
100/50عالمة النجاح   

كتػػػابةرقمًا
راسبصفر فقط الغير0غ-احمد اسود1
ناجح ستوَن فقط 6060-احمد الطعان2
راسبغيػػػػػاب0غ-اسراء الذكره3
ناجحثالث و ستوَن فقط 6363-اسيد شيخ صبح4
ناجحاثنتاِن و سبعوَن فقط 7272-البتول القاسم5
راسبغيػػػػػاب0غ-انس ورده6
راسبغيػػػػػاب0غ-ايهم غالييني7
راسبغيػػػػػاب0غ-حسان المحفوض8
راسبغيػػػػػاب0غ-حسن سليمان9

راسبغيػػػػػاب0غ-حسن قطان10
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 6262-خالد الدحل11
راسبغيػػػػػاب0غ-خالد العبود12
راسبغيػػػػػاب0غ-خضر ديبو13
ناجحإحدى و سبعوَن فقط 7171-رنا شحود14
ناجحسبع و خمسوَن فقط 5757-رىف شاىين15
راسبغيػػػػػاب0غ-روان خورشيد16
راسبغيػػػػػاب0غ-روكسان الحمصي17
ناجحإحدى و ستوَن فقط 6161-رياض الجاسم18
 راسبأربع و عشروَن فقط 2424-ريام وسوؼ19
ناجح خمسوَن فقط 5050-ريم الصوراني20
راسبغيػػػػػاب0غ-سامر الشيخ محمود21
راسبغيػػػػػاب0غ-سالم الفرخ22
راسبغيػػػػػاب0غ-سلطان الدين قطان23
 راسبثالث و ثالثوَن فقط 3333-صالح الدين كريم24
راسبغيػػػػػاب0غ-طو ضاىر25
راسبغيػػػػػاب0غ-عائشة المصري26
راسبغيػػػػػاب0غ-عبد الرزاؽ الزيدي27
راسبغيػػػػػاب0غ-عبد العزيز زقزوؽ28
راسبغيػػػػػاب0غ-عبد الكريم الخلوؼ29
راسبغيػػػػػاب0غ-علي األحمد30
ناجحثمان و خمسوَن فقط 5858-علي خليل31
راسبغيػػػػػاب0غ-علي عيزوقي32
راسبغيػػػػػاب0غ-عمران الرمضان33
راسبغيػػػػػاب0غ-عوض أبو عره34
راسبغيػػػػػاب0غ-غيث عبد الواحد35
راسبغيػػػػػاب0غ-فاطمو ابو اسماعيل36
راسبغيػػػػػاب0غ-فاطمو العمر37
 راسبسبع و عشروَن فقط 2727-فاطمو المحمد38
راسبغيػػػػػاب0غ-كاظم عيسى39
راسبغيػػػػػاب0غ-كريم القصير40
راسبغيػػػػػاب0غ-ماىر عوض41
ناجحثالث و ستوَن فقط 6363-مايا الجرؼ42
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد السماعيل43
ناجحخمس و خمسوَن فقط 5555-محمد محمودالمحمد44
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد اليوسف45
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد حسن الشماع46
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد زريقو47

جامعة حماه 
2017  / 2016   المعهد التقاني للطب البيطري                    جدول امتحاني للعام الدراسي 

االولى                    :                        الدورة االضافية                        السنة 2الثقافو القومية االشتراكية  ؼ:             المقػرر 

سل
سل

م

أعمال اإلسم والشهرة
السنة

االمتحان 
النظري

مالحظػػػاتالنتيجػػةالمجمػوع النهائػي

1
                       مسجل                            مدقق                  رئيس شعبة االمتحانات                  رئيس جلنة الرصد 



100/50عالمة النجاح   

كتػػػابةرقمًا

جامعة حماه 
2017  / 2016   المعهد التقاني للطب البيطري                    جدول امتحاني للعام الدراسي 

االولى                    :                        الدورة االضافية                        السنة 2الثقافو القومية االشتراكية  ؼ:             المقػرر 

سل
سل

م

أعمال اإلسم والشهرة
السنة

االمتحان 
النظري

مالحظػػػاتالنتيجػػةالمجمػوع النهائػي
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد شوكو48
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد مسعود الملقي49
راسبغيػػػػػاب0غ-محمود األخرس50
راسبغيػػػػػاب0غ-ميشيل حنا51
 راسبخمس و عشروَن فقط 2525-ىادي حداد52
راسبغيػػػػػاب0غ-ىمام زيدان53
ناجحسبع و ستوَن فقط 6767-ياسين الصيرفي54
راسبغيػػػػػاب0غ-يوسف ابو فضو55

ناجحخمس و خمسوَن فقط 5555-اياد الصالح جوخدار1
ناجحثمان و خمسوَن فقط 5858-ايهم الفيل2
راسبغيػػػػػاب0غ-رواد رحمو3
 راسبثمان و عشروَن فقط 2828-شهناز الجرؼ4
ناجحست و خمسوَن فقط 5656-عبيد المذري5
ناجحإحدى و سبعوَن فقط 7171-فؤاد عليا6
راسبغيػػػػػاب0غ-كرم رحمو7
 راسب ثالثوَن فقط 3030-لمى القصير8
ناجحإحدى و سبعوَن فقط 7171-محمد الشهاب9

ناجحاثنتاِن و خمسوَن فقط 5252-محيا مسطو الحلبي10
راسبغيػػػػػاب0غ-ميسم الجرؼ11
ناجحثمان و خمسوَن فقط 5858-ىناء الشيخ عمر12

ناجحإحدى و ستوَن فقط 2238.561حسين حيدر1
راسبغيػػػػػاب0غ-حمزة ارحيم2
راسبغيػػػػػاب0غ-رواد الجرؼ3
ناجحخمس و خمسوَن فقط 5555-زيد الحاج زين4
راسبغيػػػػػاب0غ-سعيد السراج5
 راسبغيػػػػػاب19غ19عبيده بزنكو6
ناجحتسع و سبعوَن فقط 7979-علي السح7
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد رمضان قراميط8

راسبغيػػػػػاب0غ-نوار خلوؼ1

راسبغيػػػػػاب0غ-امجد دبيات1
راسبغيػػػػػاب0غ-اياد ديب2
راسبغيػػػػػاب0غ-ريام داؤد3
راسبغيػػػػػاب0غ-شهاب الشهاب4
 راسبإحدى و عشروَن فقط 2121-عمار الزرزوري5
راسبغيػػػػػاب0غ-عمار السيد6
راسبغيػػػػػاب0غ-ماجد نصره7
راسبغيػػػػػاب0غ-مجد ديب8
راسبغيػػػػػاب0غ-مجد صليبي9

راسبغيػػػػػاب0غ-مهتدي ديب10

راسبغيػػػػػاب0غ-محي الدين الواوي1
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دير الزور
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راسبغيػػػػػاب0غ-ابراىيم الهندي1
راسبغيػػػػػاب0غ-الياس حنا2
راسبغيػػػػػاب0غ-ايات الشيحاوي3
 راسبتسع و عشروَن فقط 2929-ايهم الخليل4
راسبغيػػػػػاب0غ-بالل العيوش5
راسبغيػػػػػاب0غ-ثائر خليل6
راسبغيػػػػػاب0غ-حسين العلوش7
 راسبأربع و ثالثوَن فقط 3434-خالد عريان8
 راسب عشروَن فقط 2020-خالد قندقجي9

راسبغيػػػػػاب0غ-رأفت السليمان10
 راسبثالث و عشروَن فقط 2323-رضوان الرمضان11
راسبغيػػػػػاب0غ-زاىر الحاج احمد12
راسبغيػػػػػاب0غ-سليمان السخري13
راسبغيػػػػػاب0غ-عبد الحميد عدي14
راسبغيػػػػػاب0غ-علي المير15
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 6262-فريال كعيد16
راسبغيػػػػػاب0غ-كرم خدوج17
راسبغيػػػػػاب0غ-لمى المعراوي18
راسبغيػػػػػاب0غ-مجد الحاج احمد19
راسبغيػػػػػاب0غ-محمد بكور20
راسبغيػػػػػاب0غ-محمود سالمو21
ناجحست و خمسوَن فقط 5656-محمود مرزا22
راسبغيػػػػػاب0غ-نور الوسوؼ23
 راسبست و ثالثوَن فقط 3636-ىادي الداحول24
ناجحسبع و خمسوَن فقط 5757-ىدى اللبابيدي25
راسبغيػػػػػاب0غ-ىمام الدبيات26
راسبغيػػػػػاب0غ-وائل الدياب27
راسبغيػػػػػاب0غ-يامن حمودي28
 راسبتسع و عشروَن فقط 2929-يوسف معجون29

 راسبست و عشروَن فقط 2626-براء علي الصالحو1
راسبغيػػػػػاب0غ-حمزه العبد اهلل2
ناجحسبع و سبعوَن فقط 7777-عبيده حمصي سختوره3

ناجحتسع و خمسوَن فقط 2137.859محسن موعاني1

راسبغيػػػػػاب0غ-حسان الصباغ1
راسبغيػػػػػاب0غ-عبد الكريم فران2

تخلف
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دورة استثنائية
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