
كتـــابةرقمًا
ناجحتسع و ستوَن فقط 244569نوافابراهيم شرقي15924
ناجحتسع و ستوَن فقط 244569عمادابراهيم عطااهلل25966
ناجحست و ستوَن فقط 214566موسىاحمد احمد35957
ناجحأربع و خمسوَن فقط 193554صبحياحمد الحالق45963
ناجحإحدى و ثمانوَن فقط 295281عبدالرزاقاحمد الخلوف55949
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 233962قاسماحمد وهبي65927
ناجحإحدى و ستوَن فقط 243761احمداسامه حمشو75996
ناجحثمان و خمسوَن فقط 174158عبدالوهاباكرام زامل85970
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحمودالمعتصم باهلل فرهود95995

ناجح سبعوَن فقط 234770مختاراية الزين106014
ناجحاثنتاِن و ثمانوَن فقط 295382صبحيايمان الكلكل115975
ناجح سبعوَن فقط 224870احمدإيلين ديب125972
ناجحخمس و ستوَن فقط 234265شهابأحمد الحسن135944
ناجح سبعوَن فقط 264470غياثأحمد عثمان145926
ناجح سبعوَن فقط 254570حيانأسامه الواوي155964
ناجحتسع و سبعوَن فقط 255479محمدأمل الجرف165981
ناجحست و ستوَن فقط 264066سميربكرصويص175953
ناجحخمس و ثمانوَن فقط 295685عمادالدينتاج الدين الجدا185959
ناجحخمس و تسعوَن فقط 296695طالستبارك الخليل 195952
ناجحسبع و سبعوَن فقط 235477محمدصائبتيما العقاد206006
حرمان حرمان 0حرمانحرمانهشامجود عيسى215929
ناجحست و خمسوَن فقط 223456مصطفىحذيفه المكحل225951
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 263662محمودحسام قمرالدين235998
حرمان حرمان 0حرمانحرمانسلمانحسن مرعي246009
ناجحسبع و ستوَن فقط 214667محي الدينحال المحمود256005
ناجحخمس و خمسوَن فقط 193655جمالخالد الجندي266013
ناجحأربع و خمسوَن فقط 203454محمدخضر حسن275969
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 224062ساميخضر عون285937
ناجحست و ثمانوَن فقط 285886عبدالرزاقدانيا دويك295976
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 154762لمعاتدانيال اسماعيل305931
 راسبخمس و أربعوَن فقط 192645حسامرامي قاسم اغا315986
ناجحثمان و خمسوَن فقط 203858خالدرشاد طه325992
ناجحثمان و خمسوَن فقط 243458محمدنصررضوان قطاش335960
ناجحسبع و سبعوَن فقط 245377رياضرفيق جنيد345932
ناجحإحدى و ستوَن فقط 263561رعدزهراءمحفوض356011
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 113142محمدنورزياد الصاري365982
ناجحثالث و خمسوَن فقط 213253محمدسارة الخابور375978
حرمانحرمان0حرمانحرمانمحمدشهاب الجرف385925
ناجحسبع و خمسوَن فقط 213657زيادطارق منينه396000
ناجحتسع و ستوَن فقط 204969فيصلطه موصلي405948
ناجحسبع و ثمانوَن فقط 276087سالمعامر الدلي415962
ناجحاثنتاِن و خمسوَن فقط 183452محمودعبدالرزاق زقزوق425983
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ناجحثمان و سبعوَن فقط 294978محمدسليمعبداهلل ضحيك435945
ناجحثالث و سبعوَن فقط 175673احمدعبدالهادي الباشا445934
ناجحثمان و سبعوَن فقط 275178رمضانعطااهلل الشحاده455954
ناجحست و سبعوَن فقط 265076فراسعالء قدور عالوي465939
ناجحتسع و ثمانوَن فقط 286189يحيىعالء محمد475947
ناجحسبع و خمسوَن فقط 193857عيسىعلي المحمود485942
ناجحخمس و خمسوَن فقط 233255يوسفعلي النظامي495933
 راسبخمس و ثالثوَن فقط 211435عليعمر الصطيف505980
ناجحخمس و ستوَن فقط 184765مصطفىعمر القاسم515984
ناجحست و ستوَن فقط 254166يوسفعمر عزو525950
حرمان حرمان 0حرمانحرمانبسامفاخم موسى535973
ناجح ستوَن فقط 233760معتزفادي قندقجي545967
ناجحأربع و سبعوَن فقط 264874نايففاطمه المولي555946
 راسبتسع و أربعوَن فقط 153449فوزيقاسم محب الدين565993
ناجحخمس و سبعوَن فقط 245175بسامالنا القوجه575971
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17أحمدليث عبدو585977
ناجحأربع و سبعوَن فقط 264874عليمالك ابوالخير595958
ناجحتسع و ستوَن فقط 274269فهدمحمد العموري605935
ناجحثالث و ثمانوَن فقط 245983صفوانمحمد خميس615938
ناجح سبعوَن فقط 264470عادلمحمد قبالن625928
ناجحأربع و خمسوَن فقط 144054مصطفىمحمد قيسون636008
ناجحسبع و ستوَن فقط 244367محمدعزاممحمدأيوب كسم645961
ناجحثمان و خمسوَن فقط 243458قاسممحمدمهدي655941
حرمان حرمان 0حرمانحرمانهاديمحمدنورالدين طنطا665987
 راسبثمان و ثالثوَن فقط 182038عبداللطيفمحمود الرزوق676002
ناجحتسع و خمسوَن فقط 213859معاذمحمود العبود685940
 راسبثمان و أربعوَن فقط 183048خالدمحمود جنيد695955
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحمدمحمود مشتا705985
 راسبإحدى و عشروَن فقط 21غ21حيانمحي الدين ابراهيم715923
ناجحخمس و خمسوَن فقط 183755احمدمصطفى سعد726010
ناجحخمس و ستوَن فقط 204565محمدمقداد عبداهلل735930
ناجحتسع و ستوَن فقط 244569محمدغسانمؤيد زكيه745994
 راسبست و أربعوَن فقط 153146غسانميار عبود755943
ناجح ثمانوَن فقط 275380احمدميساء الحاج نعسان765974
 راسبسبع و ثالثوَن فقط 112637مصطفىنائل  شققي776001
ناجحثمان و سبعوَن فقط 285078محمدنداء حلوم785956
ناجحاثنتاِن و سبعوَن فقط 244872رضوانندى الحاج نعسان795965
ناجحإحدى و ثمانوَن فقط 265581ايمننسيم البيطار805990
ناجحأربع و خمسوَن فقط 173754محمدنصار المللي815989
ناجح ستوَن فقط 243660حسام الديننهله جلعوط826003
ناجح ثمانوَن فقط 255580علينور المحمدعلي835991
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحمدنورالدين جرب845997
ناجحثالث و سبعوَن فقط 254873محمودنوره التايه856007

2
      مسجل             مدقق          رئيس شعبة االمتحانات           أمين سر لجنة الرصد            رئيس لجنة الرصد



كتـــابةرقمًا

األولى : علم الحيوان والوراثة                    دورة الفصل األول                  السنة :       المقـرر 
االمتحان
 النظري

100من 50                       عالمة النجاح 2022  / 2021   المعهد التقاني للطب البيطري                    جدول امتحاني للعام الدراسي 

مالحظـــات اسم األبالرقم الجامعي النتيجــةاإلسم والشهرة أعمال 
السنة

المجمـوع النهائـي

سل
سل

م

ناجح خمسوَن فقط 163450طارقهاجر الحسن865936
ناجحاثنتاِن و ستوَن فقط 224062خالدهاشم بدور876012
ناجحخمس و ستوَن فقط 224365منذرهايه ديبه885979
ناجحخمس و سبعوَن فقط 284775محمدجمعهياسمين اسماعيل896004
ناجحخمس و خمسوَن فقط 243155عباسيحيى األحمد905968
ناجحإحدى و ستوَن فقط 243761محمدعلييحيى حمشو915999
ناجحأربع و سبعوَن فقط 235174ميزريوسف الضاهر925988

حرمان حرمان 0حرمانحرمانأحمدابراهيم األحمد15675
 راسبعشر فقط 10غ10عبد اهللابراهيم عجوب25588
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعبد الغنيابراهيم محيسن35776
 راسبإحدى و ثالثوَن فقط 92231عليابراهيم مصيني45778
ناجحست و سبعوَن فقط 225476سلماناحمد حالوة55693
 راسبثمان و أربعوَن فقط 183048هيثم احمد حمشو 65893
 راسبخمس و أربعوَن فقط 153045مصعباسماء حجازي75678
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 172542لؤي الدينااليسم شاهين85689
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 192039راضيالزهراء المحمد95690

 راسبعشر فقط 10غ10منذرالهام العيني105614
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 242751محمدأحمد الحلوم115743
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 182442حافظأحمد الكناص125591
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 114051سميرأحمد اليوسف135833
حرمان حرمان 0حرمانحرمانهايلأحمد أبو العنز145747
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 123951معدأحمد سيفو155548
ناجح سبعوَن فقط 214970محمدأحمد صالح 165547
ناجحإحدى و سبعوَن فقط 215071سميرأحمدحمزه175663
حرمان حرمان 0حرمانحرمانفادي أحمدنصره185619
حرمان حرمان 0حرمانحرمانبكر أدهم بنكه العدس195573
 راسبتسع فقط 9غ9عبد الرزاق أسامة جواش 205877
 راسبثالث و أربعوَن فقط 133043عبد اللطيفأمجد الموسى215770
 راسبتسع فقط 9غ9محمدأنس كحله225715
 راسباثنتاِن و ثالثوَن فقط 122032ممدوحأنور زقزوق235556
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعبد الكريمأيهم حيدر245618
ناجحثمان و ستوَن فقط 244468أيمنآيه نصره255723
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11جعفرباسل جعفر265660
ناجح ستوَن فقط 243660محمدبدرالدين اليوسف275637
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحمدصهيببشار الحلبية 285914
 راسبسبع و أربعوَن فقط 103747محمدبالل تليتي295540
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحمدتسنيم انطكلي305816

الراسبون
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ناجحثمان و خمسوَن فقط 193958عمر ثائر السليمان 315881
 راسبست و ثالثوَن فقط 102636عبد الستار حازم الحمشو 325887
 راسبست و أربعوَن فقط 93746حافظحسن كنجو335682
ناجحاثنتاِن و خمسوَن فقط 143852عمادحمزة شروف345624
ناجحسبع و خمسوَن فقط 213657محمد جهادحمزه جنيد355768
حرمان حرمان 0حرمانحرمانخضرحنين االمير حسن365694
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 112839خورشيدخالد محمد375672
 راسبثمان و أربعوَن فقط 202848سامررضوان خليف385677
ناجحخمس و ستوَن فقط 174865حسان رغد خانم المصري 395874
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعبد الناصررهام عثمان 405900
 راسبست و أربعوَن فقط 202646أشرفزين العابدين الشيحاوي415811
ناجحخمس و خمسوَن فقط 213455حافظساره الجمال425584
 راسبتسع فقط 9غ9عبد الحكيمساره المليح435850
ناجحثمان و سبعوَن فقط 294978فواز سعدون الخلف445894
 راسبثمان عشرة فقط 18غ18احمدشادي الشعار455829
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعمرطارق النحالوي465657
 راسب أربعوَن فقط 93140محمودعارف حمو475835
ناجحسبع و خمسوَن فقط 193857ماهر عبد الرحيم ابوشاش 485890
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحمدعبد السالم الحجار 495870
ناجحسبع و ستوَن فقط 224567عزام عبد اهلل شيخ حمدون 505884
 راسبست و ثالثوَن فقط 102636محمدعبد المنعم الزعبي515567
ناجحسبع و خمسوَن فقط 233457غازي عبد المنعم حمودي 525880
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 163551برهانعبدالرحمن الطرودي535644
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12خالدعبدالرحيم مرشد545650
ناجحست و ستوَن فقط 214566غزوانعبدالكريم مريم555638
 راسبتسع فقط 9غ9حسينعبداهلل الحنون ادريس565655
ناجحخمس و سبعوَن فقط 175875فيصلعبداهلل الخراط575711
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحمدعبداهلل الزعبي585709
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15عمادعدنان عسكر595674
ناجح خمسوَن فقط 203050محمدديبعالء طقم605716
 راسبتسع و أربعوَن فقط 153449أكثمعلي مره615593
 راسبتسع فقط 9غ9عزامعمار الطيار625777
 راسب أربعوَن فقط 142640عبد الفتاحعمر الحسن635572
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حرمان حرمان 0حرمانحرمانعايدعمر العلي645801
 راسب أربعوَن فقط 103040احمد عمر العلي 655868
 راسبست و أربعوَن فقط 182846احمدعمر الفاعوري665741
ناجحست و خمسوَن فقط 243256ادهمعمر قدح675671
ناجحست و سبعوَن فقط 265076معاويهعمران الفاخوري685844
 راسبتسع و أربعوَن فقط 113849محمودعمران إبراهيم695598
ناجحإحدى و ستوَن فقط 233861محمدغيداء خليل705842
 راسبتسع فقط 9غ9حسنغيدان اليوسف715633
ناجح ستوَن فقط 95160أحمدفادي دردوره725739
ناجحإحدى و خمسوَن فقط 123951عبد الكريمقاسم محب الدين735775
 راسبتسع فقط 9غ9عبدالكريمكرم الماغوط745668
حرمان حرمان 0حرمانحرمانفضل اهلل كريم نبواني 755911
 راسبثمان و أربعوَن فقط 163248محمدلميس عبيدو765597
 راسبخمس و ثالثوَن فقط 112435محمد انسليث عصار775839
ناجحثالث و ثمانوَن فقط 245983ماهر ماهر الحسن 785889
ناجحإحدى و ستوَن فقط 194261عالء الدينماهردبيس اللطمينه795604
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 93039مدينمجد الجدعان805826
حرمان حرمان 0حرمانحرمانغالب مجد عرفه 815867
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعلي مجد لميا825858
 راسبتسع فقط 9غ9مروانمحمد االبراهيم835794
حرمان حرمان 0حرمانحرمانتوفيقمحمد الشعار845592
حرمان حرمان 0حرمانحرمانباديمحمد المطلق855559
حرمان حرمان 0حرمانحرمانفرحانمحمد حمزه أبو الخير865913
ناجحتسع و خمسوَن فقط 233659فضوانمحمد عتيق875771
حرمان حرمان 0حرمانحرمانأحمدمحمد علي كحيل885745
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 123042عمرمحمدالخالد895695
حرمان حرمان 0حرمانحرماناحمدمحمدجناح905725
ناجح خمسوَن فقط 113950عبدالحكيممحمدسبسبي915585
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ناجحأربع و سبعوَن فقط 205474كمالمحمود السلوم925765
ناجح خمسوَن فقط 94150حسانمحمود الطرن935836
 راسبخمس و أربعوَن فقط 93645خالدمحمودقرقورا945626
ناجح خمسوَن فقط 163450خالدمصطفى الوقاع955737
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19حمدومصطفى زقزوق965561
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعليمصطفى عساني975848
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحمدمصعب المصطفى985738
ناجحتسع و خمسوَن فقط 154459هيثممظهر مليشو995722

 راسبخمس عشرة فقط 15غ15محمودمها المحمد1005679
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11مازننادر عاصي1015541
ناجحإحدى و ستوَن فقط 233861عبدالستارنور السلوم1025703
 راسبتسع فقط 9غ9شهابنور سلهب1035608
 راسبسبع و أربعوَن فقط 182947خالدهمام قرقورا1045736
حرمان دورتين امتحانيتين راسبخمس و عشروَن فقط 2525احمدوفاء العبود1055824
 راسبسبع و أربعوَن فقط 173047احمدياسر السيد يوسف1065582
 راسبتسع فقط 9غ9عادليزن محمد1075681
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 راسبتسع فقط 9غ9حساناحمد سلوم15504
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11نضالالحسين الرومي25439
حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحمد عارفانس صليعي35392
حرمان حرمان 0حرمانحرمانطهحازم الحجار45399
حرمان حرمان 0حرمانحرمانحمدوحافظ زينو55435
 راسبإحدى و أربعوَن فقط 122941ايمنحسن بركات65441
 راسبسبع عشرة فقط 17غ17هشامحسين احمد75359
حرمان حرمان 0حرمانحرمانأحمدحسين عجيب85362
 راسبثمان عشرة فقط 18غ18احمدخالد الحالق95378

حرمان حرمان 0حرمانحرمانمحمدخالد سالم105446
 راسبتسع فقط 9غ9عبد الحميددليار المللي115369
 راسبثالث و أربعوَن فقط 93443مأمونريان خوام125455
 راسبتسع فقط 9غ9محمد نورزاهر عجعوج135434
 راسبسبع و ثالثوَن فقط 92837عامرسليمان السطور145366
 راسبتسع فقط 9غ9عبد المجيدصهيب طبشي155374
 راسباثنتاِن و أربعوَن فقط 123042عبد اهللعاصم الرمضان165464
 راسبثمان و عشروَن فقط 28غ28نبهانعبد اهلل سالم175357
حرمان حرمان 0حرمانحرمانجمالعبداهلل مالئكه185445
حرمان حرمان 0حرمانحرمانعبدالقادرعدنان الصمصام195481
 راسبعشر فقط 10غ10عمرعدي الخطاب205421
 راسب حرمان 0حرمانحرمانهانيعمران النشواتي215460
 راسب حرمان 0حرمانحرمانمصطفىعمر دبوري225379
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11نوارغيث عوض235444
 راسبإحدى عشرة فقط 11غ11حسنفاطمه ابوقاسم245507
 راسباثنتا عشرة فقط 12غ12عليكريم الخطيب255508
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 93039محمدلؤي باشترزي265442
ناجحإحدى و ستوَن فقط 154661احمدمحمد العلي الجول275415
 راسبتسع عشرة فقط 19غ19حمديمحمد امين بريك285452
 راسبعشر فقط 10غ10عبد الكريممحمد ديب منينه295468
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14عبدالكريممحمد فرحه305483
 راسبتسع فقط 9غ9طاللمحمد وائل تليتي315466
 راسب حرمان 0حرمانحرمانزيادمحمدرضوان دلول الغنج325505
 راسبست و أربعوَن فقط 182846مروانممدوح الريس335367
 راسب حرمان 0حرمانحرمانابراهيمناصر دويك345391
 راسب حرمان 0حرمانحرمانخضرنغم جمول355436
 راسب حرمان 0حرمانحرمانمحمدوائل سويدان365432
 راسب حرمان 0حرمانحرمانحسنياسين مجحود375438
 راسبتسع فقط 9غ9خالديامن الصالح385479
 راسبخمس عشرة فقط 15غ15بالليحيى اليونس395405
 راسب أربعوَن فقط 202040سامريوسف احمد405471
 راسب حرمان 0حرمانحرمانسعيديوسف البني415376

 راسبتسع و عشروَن فقط 92029عبيدة حمصي سختورة-1

 راسبتسع و أربعوَن فقط 163349ماهرعبدالكريم طرشه15506

العام اإلضافي معهد ادلب

تخلف 

العام اإلضافي 

7
      مسجل             مدقق          رئيس شعبة االمتحانات           أمين سر لجنة الرصد            رئيس لجنة الرصد



كتـــابةرقمًا

األولى : علم الحيوان والوراثة                    دورة الفصل األول                  السنة :       المقـرر 
االمتحان
 النظري

100من 50                       عالمة النجاح 2022  / 2021   المعهد التقاني للطب البيطري                    جدول امتحاني للعام الدراسي 

مالحظـــات اسم األبالرقم الجامعي النتيجــةاإلسم والشهرة أعمال 
السنة

المجمـوع النهائـي

سل
سل

م

 راسبخمس عشرة فقط 15غ15فائقشعالن الحسن25345
 راسبتسع و ثالثوَن فقط 152439نزارعبيدة الحسين35526
ناجحسبع و ستوَن فقط 184967محمودمهند سويد45451

 راسبثالث عشرة فقط 13غ13محمداليسار عثمان14768
 راسب حرمان 0حرمانحرمانايهمفاطمه أبو إسماعيل25066
 راسبأربع عشرة فقط 14غ14سميرمحمد مهدي حمصي34729

دورة استثنائية معهد حماة
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