
2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة امراض عام 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب93847عبد المنعم كٌالن114313ً
ناجح16.56077نبال العلً الجومان2201ً
ناجح15.55571مجاب حاج عل314310ً
ناجح6464ٌاسر بدران4263
ناجح156176علً الدروب514309ً
ناجح12.55871محمد عبسً خربوطل6336ً
ناجح115768عبد الكرٌم كشكش7339
ناجح15.54763حكم المرع8359ً
راسب154156زكً نجار9365
ناجح95261عبد الكرٌم العبد الرحمن10686
راسب11.52739مؤٌد محمد الحسن11839
ناجح204969هٌام الشٌخ12856
ناجح95766نشوان السوٌحة13860
ناجح12.55366محمد بشٌر علٌوي14861
ناجح154762ايياب صالح1511751
ناجح155065شادي ورده1612165
ناجح144761مٌاده عبٌدو1712268
راسب113950هادي النصٌرات1812313
ناجح145872نضال طحان1912329
ناجح125769محمد خلدون الصمصام2012359
راسب92029رهام سبٌع2112459
ناجح246185علً موسى2212461
راسب124759باسل مرعي2312466
ناجح6363اسامة حمود2412537
ناجح95362هٌثم الحمادي2512547
راسب11.53850محمد معاذ صمودي2612551
راسب113041محمد بكر السقا2712565
راسب133851محمد منٌر عروان2812566ً
راسب152338محمد فؤاد العل2912583ً
ناجح105464احمد البارودي3012689
راسب5454محمود غاجية3112696
راسب13.53953ٌحٌى شكري3212697
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ناجح125567عبد الرزاق السحار3312713
ناجح233962سلٌمان االبراهٌم3412728
ناجح13.56074بتول ابراىيم الياسين3512786
ناجح135871منصور عباس3612803
ناجح105767محمد الحج عل3712833ً
ناجح215172ساره جاجو3812842
ناجح116374سلٌم سلٌم3912863
ناجح215374آالء قطاع4012866
راسب13.54458عبدهللا الترك4112875
ناجح155570ٌونس اسعد4212883
ناجح17.55775امين الحمصي4312903
ناجح145569فرح غزال4412906
راسب133144عمار عالوي4513913
ناجح145872ناٌف الحمدي4612914
ناجح10.55364جونً حصن4712921ً
ناجح206282احمد الحمود4812934
ناجح145670نهال بطرس4912935
راسب153752عبد الرحمن الناصر5012956
ناجح12.54861قصً جاسم5112957
ناجح205474احمد سمان5212958
راسب33محمود الدغٌم5312974
راسب123042محمد خلوف5412990
ناجح135770مصطفى الكالس الحلب5513008ً
راسب133548نضال حمٌد5613037
ناجح154661عبد الرزاق العلوش5713040
ناجح16.55875أيمن العبد اهلل5813044
ناجح9.55363رانً دنبر5913047
ناجح18.54261حسٌن العل6013058ً
ناجح17.54563وائل عاشور6113064
ناجح16.55774انس الصالح6213069
راسب124052مٌالد كلثوم6313081
ناجح9.55767امجد محمد6413082
ناجح165268خلدون االحمد6513083
ناجح185977اسامو حماده6613089
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ناجح12.55770ممدوح ضاهر6713094
ناجح23.55579أحمد العبدو6813097
راسب14.54055رٌان سفاف6913105
ناجح12.55265ٌوسف كوجان7013108
ناجح11.55668انس الشيخ خالد7113109
ناجح17.56381ابراىيم ماقوق7213113
ناجح106474ناتالً توما الحلب7313116ً
ناجح95261سامر عطار7413117
راسب11.52335احمد الجمال7513119
ناجح125769ماهر ابو حبوش7613120
ناجح12.56073انس قدور7713122
ناجح12.55063عبد العزٌز فخري7813127
ناجح195473حسن القاسم7913132
ناجح14.56075ٌزن عبد الرزاق8013138
راسب123446محمد امٌر نابلس8113141ً
راسب133952محمد غناج8213149
ناجح18.55574محمد عامر ابً سن8313156
راسب184159حمزة بدوي8413157
راسب9.52737وائل العابد8513158
راسب18.52039عمر دلول الغنج8613160
ناجح236487هبة الصمصام8713164
ناجح12.55164حذٌفة الٌوسف8813165
ناجح144660محمود الحاج حمود8913168
ناجح18.55978رغدة شٌخ المكارة9013183
ناجح155570ٌسرى طعمه9113184
ناجح96170المعتصم باهلل الممموك9213200
راسب10.51930عبد الكرٌم الٌاسٌن9313202
ناجح17.55169باسل عرواني9413208
راسب12.53548خالد االسود9513213
راسب94857أييم الصيدلي9613214
ناجح15.55167كالل المحٌمٌد9713217
ناجح12.56174محمد الخطٌب9813218
راسب12.54558فراس السلوم9913234
ناجح17.56179احمد عرار10013235
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راسب164258عبد الهادي عفرٌت10113239
ناجح126274فؤاد حوران10213245ً
ناجح12.55871ٌحٌى  سالم10313248ً
ناجح135467محمد براء نوفل10413252
ناجح215879روان الخلٌف10513254
راسب19.53555محمد نور العساف10613260
ناجح95564معاذ رقٌه10713264
ناجح96069ابراىيم حنظل10813267
ناجح11.56476قتٌبة حجازي10913268
راسب112536محمد سامر العزٌوات11013286ً
ناجح206383غٌاث الحلب11113287ً
ناجح136275بالل الهوٌس11213290
راسب16.54057حسام السلوم11313295
ناجح154762محمود الٌاسٌن11413300
ناجح14.55368احمد الموسى11513303
ناجح95867بديع المراد11613305
ناجح17.55876محمد األحمد ابن خالد11713306
راسب182947عبد القادر الٌاسٌن11813307
ناجح9.56070محمد الصقار11913312
راسب93241احمد العبد اهلل الشيخ12013313
ناجح11.56476احمد السموم12113318
ناجح11.55163عبد الفتاح الالز12213322
ناجح95160ٌونس الراشد12313326
ناجح125567هال فرداوي12413329
ناجح14.55166تمام بابول12513333ً
ناجح16.55572محمد قتٌبه النبهان12613335
راسب92029طارق قزلباش12713341
ناجح17.56078محمد الهوٌس12813349
ناجح18.55978محمد فادي العثمان12913355
ناجح185977عبد الفتاح خان13013356ً
ناجح125365محمد زٌدان13113373
ناجح17.55674ابراىيم األعرج13213375
ناجح14.54560أحمد الدادا13313376
ناجح245983رٌهام علً الصالح13413381
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راسب10.54152احمد بوسطو جي13513392
راسب10.54758عمر شقفه13613394
ناجح185674فاطمة الزهراء غفٌر13713398
ناجح196079طلحة الرحمون13813400
ناجح14.55368زكرٌا عربو13913405
راسب95059حذٌفه شاغوري14013411
ناجح205373عمر القشاش14113413
راسب4040باسل قصاب14213415
ناجح155065عبد هللا العبد الرحمن14313420
راسب5555فادي سعيد14413437
ناجح95665محمد الطٌار14513442
ناجح125870ضٌاء مصطفى المحٌمٌد14613448
راسب10.53344ٌوسف الكنعان14713458
راسب13.53650والء أبو علو14813466
راسب92433وائل المصري14913470
راسب114253مصطفى الدٌري15013474
ناجح19.55777بشير سالمة العمر15113481
راسب10.54253خالد كبٌس15213485ً
ناجح135669عماد كشاٌا15313882
ناجح17.55674أيمن عمواني15413885
ناجح12.54962بالل أبو الفقراء15513895
ناجح135568محمد أمجد ندٌم15613910
ناجح13.55771حسٌن الوحش15713953
ناجح174865محمد عبد هللا الشٌخ15813954
راسب123446ساره الحمود الدرار15913963
ناجح95867احمد الزكو16013975
ناجح95968ابراىيم عبد اهلل الحسين16113985
ناجح11.55264محمد الشمال16213990ً
راسب5858أحمد عبدهللا الموسى16314004
راسب2626عبد الوىاب العاني16414005
ناجح125264محمد العواد16514021
ناجح115465محمد الرسل16614028ً
راسب133952ولٌد خالد الخلف16714032
راسب18.53554عبادة سلطان16814301
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راسب10غائب10ابراىيم النحاس16912404
راسب10غائب9.5ابراهٌم حلب17012448ً
راسب18غائب18ابراىيم كزعور17111068
راسب20غائب20احمد االحمد17211900
راسب0غائباحمد الحسين17312831
راسب10غائب9.5احمد الهجري17413983
راسب21غائب21احمد زطيمة17511978
راسب10غائب10احمد ضاهر 17611461
راسب14غائب14احمد عمون 17712671
راسب9غائب9احمد ناقوح17812534
راسب9غائب9اراس محمد17912194
راسب9غائب9اسراء رحال18013169
راسب0غائباشرف العيسى18111
راسب18غائب18الحسن أسعد 18211236
راسب13غائب13الميند شامي18312504
راسب17غائب17امين زقزوق18412442
راسب19غائب19انس البكري18512467
راسب9غائب9انس اللجً 18613978
راسب18غائب18أ حمد عزكور18713446
راسب0غائبأحمد الصالح188341
راسب20غائب20أحمد الطمب189209
راسب15غائب15أحمد الفارس19012024
راسب12غائب12أحمد المحمد19113467
راسب13غائب13أحمد المالش192172
راسب0غائبأحمد خميل عمي193245
راسب0غائبأحمد سييل االبراىيم194214
راسب0غائبأحمد عبدالحمٌد العبدهللا19512038
راسب0غائبأحمد عمي المصطفى19619951
راسب15غائب15أسامة حمود19712537
راسب0غائبأنس شقفة 19811475
راسب20غائب20أنور االبراىيم19911809
راسب0غائبأييم الحمادة20012083
راسب12غائب12أييم شعبان 20111016
راسب15غائب15باسل االسعد20212046

مصدق عميد الكلية 
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راسب10غائب10بدر الدرويش203
راسب18غائب18بديع أسعد البكري 20411265
راسب15غائب15بشٌر شحادة20512666
راسب11غائب11بكر المدني20612637
راسب14غائب14بنيامين يوسف20711881
راسب23غائب23بيمان جاويش20811008
راسب0غائبتوفٌق شاكر20912909
راسب12غائب12تيسير محمد خيارة 21011320
راسب12غائب12جمال الفيومي21111735
راسب17غائب17جياد زينو21214006
راسب0غائبحازم الحسون21312447
راسب19غائب19حازم وردة21412036
راسب14غائب14حامد الكوكو21511371
راسب13غائب13حذيفة ىالل سمو21612345
راسب12غائب12حذيفو النبيان21712829
راسب0غائبحسام المصري21812532
راسب12غائب12حسن طربوش 21911088
راسب0غائبحسن عثمان22013139
راسب13غائب13حسن مالش 22112093
راسب19غائب18.5حسين الريمة22210589
راسب22غائب21.5حسين الصميبي22311044
راسب0غائبحسٌن ٌوسف22412745
راسب16غائب16حكمت الخطيب22512239
راسب17غائب17خالد اسماعيل22612259
راسب11غائب11خالد الحسين22712420
راسب0غائبخالد المسالمة22812143
راسب0غائبخالد خصي 22911295
راسب17غائب17خالد عبد المنعم 23010923
راسب0غائبخالد محمد السلوم231253
راسب0غائبرائد اللجم23212964ً
راسب0غائبربا جبالوي23312679
راسب16غائب16رفيق الطماس23411875
راسب0غائبرنيم القاطع235206
راسب20غائب20روعو سفراني23612596
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راسب0غائبرؤى العرنج23712269ً
راسب20غائب20سامر البارد 23811118
راسب12غائب12سامر الخميفو23911633
راسب0غائبسامً العبار240386
راسب9غائب9سالمة محمد العبد24114008
راسب17غائب17سميمان السميمان24210693
راسب18غائب18سميمان سفراني24312826
راسب20غائب20سميمان كوجان24410777
راسب19غائب19شايش الحاج ىارون24512176
راسب11غائب11صالح خميل24612508
راسب16غائب16صالح الدين شبيب247105
راسب9غائب9طارق الكبريتي24813397
راسب0غائبطارق الهجو249493
راسب24غائب24طارق كنفش25010634
راسب17غائب16.5عامر الوىوب 25111043
راسب20غائب20عامر طالب25212526
راسب11غائب11عبادة جمال الجدعان253437
راسب9غائب9عباده ريس25413067
راسب14غائب13.5عبد الجبار غزال قنباز25513128
راسب0غائبعبد الرحمن الحلو256441
راسب0غائبعبد الرحمن الزبدي25712601
راسب0غائبعبد الرحمن الزٌدي25811691
راسب18غائب18عبد الرحمن العاشق 25912265
راسب18غائب18عبد الرحمن القيطان26012486
راسب14غائب14عبد الرحمن المنجد26113230
راسب21غائب21عبد الرحمن غزال26210922
راسب0غائبعبد الرزاق القٌطان26313053
راسب19غائب19عبد الكريم بزماوي26411617
راسب12غائب12عبد الكريم قيموح26511277
راسب22غائب21.5عبد اهلل حبو26613255
راسب11غائب11عبد اهلل خمف26712386
راسب0غائبعبد اهلل قرقور26812468
راسب21غائب20.5عبد اهلل قزي 26910880
راسب21غائب20.5عبد المحسن السميمو27010989
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راسب0غائبعبيدة اشقر27112378
راسب13غائب13عرفو عباس27211619
راسب19غائب18.5عز الدين العقبل 27311103
راسب11غائب11عالء سميب27412114
راسب23غائب23عالء قشوع27511655
راسب0غائبعمي الشيخ ياسين27612881
راسب0غائبعمي العمي27712685
راسب12غائب12عمي بركات27811709
راسب10غائب9.5علً حسن279
راسب12غائب12عمي حنورة28011728
راسب0غائبعلً ساعود28112363
راسب12غائب12عمي عفارة28212303
راسب18غائب18عمي منعم28311142
راسب26غائب26عماد جانودي28411698
راسب15غائب15عماد شييد28511865
راسب20غائب20عمار العموة28611730
راسب16غائب16عمار عابدين28712540
راسب14غائب14عمر االصفر28812587
راسب0غائبعمر العابد28913242
راسب9غائب9عمر العبسً القس29012374ً
راسب15غائب15عمر دىمان29112331
راسب22غائب21.5عمر شوبك29210958
راسب9غائب9عٌسى حداد29312920
راسب17غائب17غالب كنفاني29411508
راسب0غائبغٌث حندل29512588ً
راسب13غائب13فادي كرادو29611557
راسب0غائبفاطمة أحمد عل29712343ً
راسب15غائب14.5فاطمة عرٌض29812343
راسب0غائبفواز العبد المطيف29912098
راسب18غائب18قحطان الشيحاوي30012361
راسب0غائبقصي الخميس301461
راسب14غائب14كمال الدين توكل30211632
راسب12غائب12ماجد الحمود30311635
راسب15غائب15ماجد العمي30410658
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب19غائب18.5مازن األحمد30510592
راسب0غائبمالك السميمان 306460
راسب0غائبمايكل زياده30712905
راسب19غائب19مجد الخطاب 30811449
راسب0غائبمحسن فحله30913929
راسب15غائب15محسن معطي31012355
راسب14غائب14محمد الحبال31111739
راسب19غائب19محمد السبع312
راسب18غائب18محمد السماعيل31311594
راسب27غائب26.5محمد الشحادي31413383
راسب0غائبمحمد الشقٌف31511918
راسب16غائب16محمد الشٌحاوي31613383
راسب9غائب9محمد الشٌخ خلٌل31713137
راسب22غائب22محمد العثمان 31811227
راسب0غائبمحمد المحمد31912700
راسب14غائب14محمد المصطفى 32011261
راسب0غائبمحمد أحمد المحمد321628
راسب11غائب11محمد جبالوي 32211067
راسب16غائب16محمد حرب32311907
راسب17غائب17محمد حمزة العثمان324
راسب19غائب18.5محمد خطاب32511058
راسب0غائبمحمد خلوف326
راسب19غائب19محمد زاىر المعصراني 32711383
راسب19غائب18.5محمد ضاىر32810599
راسب13غائب12.5محمد عاشور329
راسب21غائب21محمد عبد العزيز33011970
راسب16غائب16محمد عمي الصالح33110554
راسب0غائبمحمد علً قطان33212610
راسب0غائبمحمد فارس الجاسم33312663
راسب17غائب17محمد محمد سعيد33411536
راسب18غائب18محمد مرضعة33511793
راسب18غائب18محمدسالم النجار33611956
راسب20غائب20محمدنور االبراىيم33711803
راسب9غائب9محمود الجنٌدي33813298
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة امراض عام 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمود شحادة33913490
راسب11غائب11مرعي مرعي34012690
راسب9غائب9مصطفى البارودي34113361
راسب22غائب21.5مصطفى الحسن34211216
راسب0غائبمصطفى الحميدي34312734
راسب17غائب17مصطفى عمر34411676
راسب11غائب11مصطفى عمرين34512351
راسب15غائب15مصعب المنصور34613369
راسب18غائب18مصعب أبو بكر 34711476
راسب20غائب20مضر الدبيات34812179
راسب12غائب12مطيعو حمبي34912138
راسب0غائبمنيب الطواب35018
راسب0غائبميند الحمدان 351398
راسب21غائب20.5ميند حوا 35211097
راسب14غائب14مؤتمن صدور35311614
راسب12غائب12ميالد العبد اهلل35412130
راسب12غائب12نافع عاقل35510662
راسب22غائب22نبيل بكري غنامة35611752
راسب15غائب15نجيب الطراف35710781
راسب24غائب24نصر الدين األحمد العبد اهلل35811513
راسب13غائب13نوري الحمصية35911753
راسب0غائبنيجرفان عمي360238
راسب18غائب18ىادي العباس36110803
راسب0غائبىدى الظاىر362484
راسب13غائب13ىوزان عبد الوىاب عبد اهلل36311559
راسب0غائبوائل الحمص36412790ً
راسب0غائبوائل الحجي365109
راسب0غائبوسام نبك36612998ً
راسب10غائب9.5ولٌد شٌخ الغنامة36713274
راسب21غائب21ياسر الجمال36811979
راسب12غائب12ياسر الزيدان36911549
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