
مخابر بيطرية/ قائمة عملي بأسماء طالب السنة الثانيةجامعة حماه        
المعهد التقاني للطب البيطري

كتابةرقمًامقابلةكتابي
فقط أربع و عشرون درجة541524مصطفىالهام الخلف15796
فقط ست و عشرون درجة551626محمد قصيانتصار ياسين25789
فقط ثمان و عشرون درجة651728محمدانس الحسن35795
فقط سبع و عشرون درجة651627نورانانور كزكز45797
فقط اثنان و عشرون درجة551222نبهانايات المعرواي55628
فقط سبع و عشرون درجة651627عدنانايناس الطالب65664
فقط سبع و عشرون درجة551727حسينايه القويسم75721
فقط خمس و عشرون درجة551525فاتحإلزا عبدو85742
فقط ست و عشرون درجة641626محمدأحمد الحلو95654

فقط عشرة درجات10غ55ممدوحأحمد مهاوش105606
فقط ثمان و عشرون درجة651728ياسرأريج العمر115545
فقط سبع و عشرون درجة641727عمادأمل اليوسف125791
فقط ستة عشر درجة43916عليأمل عجوب135422
فقط سبع و عشرون درجة651627احمدآالء السواس145846
فقط ست و عشرون درجة561526رضا آنجي المصطفى 155866
فقط خمس و عشرون درجة551525حسانآيات السيد165575
فقط سبع و عشرون درجة651627عبد الرزاقبتول الزبدي175524
فقط تسعة عشر درجة341219محمودبتول تيناوي185845
فقط واحد و عشرون درجة451221تمامبديعه الغريواتي195847
فقط سبع و عشرون درجة651627سميربالل عمر205755
فقط ثمان و عشرون درجة651728احمدبيان الغريواتي 215820
فقط ثمان و عشرون درجة651728عمرتسنيم قطان225804
فقط اثنان و عشرون درجة441422محمودجواهر تتان235831
فقط سبع و عشرون درجة551727سميرجودي الصباغ245557
فقط خمس و عشرون درجة451625معمرحنين الخضير255707
فقط خمس و عشرون درجة541625حسام الدينحنين عصفور265554
فقط ثمان و عشرون درجة651728نضالخالد سويد 275731
فقط ثالث و عشرون درجة551323عبد الناصردياال المصري285700
فقط تسعة عشر درجة431219احمدديانا المحسن295642
فقط اثنان و عشرون درجة431522عليراما ابراهيم305855
فقط خمس و عشرون درجة551525عمارراما المهواتي315611
فقط ثالث و عشرون درجة451423مصطفىرقيه السليمان دنيا325790
فقط ست و عشرون درجة641626ايمنرهف ابو علو335802
فقط خمس و عشرون درجة541625عبد السالمرهف الحلو345792
فقط ست و عشرون درجة651526ديابريم الشحنه البستاني355705
عبدالرحيمزكريا حمال القلعه365919

جامعة حماة

النشاط 
والمشاركة 

أثناء الدروس
اسم االباالسم و الشهرةالرقم الجامعيالرقم

االختبارات 
الشفوية 
والوظائف

المجمــــوعاالختبارات العملية
2022-2021العام الدراسي الفصل األولأمراض معدية ومشتركة : اسم المقرر

حرمان
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فقط أربع و عشرون درجة451524خالد زينب األحمد 375901
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فقط اثنان و عشرون درجة441422اكرمزينة كلبون385818
فقط سبع و عشرون درجة551727حسن سدرا النصر 395864
فقط ست و عشرون درجة451726حمدوسالم زقزوق405656
فقط خمس و عشرون درجة651425محمود صفا الحسين 415912
فقط ست و عشرون درجة651526خلدونعبد السالم خرسة425696
فقط عشرون درجة431320محمد حسانعبد الكريم شعار435744
فقط ثمان و عشرون درجة651728إيادعبد اهلل النرابيجي445538
فقط ست و عشرون درجة641626ماهرعبدالكريم طرشه455506
فقط سبع و عشرون درجة551727محمدعدنان ابراهيم465819
فقط خمس و عشرون درجة451625غياث عزه قنبر 475879
فقط خمس و عشرون درجة541625بسامعفراء ورق485827
فقط صفر درجة0غغغعمارعال الحمود495661
فقط خمس و عشرون درجة541625حكمتفاطمة نجار505917
فقط تسعة عشر درجة341219عبدالرزاقفاطمه الزهراء العلوش515395
فقط خمس و عشرون درجة541625محمدفاطمه الشحود525653
فقط سبعة عشر درجة331117عمرفاطمه خضر535724
فقط تسعة عشر درجة441119حسنفاطمه شاليش545596
فقط ست و عشرون درجة551626محمودقمر الزبدي555710
فقط خمس و عشرون درجة551525صفوانكاتيا القلفه565551
فقط واحد و عشرون درجة541221فراس ليالس شاكر 575907
فقط سبع و عشرون درجة551727محمودمحمد فارس الحلبيه585891
فقط خمس و عشرون درجة451625عصاممحمدعصام بربور595918
فقط ثمان و عشرون درجة651728هيثم مرح العلي 605860
فقط سبع و عشرون درجة551727جمالمريم هاشم615517
فقط خمس و عشرون درجة641525فاديمالك عدي625856
فقط ست و عشرون درجة541726رياض مهند عبد اهلل 635871
فقط خمس و عشرون درجة551525خالدمياس المنجد645922
فقط أربع و عشرون درجة451524محمد راشد نابغة الكيالي 655908
فقط ثالث و عشرون درجة441523عبد اهللنجاة الزبدي665397
فقط ست و عشرون درجة541726زيدنوال عروب675599
فقط أربع و عشرون درجة451524حسين نور زكيه 685886
فقط خمس و عشرون درجة451625علينور عاقل695920
فقط سبع و عشرون درجة551727مازننور قبش705817
فقط أربع و عشرون درجة441624عمادنور علي قنا715853
فقط خمس و عشرون درجة451625عبد اهللهبة اهلل صليعي725748
فقط ثمان و عشرون درجة561728جهادهبة عسكر735803
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فقط ثمان و عشرون درجة561728محمدهديل الحفار745544
فقط اثنان و عشرون درجة341522محمد ايادوالء السراج755851
فقط ثالث و عشرون درجة541423محمدياسمين مهباش765702

فقط خمس و عشرون درجة551525غسانسالف النجار15386

الراسبون
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