
رعاية تناسلية/قائمة عملي بأسماء طالب السنة الثانيةجامعة حماه        

كتابةرقمًامقابلةكتابي
فقط خمس و عشرون درجة551525طهابراهيم اسماعيل15522
فقط ثالث و عشرون درجة451423علياحمد العلي25219
فقط سبع و عشرون درجة561627ممدوحاسيد تويت35358
فقط أربع و عشرون درجة451524الياسأمين ليوس45612
فقط واحد و عشرون درجة541221أحمدتاج الفارس55465
فقط اثنان و عشرون درجة541322عباسجعفرمنصور65371
فقط اثنان و عشرون درجة541322حمزهحذيفه زعتيني75810
فقط أربع و عشرون درجة551424أنورحسام سليمان85525
فقط عشرون درجة441220يوسفحسن ابراهيم95622

فقط ثمانية عشر درجة341118محمدحسن سليمان105734
فقط أربع و عشرون درجة541524احمدحسن قرقورا 115645
فقط ثالث و عشرون درجة551323محمدحسين الخالد 125805
فقط خمس و عشرون درجة651425مصطفىحمزة الصدير135404
فقط أربع و عشرون درجة641424محمدخالدالجعبو145648
فقط ست و عشرون درجة541726فؤادرضا خطاب155552
فقط خمس و عشرون درجة551525كمالزين العابدين الديب165697
فقط ست و عشرون درجة651526خالدسهى قيبارو175754
فقط سبع و عشرون درجة551727خالدطالب السويد185635
فقط ثالث و عشرون درجة541423غازيطه العبداهلل195649
فقط اثنان و عشرون درجة641222حسنعارف محمدحمكي205634
فقط اثنان و عشرون درجة551222احمدعبدالقادر المصطفى215669
فقط ست و عشرون درجة651526محمدعلي الخضر225568
فقط اثنان و عشرون درجة541322احمدعلي بدور235834
فقط خمس و عشرون درجة451625حسنفراس الخضر245749
فقط ست و عشرون درجة651526عبد الوهابفواز العبود255423
فقط سبع و عشرون درجة661527خالدكامل عبد اهلل265431
فقط واحد و عشرون درجة331521محمدكنان الحسين275555
فقط عشرون درجة351220ناقدلبانه الحسن285787
فقط ثمان و عشرون درجة651728جورجماريو عطيه295766
فقط سبعة عشر درجة331117نزيهمجد المحمد305456
موسىمحمد اسعد315732
فقط ثالث و عشرون درجة551323مروانمحمد السايح325769

ماهرمحمد السعدي335412
فقط واحد و عشرون درجة341421حسنمحمد العمر345759

حرمان

حرمان

المعهد التقاني للطب البيطري

الرقم الرقم
الجامعي

اسم االباالسم و الشهرة
النشاط 

والمشاركة 
أثناء الدروس

االختبارات 
الشفوية 
والوظائف
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فقط ثمان و عشرون درجة651728محمد منقذ محمد شفيق البارودي 355878

فقط تسع و عشرون درجة661729عارفمحمد دهلل365539

عبد الرحمنمحمد عبيد375623
فقط ثالث و عشرون درجة541423مسعدمحمود حسين385577

فقط تسعة عشر درجة441119اسماعيلمحمودالمضحي395636

فقط ثمان و عشرون درجة651728عمادمحمود أحمد405602

فقط واحد و عشرون درجة541221عليمعاذ الشرع415564

فقط خمس و عشرون درجة551525حيدرمهند الحاج علي425730

فقط تسع و عشرون درجة661729محمد سميرمؤمن طالب435713

فقط أربع و عشرون درجة541524عبدالهاديهائل حبيب445560

فقط تسعة عشر درجة441119محموديحيى الزين455916

نايفيوسف خلوف465609

رضاأحمد محمد15518

فقط سبع و عشرون درجة561627محمداحمد المكاوي15137

زكرياعبد الرحمن علماني25081

حرمان

حرمان

حرمان

حرمان

الراسبون

2022-2021العام اإلضافي 
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