 راسبثماف و خمسوَف فقط 292958كـر قياسو2

ناجح ستوَف فقط 243660االء االحمد1
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12امجد دبيات2
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17اياد ديب3
 راسب عشروَف فقط 20غ20رياـ داؤد4
حرماف حرماف 0حرمافغشهاب الشهاب5
ناجحأربع و ستوَف فقط 253964عبد اهلل العبد اهلل 6
 راسبثماف و عشروَف فقط 21728عمار الزرزوري7
حرماف حرماف 0حرمافغعمار السيد8
حرماف حرماف 0حرمافغماجد نصره9

حرماف حرماف 0حرمافغمجد ديب10
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12مجد صليبي11
 راسبست عشرة فقط 16غ16مهتدي ديب12
 راسب ثالثوَف فقط 121830يامن الحاج13

دير الزور

راسبوف دير الزور

تخلف

الراسبوف

دورة استثنائية
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حماه  

كتػػػابةرقمًا

االولى                       : الفصل الثاني                          السنة  /                         1/ وظائف أعضاء :       المقػرر 

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

المجمػوع النهائػي

سل
سل

أعماؿ م
السنة

االمتحاف 
النظري

مالحظػػػاتالنتيجػػة اإلسم والشهرة
 راسبأربع و أربعوَف فقط 281644حسن علواني1
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12خالد حمزة2

 راسبإحدى و عشروَف فقط 21غ21صالح الصالح1
حرماف حرماف 0حرمافغغيث زعرور2
حرماف حرماف 0حرمافغفيصل قطريب3
 راسب ثالثوَف فقط 24630مأموف زكدوحو4
حرماف حرماف 0حرمافغمحمد البارودي5
 راسبتسع و عشروَف فقط 29غ29مصطفى تقال6
حرماف حرماف 0حرمافغمهند تلجو7

 راسبسبع و أربعوَف فقط 163147اباء اسماعيل1
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15محمد عبد الرزاؽ المحمود2

حرماف حرماف 0حرمافغنوار خلوؼ1

 راسب عشروَف فقط 20غ20ناصر جموؿ1
 راسبست و خمسوَف فقط 203656والء العبد اهلل 2

راسب حرماف 0حرمافغيزف عارفة1

 راسبخمس و خمسوَف فقط 154055ىاني مروش1

تخلف

تخلف

الرقة

دورة استثنائية

الحسكة

الراسبوف

الراسبوف
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