
2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب15غائب15ابراىيم الجمال 412617ر1

راسب19غائب19ابراىيم الحمو 213847ر2

ناجح2135.545.567ابراىيم الخطيب 213726ر3

راسب18غائب18ابراىيم الدرويش213345ر4

راسب2324.534.558ابراىيم السموم214246ر5

راسب18غائب18ابراىيم السيدفرات2ر6

راسب2218.528.551ابراىيم الصباغ214147م7

راسب18253553ابراىيم حاج عبد اهلل314677م8

راسب22233355ابراىيم حسين313981ر9

راسب19263655ابراىيم سواح213607ر10

راسب1620.530.547ابراىيم عبداهلل الحسين313985ر11

راسب2016.526.547ابراىيم مفالجي214214ر12

راسب22223254ابو بكر المصطفى214368م13

راسب1920.530.550احمد ابراىيم413071ر14

راسب1721.531.549احمد ارحيل 313823م15

راسب1516.526.542احمد الجمال 313119ر16

راسب1924.534.554احمد الحديري214229ر17

راسب20273757احمد الحسون 313656م18

راسب2523.533.559احمد الحسين212533ر19

راسب14273751احمد الحمبي213862ر20

راسب1917.527.547احمد الحمود 412934ر21

راسب13غائب13احمد الدادا313376ر22

ناجح2035.545.566احمد الشحود214066م23

راسب18213149احمد العباس412737ر24

ناجح2341.551.575احمد العزو العبيد214363م25

راسب13223245احمد العمشون 213781ر26

راسب1922.532.552احمد العمي 313535م27

راسب1122.532.544احمد القاسم512539ر28

راسب2091939احمد القجمي 213743ر29

راسب18223250احمد الموسى313303ر30

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 
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راسب17223249احمد النبيان214133م31

راسب14122236احمد النعسان213900ر32

ناجح2041.551.572احمد الياسين214527م33

راسب1823.533.552احمد جوخدار214125ر34

ناجح22354567احمد حاج خالد214106ر35

راسب1928.538.558احمد خالد412917ر36

راسب20غائب20احمد خميل الحسينفرات2ر37

راسب20283858احمد دبوري214140ر38

راسب2324.534.558احمد رامي العبدالميالعبدالرحمن214521م39

راسب18213149احمد شحاد314131م40

راسب2117.527.549احمد عكاش214118ر41

راسب1418.528.543احمد عمي قنا213861ر42

راسب1611.521.538ادريس ىشام خاني2144ر43

راسب17233350اسامة البالن313585ر44

راسب15غائب15اسامة الحجازي 412454ر45

راسب20243454اسامة قدور214175ر46

راسب21غائب21اسامة وحود 313325ر47

راسب1828.538.557اسحاق عبد الرحمن214384م48

راسب2522.532.558اسراء سعيد214134ر49

ناجح2648.558.585اسراء عساف214918م50

راسب17غائب17اسماعيل النعماتفرات3م51

ناجح22304062اسماعيل ديوب213564ر52

ناجح2130.540.562اشرف الحواط 512356ر53

ناجح2132.542.564االء حمبيو214409م54

راسب19غائب19االء درويش313921م55

راسب21253556البتول كعيد313612م56

راسب2418.528.553الزىراء المشنوق214067ر57

راسب18263654الياس يوسف214440م58

راسب18غائب18الياس يوسف214046ر59

راسب2323.533.557امير االركي214170ر60

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح
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راسب21غائب21امير الروح 214018ر61

راسب18غائب18امير قيمو312755ر62

راسب21253556امين الحمصي312903ر63

راسب20203050انس المحمود214047ر64

راسب12314153انس المصطفى214081م65

ناجح2437.547.572انس زقريط214381م66

راسب2019.529.550انس قطان214519م67

راسب1822.532.551اياد االحمدفرات2ر68

راسب2323.533.557اية قصاب باشي214239ر69

راسب16172743ايمن الياسين214233ر70

راسب14غائب14إبراىيم اإلبراىيم213579ر71

راسب24غائب24إبراىيم الشعيب213887م72

راسب14122236إبراىيم العثمان213543ر73

راسب2019.529.550إسماعيل العبد213803ر74

ناجح2527.537.563إياد العوض214437م75

راسب15304055إياد عبظو214574م76

ناجح24304064أحمد البكور214210ر77

راسب1726.536.554أحمد الحسين المحمد213523ر78

راسب18223250أحمد السموم213744ر79

راسب17182845أحمد الشمالي213855ر80

راسب25213156أحمد العمي العبد214231ر81

راسب2018.528.549أحمد المعمار214545م82

راسب20203050أحمد أبو ربعيو 214605ر83

راسب20223252أحمد خير بظ213567ر84

راسب18213149أحمد دياب213704ر85

راسب1719.529.547أحمد رعد213848ر86

راسب9غائب9أحمد زيدان213890ر87

راسب1732.542.560أحمد سبسبي213520ر88

راسب1920.530.550أحمد سميم عوده210007م89

ناجح2540.550.576أحمد فاخوري214428م90

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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3 عضو   عضو  عضو   عضو   امينة السر 



2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح
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النتيجةالمجموع

راسب23152548أحمد مزيان314260م91

راسب15182843أحمد وىبي213905ر92

راسب2017.527.548أحمدالعبداهلل الشيخ313313ر93

ناجح2432.542.567أريج عبد العال214599م94
راسب19غائب19أسامة الخطيب 213500ر95
راسب1917.527.547أسامة السراج213568ر96
راسب18غائب18أسامة السميمان313032ر97

راسب14243448أسامة عد السالم شكوةالفرات2م98

راسب11غائب11أسد اهلل خضرفرات2ر99

راسب1716.526.544ألمر قنبر214241ر100

ناجح20415171أمثل بدران214476م101

راسب2116.526.548أمل الصاري213712ر102

راسب17غائب17أمير كميب213904ر103

راسب18213149أنس االحمد214573م104

ناجح20314161أنس السخني214543م105

راسب17253552أياد كاسوحة213728م106

راسب1923.533.553أييم احمد313925م107

ناجح23314164آالء الياسين214378م108

راسب20263656آية طو جمال بك210000م109

ناجح2233.543.566آيو عصفور214628م110

راسب16غائب16باجيو االزرق 412525ر111

راسب1623.533.550باسل العشموطي312981م112

راسب16263652باسل ثمج 213835ر113

راسب1722.532.550باسل جعموك 313652م114

راسب20223252باسل عرواني313208ر115

ناجح2434.544.569بتول خميس214467م116

راسب23213154براء الدرع214114م117

ناجح22354567براء جمال214429م118

راسب2018.528.549براء سبسبي214105ر119

ناجح16354561برىان الدين السويدان213820ر120

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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درجات

النتيجةالمجموع

راسب16203046بسام القطيشة313734ر121

راسب1930.540.560بسام زودة 313527ر122

راسب1825.535.554بشار الحسن214084ر123

راسب17غائب17بشار ديوب312209ر124

راسب1719.529.547بشر كف الغزال 214669ر125

راسب25162651بشير مصيجة214190ر126

راسب2223.533.556بالل المصطفىفرات2ر127

راسب20233353بالل رضوان النبيان213722ر128

ناجح18354563بالل زوده214375م129

راسب248.518.543بياء الدين حنو214221م130

راسب2461640تمام بابولي313333ر131

راسب1420.530.545جعفر طوماني213580ر132

راسب14203044جمال عبد الميدي213903ر133

راسب17203047جميل البيطار 213790ر134

ناجح20334363جياد الزبدي214511م135

راسب1925.535.555جياد عمر512653ر136

راسب2015.525.546جورج انطونيوس214332م137

راسب14223246جوزيف الشامي214254ر138

راسب18182846حازم البابا313675ر139

راسب2023.533.554حازم كابور214518م140

راسب13203043حازم كوجان214657م141

راسب2113.523.545حافظ طالب الجبر 313551م142

راسب22273759حافظ كيال214082م143

راسب20غائب20حامد أحمد الموسىفرات2ر144

راسب2517.527.553حذيفة اإلدلبي313782ر145

راسب18172745حذيفة العمي النيني213660ر146

ناجح21354566حذيفة مكاوي213651ر147

راسب19213150حذيفو شاغوري313411ر148

راسب0غائب0محرومحسام ارحيم213553م149

راسب1823.533.552حسام السموم413295م150

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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ناجح2035.545.566حسان الزعبي214684م151

ناجح2244.554.577حسان العباس214457م152

راسب17غائب17حسان صافيو511516ر153

راسب16213147حسان طالب العثمان313650ر154

ناجح20374767حسان عمي الفيدفرات2م155

ناجح22364668حسن التاز214632م156

ناجح2132.542.564حسن الحالق214166ر157

راسب1930.540.560حسن الصطوف الوقاع214466م158

راسب0غائب0محرومحسن سميمان الداليالفرات2م159

راسب21203051حسن عبد العزيز فدعينفرات2ر160

راسب0غائب0محرومحسن عواد صالح210010م161

راسب17غائب17حسن قاسم 214671ر162

راسب22203052حسن مصري214414م163

ناجح2231.541.564حسين الحسين214530م164

راسب17غائب17حسين الدخيل 214633ر165

ناجح23485881حسين العمي214387م166

ناجح1836.546.565حسين الكنعان214339م167

ناجح1834.544.563حسين الوقاعفرات4م168

راسب2219.529.552حسين رحمو214555م169

ناجح20435373حسين مرزا214525م170

راسب1920.530.550حمزة النصر214087ر171

راسب23223255حمزة عثمان214701م172

ناجح18384866حمزة ناصح الفجر الحمد 214653ر173

راسب17304057حمزه األحمد313856ر174

راسب1926.536.556حنين تقي313279ر175

راسب2017.527.548حيدر الحسون214253ر176

ناجح2230.540.563خالد االحمد االبراىيم214160ر177

راسب2014.524.545خالد الجمعة 313508ر178

راسب22172749خالد الحميدي214054ر179

ناجح25384873خالد الدرويش214692م180

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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راسب2020.530.551خالد القاسم214211ر181

راسب19غائب19خالد جمبيفرات2ر182

ناجح24334367خالد حسين ابراىيمفرات3م183

راسب1924.534.554خالد رمضان214505م184

راسب1024.534.545خالد محمد المصطفى213182ر185

ناجح22304062خالد نزار عابد 313621ر186

ناجح18394967(اوائل معيد)خضر الشيخ 214646ر187

راسب0غائب0محرومخطار صميبي فرات2ر188

راسب2425.535.560خمدون المصري213536ر189

راسب20غائب20خمف صالح المحمد العبد الحسينفرات3م190

راسب15223247خميف الحسين313317ر191

راسب22غائب22خميل البدر214292ر192

ناجح24435377خميل عبود214335م193

راسب18243452خميل عمار العمر210011م194

راسب2025.535.556دعاء قياسة313631ر195

ناجح2339.549.573ديمو الباشوري214421م196

راسب20203050ذو اليمة صالح214474م197

راسب19142443راجي ابو عمول313401م198

راسب20203050راما الشعار313683ر199

راسب22203052راما قنوتفرات2ر200

راسب18243452رامي شباط313565م201

راسب12233345رامي عبد اليادي جريصالفرات2م202

ناجح23273760رامي قبيطري214651ر203

راسب18غائب18راني دنبر313047ر204

ناجح2236.546.569رائد المنصور 313700ر205

راسب22غائب22ربيع الفرداوي213419ر206

ناجح18354563ربيع قيطاز 512483ر207

راسب0غائب0محرومربيع نعمو214569م208

راسب14غائب14رزق رستم 213389ر209

ناجح24304064رشا الدرويش214273ر210

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب22263658رشاد عبو 514042م211

راسب19213150رضاء البصير فرات3ر212

راسب16253551رضوان بركات313112ر213

راسب1917.527.547رغد ابراىيم214280ر214

راسب1921.531.551رغد قبقمو214080ر215

راسب20غائب20رمضان اليوسف412059ر216

راسب20213151رنيم السميمان213935ر217

ناجح1931.541.561رنيم المنجد313328ر218

راسب2622.532.559رنيم حوراني 214667ر219

ناجح23354568رىام الصالح413381ر220

راسب18243452رىف الحموي213514ر221

راسب17203047رىف الصغير 313515م222

راسب18233351رىف طالب فرات2ر223

راسب20283858رىف عابد214265ر224

ناجح2346.556.580رولي محناية214420م225

راسب12غائب12روند عجي412515ر226

راسب20182848ريان سفاف313105ر227

ناجح2543.553.579ريم الخيمي 214973م228

ناجح2239.549.572ريم العتال214531م229

راسب1623.533.550ريم الفرخ 313815ر230

راسب2121.531.553ريمون صبحة213506ر231

راسب21غائب21ريمون عتوم214215ر232

راسب18233351رئبال قاسم 313060م233

راسب17غائب17زانا شيخ موسى312892ر234

راسب2219.529.552زكريا عربو313405ر235

راسب0غائب0محرومزيد عيسى214300م236

راسب1819.529.548(اوائل معيد)زين رحمون 214618ر237

راسب2018.528.549زينا ديب 213505ر238

راسب2219.529.552زينة البني213694ر239

ناجح2329.539.563سارة الجدي214182ر240

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب22203052سارة سالمة 213623ر241

ناجح25384873سامر العيسو214432م242

راسب22132345سامر جعيمة 313613م243

ناجح2031.541.562سامر ظريفادلب3ر244

ناجح19374766سامي االسود213784ر245

راسب16102036سائر الكردي213817ر246

راسب1925.535.555سعاد الحمبي214401م247

ناجح1643.553.570سعد االحمد214402م248

ناجح2130.540.562سعيد الخموف 313724ر249

راسب21243455سعيد اليوسفي214542م250

ناجح2237.547.570سالم المحمح214379م251

ناجح20334363سالم جطل314676ر252

راسب24233357سممان ور413522م253

راسب19253554سممى عرفة214689م254

راسب14غائب14سميم وىبة213410ر255

ناجح23293962سميمان المحمد السميمان214187ر256

راسب21غائب21سميمان سفراني312826ر257

راسب1823.533.552سميمان وسوف213760ر258

راسب1820.530.549سميمان ياسر رسالن213672ر259

ناجح26283864سمر مفتاح313602ر260

راسب14غائب14سمير جمال الدين 213414ر261

راسب1924.534.554سند المحمد213504ر262

راسب18غائب18سومر محمي213738ر263

راسب19253554شادي السفوك214218ر264

راسب19223251شادي كناكر213658ر265

راسب20غائب20شادي ورده512165ر266

ناجح17354562شايش الحاج ىارون312176ر267

راسب16غائب16شعالن ديابفرات2ر268

راسب22273759شوكت بربر امين 313575م269

ناجح26273763شيراز ميباش214658ر270

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب2419.529.554شيم السيد214179ر271

راسب22223254شيماء عرابي214578م272

ناجح2137.547.569صالح سالم المصمحالفرات2م273

راسب2514.524.550صايل المحمد214400م274

ناجح1737.547.565صفا الشريف313670م275

راسب23192952صفاء السوس 214665ر276

ناجح23293962صفاء المبابيدي214186ر277

راسب21203051صفوان كزكز 214614ر278

راسب1721.531.549صفية مصطفى 313912م279

راسب19142443صقراط المحمد213717ر280

راسب17غائب17صالح الدين ابراىيم الحميدفرات2ر281

راسب1517.527.543صالح الدين كف الغزال214588ر282

راسب0غائب0محرومصييب الوتار213883م283

راسب15223247ضحوك حمد313556ر284

راسب2016.526.547طارق الشنتوت 213725ر285

راسب22162648طارق العمي 214650ر286

ناجح2230.540.563طارق قزلباش313341ر287

راسب17223249طاىر القطان213578ر288

ناجح15405065طالل كمبون213593ر289

راسب22243456طمحة الرحمون413400م290

راسب21273758طمو قصاب باشي214266ر291

ناجح21354566طو الحسن214426م292

راسب2010.520.541طو الحمدو 213516ر293

راسب22243456طو الشيخ214391م294

راسب1823.533.552طو العمر213665ر295

راسب19152544طو اليوسف213509ر296

راسب18152543عادل الحمود313807م297

راسب18غائب18عامر الصالح 313024ر298

راسب15162641عامر العميانفرات2ر299

راسب21غائب21عامر عطورة 513454ر300

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

ناجح23293962عائدة عدي214069ر301

ناجح24263660عائشة الحالق214538م302

ناجح24283862عائشة موسى باشا214470م303

ناجح2526.536.562عباده الشيخ حمدون214576م304

راسب1523.533.549عباس عيسى214040م305

راسب17304057عبد احمد عبود414659م306

راسب1918.528.548عبد اإللو اعرابي213573ر307

راسب24233357عبد الجبار غزال منباز313128ر308

راسب1616.526.543عبد الحسيب النبيان213673ر309

راسب13غائب13عبد الحسيب كزكز213378ر310

ناجح20314161عبد الحكيم شبمي213639ر311

راسب20102040عبد الحميد عيسى الخمفالفرات2م312

راسب2121.531.553عبد الحميد نعسان214234ر313

راسب0غائب0محرومعبد الرحمن الحراكي213737م314

ناجح2533.543.569عبد الرحمن الدولتمي214564م315

ناجح2131.541.563عبد الرحمن الرشواني214423م316

راسب19253554عبد الرحمن العمر المسعود413118م317

ناجح1935.545.565عبد الرحمن المحمد 214613ر318

راسب22غائب22عبد الرحمن اليويس 213546ر319

ناجح2624.534.561عبد الرحمن بردان214172م320

راسب17243451عبد الرحمن دوري213831ر321

راسب18253553عبد الرحمن سفاف213664ر322

راسب2126.536.558عبد الرحمن عرفة213655ر323

ناجح22283860عبد الرحمن قادر آغا413766م324

راسب14243448عبد الرحمن مغربل213718ر325

ناجح2033.543.564عبد الرزاق السحار412713ر326

راسب17263653عبد الرزاق القيطان313053ر327

راسب21112142عبد الرزاق حاتم 213692ر328

راسب2018.528.549عبد الرزاق سعد214532م329

راسب21283859عبد الرزاق طعمة213696ر330

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب1823.533.552عبد الرزاق عالف213771ر331

راسب19غائب19عبد السالم المدلمة412493ر332

راسب17192946عبد السالم جواش213889ر333

راسب12غائب12عبد الصمد الحمد314654م334

راسب16غائب16عبد الصمد الكريموفرات3م335

راسب18243452عبد الصمد المييدي210023م336

ناجح2031.541.562عبد العزيز أبو الفقراء214197ر337

راسب2028.538.559عبد الغني عبد الصمد214334م338

راسب16324258عبد القادر الياسين313307ر339

راسب1921.531.551عبد القادر الياسين 413974م340

راسب18273755عبد الكافي المصري 214068ر341

ناجح2441.551.576عبد الكريم االخرس412732ر342

راسب1622.532.549عبد الكريم الياسين313202ر343

راسب16293955عبد الكريم بارودي313689م344

ناجح23273760عبد الكريم شربوطمي313572ر345

راسب1820.530.549عبد الكريم عصفور314662م346

راسب22.25152547عبد الكريم كشكش414317م347

راسب1618.528.545عبد المطيف كزكز214622ر348

راسب23غائب23عبد اهلل االحمد213385ر349

راسب1614.524.541عبد اهلل األشقر413513م350

راسب15253550عبد اهلل الحمودفرات2ر351

راسب1723.533.551عبد اهلل العيسى213662ر352

راسب1923.533.553عبد اهلل القدور213517ر353

راسب12غائب12عبد اهلل خمف312386ر354

راسب2324.534.558عبد اهلل زينو األركي313614ر355

راسب19223251عبد اهلل طيفور214111ر356

راسب17غائب17عبد اهلل قرقور312468ر357

ناجح19324261عبد اهلل كويدر313103ر358

راسب16غائب16عبد اهلل محمد عبد الغنيفرات2ر359

ناجح23324265عبد اهلل مغمومو214436م360

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب19293958عبد اهلل نضال سفاف214240ر361

راسب1616.526.543عبد المجيد البابولي213642ر362

ناجح2231.541.564عبد المعين الدرويش313739ر363

ناجح2530.540.566عبد المعين عمره214278م364

ناجح2328.538.562عبد الممك الشحود214340م365

راسب1728.538.556عبد الممك عقاد214075ر366

ناجح25506085عبد المنعم ابرش214433م367

راسب18غائب18عبد المنعم الكيالني314313ر368

راسب15غائب15عبد الناصر اليوسففرات2ر369

راسب18213149عبد اليادي جمعوط214520م370

ناجح22324264عبد اليادي يوسفان214682م371

راسب1827.537.556عبد عبداهلل الموح فرات2ر372

ناجح27344471عبدالرحمن عروانيفرات2م373

راسب21243455عبدالعزيز الحالق السقافرات2ر374

راسب19132342عبداهلل ابو الطواقي 313763م375

ناجح26293965عبداهلل العموري214634م376

راسب19253554عبداهلل المحمود العمر37712437

راسب15213146عبداهلل المحيميد 214645ر378

ناجح21344465عبداهلل المصطفى214539م379

راسب18غائب18عبداهلل حالق 313251ر380

راسب22243456عبداهلل دعدع 213584ر381

راسب12غائب12عبداهلل سفاف213153ر382

راسب21233354عبداليادي عقدة214237ر383

راسب10غائب10عبيدة الحسين213363ر384

راسب20غائب20عبيدة السميمان213915ر385

راسب1817.527.546عبيدة سرميني313758م386

راسب16غائب16عبيدة طنيش 313016ر387

راسب1615.525.542عبيدة مراد313772ر388

راسب18172745عبيدة ىويدي 313749م389

ناجح2130.540.562عبيده أبو شاش214644م390

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب15غائب15عبيده محمد عباس213346ر391

راسب1532.542.558عدنان السح313765م392

راسب13غائب13عدنان السميمان212699ر393

راسب22243456عدنان النقار 412971ر394

راسب15192944عدنان دالي213634ر395

ناجح2428.538.563عدنان ورق313627م396

راسب2024.534.555عدوية العمر المسعود213586ر397

راسب14غائب14عدي احمد الجندي 313547م398

راسب20غائب20عدي جاسم السمطانفرات399

راسب19273756عرابي عروب214220م400

راسب2027.537.558عصام العتر313610ر401

راسب24182852عصام القطمو214697م402

راسب2321.531.554.5عطا اهلل جنيد212874ر403

ناجح2329.539.563عطاء حمامي214403م404

راسب1820.530.549عطاء خير اهلل 213800ر405

ناجح23314164عالء الدين االخرس214370م406

راسب19غائب19عالء الدين العساف299934ر407

راسب23263659عالء الشاعر214411م408

راسب9غائب9عالء المحمد213192ر409

راسب2029.539.560عالء حميد 214672ر410

راسب1720.530.548عمي اسعد 313259ر411

راسب23غائب23عمي العمي بن محمد 313459ر412

راسب2323.533.557عمي الكبريتي215012م413

راسب12102032عمي النحالويفرات2ر414

راسب2323.533.557عمي بقعاوي214523م415

راسب18283856عمي حسن الغفاف299953ر416

راسب18233351عمي درويش213829ر417

ناجح2234.544.567عمي دست213732ر418

راسب13غائب13عمي ساعود412363م419

ناجح19384867عمي سبع العرب214435م420

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
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اسم الطالب
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 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب14223246عمي سميمان213521ر421

راسب2024.534.555عمي عاقل214255م422

راسب1720.530.548عمي غانم214529م423

راسب2019.529.550عمي موسى214444م424

راسب15غائب15عمي موصممي312985ر425

راسب10غائب10عمي نزار احمد312988ر426

راسب1823.533.552عمي ياسين دوريش213641ر427

ناجح2130.540.562عماد كشايا413882ر428

ناجح20304060عمار اسمندر214200ر429

راسب16253551عمار الجاسم313070ر430

ناجح2344.554.578عمار الجرف399978ر431

راسب21223253عمار الحمصي214056ر432

راسب23192952عمار العموة411730ر433

راسب22غائب22عمار النايف313144م434

راسب22243456عمار تميالت 512414ر435

راسب21غائب21عمار حج حسين314311ر436

راسب16غائب16عمار عالوي312913ر437

راسب23223255عمار عمي214359م438

راسب17243451عمر ارحيم214196ر439

راسب2128.538.560عمر األخرس213809ر440

راسب2424.534.559عمر الخميل214468م441

ناجح23384871عمر الطعان214424م442

راسب19غائب19عمر العابد313242ر443

راسب17263653عمر جنيد213840ر444

راسب22162648عمر دلول الغنج313160ر445

راسب2220.530.553عمر صبحي الخالد213804ر446

راسب20غائب20عمران دىيمش313464ر447

ناجح25273762عمران منصور214619م448

راسب2224.534.557عواطف كزكز214250ر449

راسب1526.536.552عيسى عطا اهلل214079ر450

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب23182851غادة المصطفى214270ر451

ناجح1634.544.561غالب النوير 313124ر452

راسب2424.534.559غالب مكاوي214404م453

راسب17غائب17غدير الجمعة413453ر454

راسب24223256غسان الشعار214481م455

راسب2216.526.549غياث الحمبي413287م456

راسب2220.530.553غيث البيسكي214589م457

راسب1223.533.546غيث درويش313849م458

راسب2011.521.542غيداء زيتون213716ر459

راسب15182843فادي البارودي 313680م460

راسب18293957فادي الحسين413195م461

راسب1214.524.537فادي الخطيب214567م462

راسب21غائب21فادي الشرابي213342ر463

راسب2322.532.556فادي المصري314153م464

ناجح2328.538.562فادي جربوع214425م465

راسب17203047فاطمة الزىراء غفير313398ر466

راسب21غائب21فاطمة سرور 214647ر467

راسب1923.533.553فاطمة قشاش214281ر468

راسب23233356فاطمو الزىراء المعراوي214462م469

راسب2024.534.555فجر المحمد214064ر470

راسب1320.530.544فراس المصطفى213685ر471

راسب25233358فراس فنصو214601م472

راسب0غائب0محرومفراس قيمة214568م473

راسب22233355فراس معال214078م474

راسب18غائب18فرح غزال312906ر475

ناجح2330.540.564فرح كيالني214600م476

راسب25غائب25فيد القداد211776ر477

ناجح2035.545.566فيد حربة 214611ر478

ناجح2232.542.565فوزي الشيخ أحمد413445ر479

ناجح1835.545.564فؤاد اسعد 413289ر480

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 

16 عضو   عضو  عضو   عضو   امينة السر 



2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

ناجح2427.537.562فؤاد منيل حسن214063م481

ناجح2431.541.566فيحاء الصباغ214507م482

راسب14غائب14قتيبة الشيخ عثمان 313154ر483

ناجح24374771قمر بدر214661م484

راسب22غائب22قمر حجازي414675م485

راسب13غائب13قمر قره بوالد313870م486

راسب2425.535.560قيس اسماعيل214581م487

راسب2223.533.556قيس الشيخ ابراىيم214194م488

راسب16غائب16كاظم حمد فرات3ر489

راسب2425.535.560كرم اسحق214364م490

راسب1624.534.551كريم عميشة214167ر491

ناجح22314163كالل المحيميد313217ر492

راسب20192949الما شياب 313789م493

راسب20223252لماح الشعبان314691م494

ناجح25405075لمى الشامي214473م495

راسب24152549ليث الحجوان 214610ر496

ناجح19394968ليمى كالس412711ر497

راسب0غائب0محروممازن حسين الداوودالفرات2م498

ناجح2340.550.574مازن قاقات214095ر499

ناجح2134.544.566مالك السمان314062م500

راسب22192951مالك شالش313741م501

راسب16182844ماىر العوض213927ر502

راسب22غائب22ماىر المعمار 512204ر503

راسب1519.529.545ماىر صميعي213730ر504

ناجح2236.546.569مأمون الدباغ214506م505

ناجح2132.542.564مأمون كرديش معراوي214374م506

راسب21غائب21.38مجاب الحاج عمي314310ر507

راسب12غائب12مجد دوشي411899ر508

راسب1921.531.551مجد رشراش214349م509

راسب1623.533.550مجد مرىج214181ر510

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 

17 عضو   عضو  عضو   عضو   امينة السر 



2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب24233357محسن العمواني214060ر511

راسب18233351محسن فحمة313929ر512

راسب22172749محسن محمد313172ر513

راسب1521.531.547محمد األحمد313306ر514

راسب20253555محمد البيضة313099ر515

راسب17غائب17محمد الحج عمي312833ر516

راسب15112136محمد الحسين213753ر517

راسب1824.534.553محمد الحموي 213619ر518

راسب18192947محمد الخالد214073ر519

راسب1921.531.551محمد الخالد 313080ر520

راسب16253551محمد الخضير213682ر521

راسب21283859محمد الخطيب214489م522

راسب12غائب12محمد الخطيب313218ر523

راسب10غائب10محمد الرسمي314028ر524

راسب2128.538.560محمد الزعبي313084ر525

راسب19غائب19محمد السموم فرات2ر526

ناجح2535.545.571محمد السمير214287ر527

ناجح22394971محمد الشمالي214431م528

راسب21غائب21محمد الشمالي214146ر529

راسب18223250محمد الصالح214201م530

راسب1829.539.558محمد الصطيف213608ر531

ناجح18394967محمد الصقار313312ر532

ناجح2433.543.568محمد الضاىر214681م533

راسب14غائب14محمد الضحاك213857ر534

ناجح25344469محمد العاشق الممقب بعرب214337م535

راسب18273755محمد العظم213819ر536

ناجح24324266محمد العمي214121ر537

راسب20غائب20محمد العموري214193ر538

راسب12غائب12محمد الفارس312117ر539

راسب10غائب10محمد القاسمفرات540

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 

18 عضو   عضو  عضو   عضو   امينة السر 



2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب20غائب20محمد الكنعان212297ر541

ناجح25344469محمد المحمد214399م542

راسب14غائب14محمد المشرفي313107ر543

راسب0غائب0محروممحمد النعيم213780ر544

راسب21غائب21محمد اليارون213465ر545

راسب18162644محمد الياسين412729ر546

ناجح24354569محمد الياسين214493م547

راسب20غائب20محمد امير اسماعيل 314001ر548

راسب2321.531.555محمد امير عدي213742ر549

ناجح26344470محمد امين دعدع214347م550

راسب16243450محمد أبو جاسم214244ر551

ناجح2035.545.566محمد أديب القاسم214294ر552

راسب22غائب22محمد أرمنازي313482ر553

راسب1824.534.553محمد أشرف األسعد313778ر554

ناجح2333.543.567محمد بخاري214128م555

ناجح2339.549.573محمد بديع زقزوق214612ر556

ناجح22415173محمد بظ214236ر557

راسب1830.540.559محمد ثائر كرزون314204م558

راسب15غائب15محمد جبر222287ر559

راسب2322.532.556محمد جدوع214458م560

ناجح24263660محمد جعبوفرات2م561

راسب22263658محمد جالل الالذقاني214195ر562

راسب14غائب14محمد جمال الشعار 213407ر563

ناجح14374761محمد جمعة الجدعان212619ر564

ناجح18354563محمد جمعة الحفيانفرات2ر565

راسب2013.523.544محمد جنيدفرات3م566

ناجح2333.543.567محمد حازم الدبور214540م567

راسب15253550محمد حازم تدمري213824م568

راسب1419.529.544محمد حربو313723م569

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 

19 عضو   عضو  عضو   عضو   امينة السر 



2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

ناجح21314162محمد حسين الصطوف 413237م570

راسب19غائب19محمد خمف العنزي فرات3م571

راسب19172746محمد خير حريب313558م572

راسب22172749محمد ديب حشيش 313231م573

راسب1821.531.550محمد رامز حسن214216ر574

راسب20283858محمد زرقش213589ر575

راسب17213148محمد زيدان313373ر576

راسب22غائب22محمد سالم احمدفرات2ر577

راسب2114.524.546محمد سامر حموم313269ر578

راسب24253559محمد سموم314119م579

راسب2124.534.556محمد شمة313548م580

ناجح25344469محمد شيخ خالد214572م581

راسب20283858محمد صالح الدين الصباغ214055ر582

راسب16غائب16محمد طارق رستم 413930م583

ناجح20334363محمد طالل خموف 214670ر584

راسب1320.530.544محمد طيماز313797م585

راسب12غائب12محمد طومان213659ر586

راسب1422.532.547محمد طوماني213705ر587

ناجح942.552.562محمد طويمة413106ر588

راسب20273757محمد ظافر الشيخ خالد214268ر589

ناجح24354569محمد عامر ابي سن413156م590

راسب17غائب17محمد عبد الخمففرات3م591

راسب2423.533.558محمد عبد الكريم العثمان214213م592

ناجح2632.542.569محمد عبد اليادي تميتي214498م593

راسب1416.526.541محمد عبداهلل الحمادة299965ر594

راسب21غائب21محمد عبداهلل الشيخ313954ر595

ناجح21324263محمد عبدو 313151ر596

راسب2619.529.556محمد عبيد214373م597

راسب21223253محمد عدنان الخمف 214621ر598

راسب18253553محمد عروب214148ر599

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 

20 عضو   عضو  عضو   عضو   امينة السر 



2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

ناجح21304061محمد عشي313902م600

راسب16غائب16محمد عالء الحجازي213351ر601

راسب20غائب20محمد عالء حاكميفرات2ر602

راسب1618.528.545محمد عمي الزين214217ر603

راسب12غائب12محمد عمي العموشفرات2ر604

راسب2128.538.560محمد عمي النايف 313297ر605

راسب23263659محمد عمي حمشو213554ر606

راسب2226.536.559محمد عمار 313074ر607

راسب1741431محمد عيسى خزاعي313052ر608

راسب20182848محمد غناج313149ر609

راسب20223252محمد غيث حبوبو214099م610

راسب14243448محمد فارس قبش213913ر611

ناجح2131.541.563محمد فخري214274م612

راسب13غائب13محمد فدعين213336ر613

راسب21223253محمد فرجاني213671ر614

ناجح22415173محمد فيد الرمضان214271ر615

راسب17غائب17محمد فواز المحمد314252م616

راسب24233357محمد قمر الدين313359ر617

راسب19283857محمد كرم الحريف214288م618

راسب19273756محمد كشباش214177ر619

راسب18غائب18محمد لبان312423ر620

راسب1824.534.553محمد مأمون الخالد313746ر621

راسب24203054محمد مرىف سفاف214536م622

راسب16263652محمد مصطفى اجبارة214137ر623

راسب1717.527.545محمد ممحم فاعوري214136م624

راسب2523.533.559محمد منار كرديش معراوي214336م625

ناجح2033.543.564محمد منذر المبيض214219ر626

راسب22233355محمد مؤمن ضاىر214086ر627

راسب1820.530.549محمد نجم عموش213604ر628

راسب1823.533.552محمد نزيو عرب 414297م629

راسب21273758محمد نور الحداد الالذقاني314168م630

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

ناجح23273760محمد نور الدين214059ر631

راسب16182844محمد نور السقا214083ر632

راسب20غائب20محمد نور الشامي213357ر633

راسب16253551محمد نور الشواف214296ر634

راسب1922.532.552محمد نور العبود214275ر635

راسب21273758محمد نور العساف313260ر636

راسب19غائب19محمد نور المحمد312706ر637

راسب22203052محمد نور تميتي214222ر638

ناجح20304060محمد نور جوخدار412825ر639

راسب21273758محمد نور عبو313187ر640

راسب22غائب22محمد نيوف214096ر641

راسب0غائب0محروممحمد وضاح المحمد213339م642

راسب15203045محمد يحيى المحمد 313707م643

ناجح1734.544.562محمد يزيد ممميفرات2ر644

راسب1215.525.538محمد يونس313249م645

راسب2324.534.558محمود اركي214558م646

راسب1911.521.541محمود االشقر412758ر647

راسب1910.520.540محمود البقدونسي313606م648

راسب1423.533.548محمود الحماده213630م649

ناجح22344466محمود الخطيب214575م650

راسب22263658محمود الزبدي 313928ر651

راسب20غائب20محمود السميمان 312695ر652

راسب1831.541.560محمود السماعيل412575ر653

راسب2127.537.559محمود النجار214413م654

راسب2111.521.543محمود باشوري213581ر655

راسب2018.528.549محمود جبارو214151ر656

راسب22182850محمود جرجنازي 213534ر657

راسب1218.528.541محمود جنيد213687ر658

ناجح20344464محمود سفاف214257ر659

راسب18162644محمود شوربا413026ر660

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

ناجح20324262محمود عاقل214699م661

ناجح21415172محمود عثمان214122ر662

راسب2015.525.546محمود عزاقير 313729م663

ناجح18374765محمود عصار213832ر664

راسب21غائب21محمود غاجية312696ر665

راسب20غائب20محمود غازي412524ر666

راسب19غائب19محمود كريدي312474ر667

راسب17142441محمود لطفي214115ر668

ناجح2230.540.563محمود محنايو214397م669

راسب2217.527.550محي الدين الطبل214135ر670

راسب0غائب0محروممراد طو جاسمالفرات2م671

راسب13غائب13مرتضى الشيخ213767ر672

راسب2015.525.546مرح دويك313588ر673

راسب23263659مرح قندقجي214641م674

راسب20غائب20مرداس العظم213571ر675

راسب21233354مروان الباشات214580م676

راسب25غائب25مروان زكرة412498ر677

راسب16غائب16مسره ابراىيم الياسين312634ر678

ناجح20364666مسعف زكية 512395ر679

ناجح21314162مسعف كنعان213549ر680

راسب16غائب16مصطفى األفندي412450ر681

راسب1626.536.553مصطفى البارودي313361ر682

راسب1527.537.553مصطفى الخطيب 213788ر683

راسب20غائب20مصطفى الديري313474ر684

راسب16غائب16مصطفى الكالس الحمبي313008ر685

ناجح23415174مصطفى المحمد214371م686

راسب1523.533.549مصطفى جرجنازي412983م687

راسب15142439مصطفى جعفر313688م688

راسب1818.528.547مصطفى سفاف 213844ر689

راسب14غائب14مصطفى شيخ أمين313667ر690

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

ناجح2333.543.567مصطفى ناعم214416م691

ناجح2338.548.572مصطفى ناقوح214396م692

راسب21243455مصعب قناني313637م693

راسب15253550مصعب منصور313369ر694

ناجح2630.540.567مطيع دروبي214629م695

راسب21152546معاذ قدور214107ر696

ناجح2232.542.565معتصم باهلل الكمكل214372م697

ناجح23495982معال الحسن214492م698

ناجح21324263مقيم العمي214264م699

راسب20غائب20مكرم كاسوحة512062ر700

راسب2023.533.554مميم ترك214549م701

راسب2415.525.550مميم زوين213645م702

راسب1927.537.557مميم سفاف213640ر703

راسب2128.538.560مميم طقم214165م704

راسب2021.531.552مميم قفورة213896ر705

ناجح2327.537.561مميم محمد214071ر706

راسب22182850ممدوح شتات 214626ر707

راسب22203052ممدوح ضاىر313094ر708

راسب2423.533.558منار سمطان213785م709

راسب16162642مناف كنعان313541م710

راسب2324.534.558منذر الخراط214369م711

راسب16162642منصور عباس 412803م712

راسب26152551منقذ حوراني313884ر713

راسب1916.526.546منى فاعور214635ر714

ناجح21364667منير عيسى الخميفالفرات2م715

راسب1812.522.541مياب كيالني213693ر716

ناجح26435379مينا النعسان214394م717

راسب20182848مينا غازي الدريس 214616ر718

راسب14غائب14ميند حسامو511955ر719

راسب18غائب18ميند عيسى213779ر720

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب17غائب17ميند نصر الخرابة313955ر721

راسب1518.528.544ميند يوسف313808م722

راسب20233353موسى الخالد 313570م723

راسب2223.533.556مؤتمن وداح 214625ر724

ناجح26465682مؤمنو سفاف214464م725

ناجح2243.553.576مؤيد ممحم313102ر726

راسب22182850مي المحمد 214664ر727

راسب18غائب18ميثم أدريس312850ر728

راسب2617.527.554ميسم المنيني314110م729

راسب2019.529.550ميشيل الطرشة214207ر730

راسب15314156ميالد كمثوم313081ر731

راسب23152548ناتالي توما الحمبي413116ر732

راسب18غائب18نايف الشيخ 412607ر733

راسب17213148نايف عدنان محمد عمي214224ر734

راسب21غائب21نبيل الياللي213402ر735

راسب20213151نجم الدين الدرويش214208ر736

راسب24253559نجيب بركات 214660ر737

راسب18233351ندوة العيسى213879ر738

راسب19182847نصر ىرموش214438م739

راسب24243458نضال يوسف214139م740

راسب1717.527.545نيال بطرس412935م741

ناجح23394972نور الدور214522م742

ناجح19394968نور الدين اليونس413626م743

راسب1923.533.553نور الدين عميمو214649م744

راسب22غائب22نور النابمسي 322253ر745

ناجح2230.540.563نور اليدى سفراني214077ر746

ناجح18364664نورس أحمد خالد215017م747

راسب1924.534.554نوف الخميف512312م748

ناجح19354564ىاني الحسين 214045ر749

ناجح2539.549.575ىبة المحمد 214623ر750

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب2622.532.559ىبو الحامد214410م751

راسب2221.531.554ىبو العوير214553م752

راسب2422.532.557ىبو فطوم214366م753

ناجح21344465ىشام البكور214417م754

ناجح26324268ىمام الحاج اخمد214258م755

راسب1719.529.547ىمام سيفو313842ر756

راسب20غائب20ىيام الشيخ399914ر757

راسب1727.537.555وافي كاسوحو512746م758

راسب17304057وائل دالي احمد 214640ر759

راسب0غائبمحروموائل شييد213916ر760

راسب2417.527.552وديع محفوض214451م761

راسب1717.527.545وفاء السقا 313539م762

راسب21203051وفاء ياغمور313587ر763

راسب1917.527.547وليد الطباع214103ر764

راسب21غائب21وليد العثمان399994ر766

راسب1723.533.551وليد درويش214051ر767

ناجح2624.534.561وليد صباغ214469م768

راسب1924.534.554وئام مسعود412857ر769

راسب2124.534.556ياسر الشواف 412710ر770

راسب1722.532.550ياسر الطرشة513456م771

راسب2417.527.552ياسر فاخوري313198ر772

ناجح2327.537.561ياسر قاسم214212م773

ناجح2033.543.564ياسر مسدي412797م774

ناجح25364671ياسين احمد214591م775

راسب0غائب0محرومياقوت محمد كمال النيار الفرات2م776

ناجح24334367يامن العموش512394م777

راسب2126.536.558يامن عمي المييوب 313518ر778

راسب2019.529.550يحيى العمادي213752ر779

راسب1820.530.549يحيى حكمت سالمي 313248ر780

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 

%21.80: نسبة النجاح 

26 عضو   عضو  عضو   عضو   امينة السر 



2019/2018الفصل األول  معدلة (2)نتائج مادة تشريح

27/2/2019الموافق /477/ حسب قرار مجلس جامعة حماه رقم 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

عالمة 
النظري بعد 

 (10)اضافة 
درجات

النتيجةالمجموع

راسب16263652يزن أسعد214226ر781

راسب1726.536.554يزن حسين 213759ر782

ناجح2038.548.569يزن طيماز313220ر783

ناجح22314163يزن عبد اهلل214557م784

راسب19223251يسار العمي213219ر785

راسب2523.533.559يمان الحالق214245ر786

راسب14غائب14يوسف احمد السعيدفرات2ر787

راسب1523.533.549يوسف الكسم فرات2ر788

راسب2023.533.554يوسف المممي 413434ر789

راسب2423.533.558يوسف سميم313142ر790

راسب2223.533.556يوسف عبدون 313932ر791

راسب16غائب16يوسف عمران 312718ر792

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر        رئيس اللجنة 
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