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2017  / 2016   المعهد التقاني للطب البيطري                    جدول امتحاني للعام الدراسي 
االولى           :                       الدورة االضافية                                   السنة 2ؼ /   1/علم األحياء الدقيقة :        المقػرر 

كتػػػابةرقمًا

حرمان حرمػػان 0حرمان2ابراىيم ربيع1
 راسبست و عشروَن فقط 26غ26احمد اسود2
حرمان حرمػػان 0حرمان9احمد الطعان3
 راسب عشروَن فقط 20غ20احمد سلهب4
حرمان حرمػػان 0حرمان3احمد صوراني5
حرمان حرمػػان 0حرمانغاسراء الذكره6
حرمان حرمػػان 0حرمان7اسيد شيخ صبح7
ناجحاثنتاِن و سبعوَن فقط 284472البتول القاسم8
 راسبخمس و ثالثوَن فقط 191635المثنى الشعار9

 راسبست و خمسوَن فقط 203656امير المنصور10
حرمان حرمػػان 0حرمانغانس ورده11
 راسبأربع و عشروَن فقط 24غ24ايو ياسين دالي12
حرمان حرمػػان 0حرمان1ايهم غالييني13
ناجحثمان و ستوَن فقط 244468بتول ثلجو14
ناجحخمس و سبعوَن فقط 215475بالل خورشيد15
حرمان حرمػػان 0حرمانغحسان المحفوض16
حرمان حرمػػان 0حرمان6حسن سليمان17
حرمان حرمػػان 0حرمانغحسن قطان18
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14خالد الدحل19
حرمان حرمػػان 0حرمانغخالد العبود20
حرمان حرمػػان 0حرمانغخضر ديبو21
حرمان حرمػػان 0حرمان5رنا شحود22
ناجح ستوَن فقط 213960رىف شاىين23
حرمان حرمػػان 0حرمانغروان خورشيد24
حرمان حرمػػان 0حرمانغروكسان الحمصي25
ناجحثمان و سبعوَن فقط 304878رياض الجاسم26
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 132942ريام وسوؼ27
حرمان حرمػػان 0حرمان7ريم الصوراني28
حرمان حرمػػان 0حرمانغسامر الشيخ محمود29
حرمان حرمػػان 0حرمانغسالم الفرخ30
حرمان حرمػػان 0حرمانغسلطان الدين قطان31

النتيجػػة

جامعة حماه 

سل
سل

م

أعمال اإلسم والشهرة
السنة

االمتحان 
النظري

المجمػوع النهائػي
مالحظػػػات

1           مسجل                      مدقق                    رئيس شعبة االمتحانات                        رئيس لجنة الرصد



100 /60عالمة النجاح    

2017  / 2016   المعهد التقاني للطب البيطري                    جدول امتحاني للعام الدراسي 
االولى           :                       الدورة االضافية                                   السنة 2ؼ /   1/علم األحياء الدقيقة :        المقػرر 

كتػػػابةرقمًا
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جامعة حماه 

سل
سل

م

أعمال اإلسم والشهرة
السنة

االمتحان 
النظري

المجمػوع النهائػي
مالحظػػػات

ناجحتسع و ثمانوَن فقط 335689صبحيو فرحات32
 راسبثمان و أربعوَن فقط 183048صالح الدين كريم33
 راسبسبع و ثالثوَن فقط 172037ضحى البغاج34
حرمان حرمػػان 0حرمانغطو ضاىر35
حرمان حرمػػان 0حرمانغعائشة المصري36
حرمان حرمػػان 0حرمانغعبد الرزاؽ الزيدي37
حرمان حرمػػان 0حرمان8عبد العزيز زقزوؽ38
حرمان حرمػػان 0حرمانغعبد الكريم الخلوؼ39
ناجحثالث و ستوَن فقط 194463عال الشيحاوي40
حرمان حرمػػان 0حرمانغعلي األحمد41
 راسبخمس و أربعوَن فقط 153045علي الماغوط42
 راسبثمان و أربعوَن فقط 202848علي خليل43
 راسبأربع و أربعوَن فقط 261844علي سيفو44
حرمان حرمػػان 0حرمان2علي شيخ محمود45
حرمان حرمػػان 0حرمان8علي عيزوقي46
حرمان حرمػػان 0حرمانغعمران الرمضان47
حرمان حرمػػان 0حرمانغعوض أبو عره48
 راسبثمان و أربعوَن فقط 143448غيث عبد الواحد49
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12غيداء طالب50
حرمان حرمػػان 0حرمانغفاطمو ابو اسماعيل51
حرمان حرمػػان 0حرمانغفاطمو العمر52
 راسبسبع و ثالثوَن فقط 271037فاطمو المحمد53
حرمان حرمػػان 0حرمانغكاظم عيسى54
حرمان حرمػػان 0حرمان7كريم القصير55
حرمان حرمػػان 0حرمانغماىر عوض56
 راسبثمان و أربعوَن فقط 143448مايا الجرؼ57
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد السماعيل58
 راسبخمس و أربعوَن فقط 153045محمد العتر59
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد محمود المحمد60
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد اليوسف61
 راسبتسع و أربعوَن فقط 173249محمد باسل اآلوا62
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حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد حسن الشماع63
حرمان حرمػػان 0حرمان8محمد خير الحسن64
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد زريقو65
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمد شوكو66
 راسبسبع و عشروَن فقط 27غ27محمد مسعود الملقي67
حرمان حرمػػان 0حرمانغمحمود األخرس68
 راسبثمان عشرة فقط 18غ18مصطفى النبهان69
 راسب أربعوَن فقط 261440مي دالي70
حرمان حرمػػان 0حرمانغميشيل حنا71
ناجحثمان و سبعوَن فقط 344478نبيهو دبوري72
حرمان حرمػػان 0حرمان9ىادي حداد73
ناجحسبع و ستوَن فقط 224567ىبو السكاؼ74
حرمان حرمػػان 0حرمانغىمام زيدان75
ناجحست و ستوَن فقط 214566والء االسطو76
ناجحست و سبعوَن فقط 354176ياسين الصيرفي77
حرمان حرمػػان 0حرمانغيوسف ابو فضو78

ناجحخمس و ستوَن فقط 254065احمد الجسري1
ناجحخمس و ستوَن فقط 194665احمد الدوش2
 راسبأربع و خمسوَن فقط 223254احمد سفاؼ3
 راسبسبع و خمسوَن فقط 174057اياد الصالح جوخدار6
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 224062ايهم الفيل7
 راسبثمان و خمسوَن فقط 223658حمزه ديب8

ناجحخمس و ستوَن فقط 234265حنين العتر10
ناجحتسع و ستوَن فقط 303969دايانا رستم11
 راسبست و عشروَن فقط 141226رواد رحمو12
 راسبثالث و أربعوَن فقط 212243ريم ورده13
 راسبثالث و أربعوَن فقط 133043عامر الحلبي14
ناجحخمس و ستوَن فقط 234265عبد اهلل السبع15
 راسبأربع و خمسوَن فقط 243054عبيد المذري16
حرمان حرمػػان 0حرمان4كرم رحمو17

الراسبون
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 راسبإحدى و خمسوَن فقط 232851لمى القصير18
 راسبتسع عشرة فقط 15419محمد الخلوؼ بن رضوان19
 راسبتسع و خمسوَن فقط 194059محمد الشهاب20
 راسب ثالثوَن فقط 201030محمد النبهان21
 راسبسبع و عشروَن فقط 27غ27محمد زريفو22
ناجحثالث و ستوَن فقط 234063محيا مسطو الحلبي23
ناجحإحدى و ستوَن فقط 194261مرح قنزع24
 راسبست و عشروَن فقط 121426مرىف الشيخ ياسين25
حرمان حرمػػان 0حرمانغميسم الجرؼ26
ناجحثالث و ستوَن فقط 234063نوار ضعون27
ناجحست و ستوَن فقط 184866ىناء الشيخ عمر28

ناجحثالث و سبعوَن فقط 274673حسن الحاج زين1
 راسبخمس و خمسوَن فقط 253055محمد أمير جنيد2

 راسبثمان و ثالثوَن فقط 182038اريج ديب1
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15اليسار عثمان2
 راسبتسع و عشروَن فقط 29غ29بالل السيد اسماعيل3
 راسبثالث و عشروَن فقط 23غ23بالل فروج4
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21حمزه زريعة5
ناجحإحدى و سبعوَن فقط 215071دعاء األسعد6
 راسبإحدى و خمسوَن فقط 153651ديانا عبد الرحيم 7
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17رحيم خلف8
 راسبست و خمسوَن فقط 164056رزان نحاس9

 راسبتسع و أربعوَن فقط 212849ريمو خلوؼ ديب10
ناجحسبع و ستوَن فقط 234467زيد الحاج زين11
ناجحثمان و ستوَن فقط 204868ضحى سمون12
حرمان حرمػػان 0حرمان5عبادة الحاج زين13
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19عبد الرحمن التمر البرازي14
ناجحإحدى و ثمانوَن فقط 295281عبد اهلل المعراوي15
 راسبسبع و عشروَن فقط 27غ27عبد اهلل دحدوح16

دورة استثنائية

تخػػلف
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ناجح سبعوَن فقط 244670علي السح17
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19علي الكردي18
ناجحإحدى و ستوَن فقط 253661علي ىبره19
 راسبثمان و خمسوَن فقط 154358محمود عبد القادر20
 راسبإحدى و خمسوَن فقط 173451مصطفى المبيض21
 راسبخمس و خمسوَن فقط 253055نور معطي22
ناجح سبعوَن فقط 205070ىبو الطالب23
ناجحإحدى و ستوَن فقط 154661ىبو ثلجة24
ناجحأربع و ستوَن فقط 204464يزن زودة25

حرمان حرمػػان 0حرمانغنوار خلوؼ1

 راسبسبع و خمسوَن فقط 174057ىاني مروش1

حرمان حرمػػان 0حرمانغامجد دبيات1
حرمان حرمػػان 0حرمانغاياد ديب2
حرمان حرمػػان 0حرمان2ريام داؤد3
حرمان حرمػػان 0حرمانغشهاب الشهاب4
 راسبثمان و خمسوَن فقط 283058عبد اهلل العبد اهلل 5
حرمان حرمػػان 0حرمان5عمار الزرزوري6
حرمان حرمػػان 0حرمانغعمار السيد7
حرمان حرمػػان 0حرمانغماجد نصره8
حرمان حرمػػان 0حرمانغمجد ديب9

حرمان حرمػػان 0حرمانغمجد صليبي10
حرمان حرمػػان 0حرمان6مهتدي ديب11
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17يامن الحاج12

ناجحإحدى و سبعوَن فقط 274471حسن علواني1

حرمان حرمػػان 0حرمان8ابراىيم الهندي1
ناجحأربع و سبعوَن فقط 205474احمد الضاىر2
حرمان حرمػػان 0حرمانغالياس حنا3

دير الزور

تخػػلف

الحسكة

الراسبون

ادلب
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حرمان حرمػػان 0حرمانغايات الشيحاوي4
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 202242ايهم الخليل5
حرمان حرمػػان 0حرمانغبالل العيوش6
حرمان حرمػػان 0حرمان1ثائر خليل7
 راسبتسع و خمسوَن فقط 194059حذيفو شيخ صبح8
حرمان حرمػػان 0حرمانغحسين العلوش9

 راسبثالث و أربعوَن فقط 152843خالد عريان10
 راسبتسع و عشروَن فقط 131629خالد قندقجي11
حرمان حرمػػان 0حرمانغرأفت السليمان12
حرمان حرمػػان 0حرمان1رضوان الرمضان13
حرمان حرمػػان 0حرمانغزاىر الحاج احمد14
حرمان حرمػػان 0حرمان6سليمان السخري15
ناجحأربع و ستوَن فقط 283664شريف مصطفى16
حرمان حرمػػان 0حرمان4طو قدوره17
حرمان حرمػػان 0حرمانغعبد الحميد عدي18
حرمان حرمػػان 0حرمان3علي المير19
 راسبخمس و خمسوَن فقط 134255فاروؽ اليوسف20
 راسبست و خمسوَن فقط 203656فريال كعيد21
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12كرم خدوج22
 راسباثنتاِن و عشروَن فقط 14822لمى المعراوي23
حرمان حرمػػان 0حرمان1مجد الحاج احمد24
 راسباثنتاِن و خمسوَن فقط 143852محمد العيسى25
حرمان حرمػػان 0حرمان8محمد عبد الحميد المحمود26
حرمان حرمػػان 0حرمان1محمد بكور27
 راسبسبع و خمسوَن فقط 134457محمد يسوؼ28
حرمان حرمػػان 0حرمان8محمود سالمو29
حرمان حرمػػان 0حرمان7محمود مرزا30
ناجحخمس و ستوَن فقط 234265منقذ الدياب31
ناجحخمس و ستوَن فقط 254065ناىد ورده32
حرمان حرمػػان 0حرمانغنور الوسوؼ33
ناجحاثنتاِن و سبعوَن فقط 304272نور جنيد34
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 راسبخمس و خمسوَن فقط 253055ىادي الداحول35
ناجحخمس و ستوَن فقط 234265ىدى اللبابيدي36
حرمان حرمػػان 0حرمانغىمام الدبيات37
حرمان حرمػػان 0حرمانغوائل الدياب38
 راسبإحدى و خمسوَن فقط 252651وداد داوود39
حرمان حرمػػان 0حرمانغيامن حمودي40
حرمان حرمػػان 0حرمان5يوسف معجون41

 راسبخمس و أربعوَن فقط 133245براء علي الصالحو1
ناجحخمس و ستوَن فقط 155065حمزه العبد اهلل2
 راسبثالث و خمسوَن فقط 153853حمزه نداؼ3
 راسبسبع و خمسوَن فقط 154257عبد الرحمن المدني4
ناجح ستوَن فقط 164460عبد الرزاؽ الحسن5
ناجحست و ستوَن فقط 244266عبد الهادي التمر البرازي6
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12عبيده حمصي سختوره7
 راسبثالث و خمسوَن فقط 173653عز الدين عرواني8

 راسبست و عشروَن فقط 26غ26عبد الكريم فران1
ناجحإحدى و سبعوَن فقط 175471عبد اهلل الحسيان2
ناجحأربع و سبعوَن فقط 274774كرم قياسو3
ناجحثالث و ستوَن فقط 253863محمود الخليفة4

 راسبثالث و خمسوَن فقط 173653حسن الرحمون1
ناجحثمان و ستوَن فقط 214768محمد دباغ2
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19محي الدين الواوي3
ناجحتسع و ستوَن فقط 274269مصطفى محيو4

تخػػلف

الراسبون

الرقة

تخػػػلف

7           مسجل                      مدقق                    رئيس شعبة االمتحانات                        رئيس لجنة الرصد


