
2016/2017الدورة االضافية   2نتائج مادة  خاص

السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

الوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموع

ناجح215576ابراهٌم االحمد112401
راسب94453ابراهٌم االحمد212736
راسب173754ابراهٌم الدباغ312806
راسب0غائبابراهٌم النحاس412404
راسب134558ابراهٌم حلب512448ً
راسب13غائب13ابراهٌم خلٌل612031
ناجح204666ابراهٌم دٌب712554
ناجح174562ابراهٌم قشوة812413
ناجح174360ابراهٌم كاسوحه912282
راسب14غائب14ابراهٌم كزعور1011068
راسب94756احمد البارودي1112689
راسب95059احمد البرجس 1212369
راسب124456احمد السلوم1312488
راسب93443احمد السماعٌل1412772
راسب182341احمد الصوص1512798
راسب93645احمد العباس1612737
راسب144357احمد الفاعل1712984
راسب203959احمد الكردي1812747
راسب12غائب12احمد الهجري1913983
راسب92837احمد أرك2012473ً
ناجح194867احمد جنبالط2111782
راسب104656احمد خالد2212917
ناجح174865احمد خلف 2312387
راسب9غائب9احمد خلٌل عل2414011ً
راسب164258احمد رستم25298
راسب213758احمد طهماز2612591
راسب124759احمد عبد الخالق2712708
راسب94352احمد عبدهللا الموسى 2814004
راسب13720احمد علً مصطفى2913951
راسب134255احمد عمار3012742
راسب94251احمد قشاش3113486
ناجح154661احمد كزكز3212712
ناجح184765احمد محمد مصطفى3312503
راسب16غائب16احمد مشات34319ً
ناجح194766احمد منصور3512912
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راسب164359احمد ٌونس محمد3613968
ناجح205373ازهر البزنكو3712955
راسب124456اسامة زعتر3812519
راسب144256اسامة قرطبان3912986ً
راسب112839اسماعٌل األصفر4013443
راسب9غائب9اسٌد الروادي41
ناجح154762اشرف الزعٌم4212980
راسب143751اشرف المحمد4313004
ناجح185270الهام شالر4412783
راسب183856امٌن عاشور4512735
راسب94150انس االخوان4612741
راسب13غائب13انس اللجً 4713978
ناجح174966انس كرد4812187
راسب134558اٌاد حمشان4912771
ناجح224668اٌمان جلٌدان5012292
راسب94857إٌاد السنكري5112289
راسب20غائب20أحمد الصٌاد5211064
راسب21غائب21أحمد شمعون 5311061
راسب16غائب16أحمد عبد القادر548655
راسب152742أحمد عبد المحسن الزكو5513975
راسب15غائب15أحمد عرعور569161
راسب133851أحمد مصطفى المالش5713997
ناجح195675أحمد موصل5813484ً
راسب144357أسامة بركات5912635
راسب1212أسامة حجازي6012454
ناجح204060أشرف الحواط6112356
راسب203151أالء أفه6212858
راسب19غائب19أنس بنات6310741
راسب213455أنس حمود6412349
راسب15غائب15أٌمن الخرفان652918
راسب17غائب17أٌمن الشرٌف669312
ناجح214263أٌهم الحداد6712860
راسب94150آالء قطاع6812866
راسب132336باجٌو االزرق6912525
راسب15غائب15باسل االسعد7012046
راسب164258باسل البوش7112458
راسب154358باسل غنوم7212243
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ناجح185876باسل محمود7312236
راسب134154باسل موسى7411906
!VALUE!#VALUE#ضبط20بدور السٌد احمد7512808
راسب114758براء الحمود الموسى7612377
راسب23غائب22.5براء الخلف7710519
راسب93241براء قندقج7812804ً
راسب15غائب15بشٌر الشٌخ7911328
راسب22غائب21.5بشٌر جاجة8010537
راسب94251بالل االشرم8112942
راسب174158بهاء الخٌرو8212075
راسب9غائب9بٌمان جاوٌش8311008
راسب173249تسنٌم الحاج زٌن8412814
راسب9غائب9جعفر قره محمد8512969
راسب15غائب15جهاد زٌنو 8614006
راسب23غائب23جهاد عمر8712653
راسب0غائبحاتم الشالل 88106
ناجح233861حارثة شقفة8912816
!VALUE!#VALUE#ضبط10حذٌفة النجٌم 9012592
راسب152944حسان الخبٌت9112922
راسب15غائب14.5حسان داوود926920
راسب173552حسن اسعد9312173
راسب0غائبحسن البرادع9412464ً
ناجح115162حسن حسون9512705
راسب124052حسن شاوي96300
راسب92635حسن عثمان9712759
راسب113950حسن محمد الحمد9814007
راسب13غائب13حسن مالش 9912093
ناجح194968حسٌن الحج حمود10014003
راسب14غائب14حسٌن الرٌمة10110589
راسب0غائبحسٌن الهندي102299
راسب133346حسٌن زٌدان10313015
راسب173451حسٌن سفاف10412434
راسب183250حسٌن صعب10512733
راسب15غائب15حسٌن محب الدٌن 10611146
راسب203858حمزه الشامً 10712785
راسب92736حمزه حمراء10812864
راسب94655حمزه وسمً الصالح10914020
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راسب14غائب14حمٌد خطاف البرهو 11011431
راسب133548حنا المسٌح11112151ً
راسب17غائب17خالد الشٌخ11210756
ناجح184866خالد الفقٌر11312867
راسب23غائب23خالد الكماري11410847
راسب19غائب19خالد المحلل11510935
راسب183654خالد بري أوائل معهد11612667
راسب183553خالد سلطان11712399
راسب0غائبخالد صلٌب1189019ً
راسب173855خالد عساف11912267
ناجح185169خضر العرنوس 12012516
ناجح155065خلٌفة السلوم12114013
ناجح165672دانٌه جمعة12212306
ناجح154762دشوار محمد12313970
راسب134659دعاء البغدادي12412799
راسب12غائب12دلشاه أمٌن125
راسب114152راما حسبات12613998
راسب20غائب19.5رامٌة معلم 12711138
راسب113344رائد األشقر12813462
ناجح185068رشاد عبه12914042
راسب17غائب17رشٌد حمدوش13010652
راسب154156رضا النشار13112997
راسب154257رغده الحسٌن13212992
راسب94554رمضان الٌوسف13312059
ناجح225678رندى العبد13413494
راسب143650رنٌم الحاج زٌن13512776
ناجح184866روان اسماعٌل13613965
راسب94756روند عج13712515ً
راسب143044رؤى العرنج13812269ً
ناجح175067رٌزان عل13913940ً
راسب93544رٌم الهنداوي14012807
راسب14غائب14زاهر قرمه14112800
راسب114556زاهر كروما14212707
راسب14غائب14زهٌر سلٌمان14310491
ناجح214970زٌد عامر14413017
راسب14غائب14ساجده فواز العافص145452
راسب133346سالم سالم14612865
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راسب0غائبسالً اوضه باش14712439ً
راسب27غائب27سامح كوجان14811581
راسب151833سامر األسد14912521
راسب14غائب14سامر رستم15010390
ناجح175168سامً العكلة 151332
راسب23غائب23سبٌع الطوٌل15210622
راسب183856سعاد الحكوات15312627ً
راسب143145سعاد سراقب15412937ً
راسب24غائب24سعد الدٌن السرٌحٌن15510842ً
ناجح214768سعٌد المحمد 15612518
راسب12416سلٌمان راسم شٌخ عطٌة15713984
راسب17غائب17سلٌمان كوجان15810777
ناجح206080سمر فخري15912571
راسب94150سٌامند حسٌن16012673
راسب9غائب9شادي عبدهللا الخلف161
راسب102737شادي ورده16212165
راسب184159شجاع شمس الدٌن16312480
راسب213253شعٌب ضرغام16412891
ناجح204161شفق قبالن16513423
راسب93342شهله محب الدٌن16612941
راسب15غائب15صابر عٌسى1678314
راسب21غائب21صبري الجاسم 16810886
راسب153752صفوان البسٌرٌن16912545ً
ناجح184664ضحى النوٌر17012625
ناجح176077ضحى شقفة17112568
راسب143549ضٌاء المحٌمٌد17213448
راسب17غائب17طارق الهجو173
راسب15غائب15طارق عبد ربه17412002
راسب25غائب25طارق كنفش17510634
ناجح174966طالل اوسو17613969
راسب19غائب19طلحة الدحوح17710265
ناجح284270عامر السرمٌن17812761ً
راسب0غائبعامر طالب17912526
راسب124759عامر عطورة18013454
راسب0غائبعبادة جمال الجدعان181437
راسب0غائبعبادة ممتاز ٌاسٌن182357
راسب104757عبد الرحمن الحوري18312774
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راسب24غائب23.5عبد الرحمن الفتوى 18411153
راسب0غائبعبد الرحمن حبابة18512123
راسب163551عبد الرحمن سلٌم18613472
ناجح196180عبد الرحمن عتو18712364
راسب18غائب18عبد الرحمن غزال18810922
ناجح145468عبد الرحمن فحلة18912419
راسب16غائب16عبد الرحٌم محمو1909475
راسب153651عبد الرؤوف زعبيه داحول19112931
راسب19غائب19عبد الغنً مجالوي 19210920
راسب0غائبعبد الفتاح الطالع19313994
راسب9غائب9عبد القادر الخرط19412382
ناجح204464عبد القادر ديبان   19512082
راسب13غائب13عبد القادر فٌاض19611387
راسب93948عبد الكريم االخرس19712732
راسب19غائب19عبد الكرٌم بزماوي19811617
راسب113849عبد المطيف الغريب19912887
ناجح95261عبد هللا الجاسم20012240
راسب153651عبد اهلل الحبش20112357
راسب114556عبد اهلل المحمود العمر 20212437
راسب16420عبد اهلل النمر20312765
راسب163854عبد اهلل عابد20412701
راسب18غائب18عبد هللا غزال 20513478
راسب15غائب15عبد هللا قزي 20610880
راسب203555عبد الناصر التتان20712945
راسب11غائب11عبد الناصر قنبر20812469
راسب152944عبد الهادي الحميدي20912723
راسب173552عبد الهادي سفلو210333
راسب122739عبد الواحد طه21112818
راسب9غائب9عبد الوهاب العان212ً
راسب103242عبداهلل خالد المحمد21314035
راسب133851عبداهلل عمي العبد الكريم21413972
راسب20غائب20 عبود حمادي21511988
راسب93544عبيدة السفاف21612608
راسب91726عدنان برازي21712245
راسب121830عدنان نقار21812971
راسب163955عدي المسافر المصيطف21912352
راسب124052عفراء مقداد22012779
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راسب13غائب13عقبة أٌوب22111630
راسب114051عال الشب22212991
ناجح154762عالء الخان22312930ً
راسب0غائبعلً الحسٌن الشامٌة224239
ناجح144963عمي الحمود22512873
راسب192948عمي العباس22612346
راسب0غائبعلً العلً 22712685
راسب0غائبعلً بركات22811709
راسب104353علً سلٌمان22912659
ناجح213960عمي عثمان23012869
راسب174158عمي محمد23112877
راسب19غائب19علً محمد أحمد2329524
راسب93140عمي موسى23312461
راسب18غائب18عماد جانودي23411698
راسب94150عماد هيثم الياسين23512021
راسب152742عمار المسمماني الشعار23613938
راسب194059عمار حاجي العمي23712657
راسب13غائب13عمار صافٌه23812622
ناجح174865عمر اسود239133
ناجح195978عمر الجمال24012754
راسب124355عمر الطوير241132
راسب17غائب17عمر دهمان24212331
راسب0غائبعمر زٌدان2436694
راسب113647عمر سالم24412557
راسب25غائب25عمر سراقب24510788ً
راسب22غائب22عمر شوبك24610958
راسب18غائب18عمر عواضة2479790
راسب173552عمران الشبمي24813941
ناجح215374عهد برغوث الصالح24913012
راسب0غائبعهد نور الخضر250225
ناجح185169غاندي حواس شيخو25114009
راسب103343غدير الجمعة25213453
راسب154055غصون الحسين25312763
ناجح224365غفار صقر25412688
راسب163753غياث سميمان25512744
راسب9غائب9غٌث سلٌمان25612672
راسب154358فادي جنيد25712283
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راسب213859فاطمة الشب قدور258256
ناجح164763فاطمه بزنكو25912760
راسب123951فراس العبود26012136
راسب23غائب23فراس سواس 26110937
راسب173653فرح الشميطه26212824
ناجح194665فرح الصحن26312970
راسب184058فرح العبد الرزاق26412880
راسب173754فلاير الشاغوري26512979
راسب172845فلاير باشوري26612949
راسب133851فهد زعبيه داحول26712932
ناجح175572قتيبة فضل26812727
راسب0غائبقحطان الشٌحاوي26912361
ناجح204363قصي عمر27012834
راسب183654قمب االسد الشيخ27112056
ناجح175471قيصر بطرس27212750
ناجح223860كحمه كوجان27312982
راسب0غائبكرم حسو 274163
راسب17غائب16.5كنان عل2758471ً
راسب154257لطوف الناشف27614031
راسب152843لمى ممي27712972
راسب0غائبلٌندا البخاري278358
راسب14غائب14ماجد الحمود27911635
راسب192847ماجد الرمضان28012704
راسب152742مالك العبد الياسين 28114023
راسب203555ماهر المعمار28212204
راسب141832ماهر بريجاوي28312573
راسب163753ماهر شاهين28412916
راسب174057مايكل نوفل28512739
راسب134659مجد الشامٌه28612778
راسب0غائبمجد دوش28711899ً
راسب144559مجد عمار28813991
راسب93443محمد احسان البزنكو28913444
راسب9غائب9محمد احمد المحمد290628
راسب92837محمد االمٌر29112987
راسب20غائب20محمد البكور29210076
ناجح95766محمد الجنادي29312097
راسب15غائب15محمد الحاج محمد 29411339
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راسب9غائب9محمد الحبال29511739
راسب113142محمد الحمود29612810
راسب112435محمد الدروٌش29712616
راسب19غائب19محمد الرفاعً 29810971
راسب10غائب10محمد الصالح29910554
ناجح244872محمد الصفوة30012541
راسب173956محمد المصري30112948
راسب0غائبمحمد المصري3029700
ناجح235679محمد النصر30313435
ناجح145468محمد الوٌس30412431
راسب13غائب13محمد الٌاسٌن30512729
راسب183957محمد أنس طقم30612715
راسب173350محمد تجور30712780
راسب164359محمد تمام سفاف30812584
راسب183250محمد جهاد جمعة30933332
راسب122335محمد جهاد مصري31012882
راسب0غائبمحمد جوخدار 31111810
راسب94958محمد جٌجاوي31212640
ناجح205171محمد حربا31314318
راسب17غائب17محمد حمٌد محمد31413967
راسب174259محمد حوا31513452
راسب15غائب15محمد خطاب31611058
راسب164056محمد رٌحان31712605
راسب104757محمد سبسب31813488ً
راسب233659محمد سرستان31912160ً
راسب133245محمد شفٌق الجزار32013460
راسب18غائب18محمد ضٌاء البكور 32111117
ناجح154762محمد طالب اغا32212586
راسب93443محمد عبدالرحمن32312632
ناجح233962محمد عزت باشات32412915
راسب5353محمد عساف32512110
راسب9غائب9محمد عساف32612110
راسب19غائب19محمد علً قطان32712610
راسب174057محمد عمار المردود32813982
ناجح175370محمد عمار رجوب32912977
ناجح254166محمد عمار عدي33012379
ناجح174360محمد محمد 33112878

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة    
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2016/2017الدورة االضافية   2نتائج مادة  خاص

السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب93645محمد محمد عبد اللطٌف33212767
راسب92837محمد معاذ صمودي33312551
راسب123951محمد منٌر عروان33412566ً
راسب15غائب15محمد نور الخضر33512716
راسب252853محمد نور القصاب33613019
راسب142741محمد نور المصري  فرنس33712620ً
راسب94352محمد نور تلٌت33812823ً
راسب13غائب13محمد نور شعار33912629
راسب131629محمد نور عروان34012919ً
!VALUE!#VALUE#ضبط9محمد نور قاسم34112929
راسب93342محمد هالل القصٌر34212499
ناجح155368محمود االشقر34312758
راسب114152محمود الداغستان34412963ً
ناجح185977محمود السماعٌل34512575
راسب93342محمود جمال العابد34614015
راسب94958محمود حبابة 34713438
راسب174057محمود شقق34812585ً
راسب154459محمود محمد34912872

ناجح145266محمود مسلم350559
راسب182745مدحت الطباع35112766
راسب173552مرح النابلس35213002ً
راسب93948مرح جبر35312555
راسب153752مرهف الصباغ35412781
راسب93645مرهف مشعلج35513006ً
راسب9غائب9مروان زكرة35612498
راسب143953مسرة ابراهٌم الٌاسٌن35712634
ناجح195170مسعف زكٌة35812395
ناجح174360مصباح الصباغ35912398
راسب0غائبمصطفى االبوحسن الجبلً 36011395
راسب93544مصطفى األفندي36112450
راسب193756مصطفى الحلوان36213009ً
راسب94554مصطفى الغزي 36312234
راسب102232مصطفى حجازي36412896
راسب253257مصطفى شٌحان36512775
راسب171936مصطفى عبد الرزاق عدي36612561
راسب0غائبمصطفى عمرٌن36712351
راسب15غائب15مصطفى نجار 36810955

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة    
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2016/2017الدورة االضافية   2نتائج مادة  خاص

السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبمضر المحمود فرنس36912092ً
راسب17غائب16.5معاذ المطر3709529
راسب153651معاذ جبارو37112994
ناجح214566معاذ عطفه37212936
راسب22غائب21.5معتز ٌاسٌن دالً 37311164
راسب93342معمر صبحً الفرج37414019
ناجح214566مكرم كاسوحة 37512062
راسب134457ممدوح دبٌس37612556
راسب173754منار الشعار37712884
راسب233255منذر عبد القادر فرنس37812142ً
راسب164359منهل قندقج37912702ً
راسب0غائبمها الحالق38012530
ناجح274471مهدي الطٌش38112976
راسب93342مهند الحمدان38213961
راسب92635مهند حسامو 38311955
ناجح185371موسى اسعد 38411786
راسب0غائبمؤمن الشواف38512011
راسب20غائب20مؤمن ناعم38610789
راسب103646مؤٌد زٌنو38712951
راسب92433مٌاده عبٌدو38812268
ناجح105060مٌس سوتل38912791
راسب15.53854نادره غزول39012911
راسب123648ناٌف الشٌخ39112607
ناجح174461نبال المصري39212886
راسب124658نبراس عٌسى39312570
ناجح115061نجم النجم 39411981
راسب173350نسرٌن الشقق39512639ً
راسب154459نسرٌن كوجان39612827
راسب124456نسٌم اصطٌلة39712327
راسب174259نسٌم أسعد39812851
راسب93039نور البكور39912939
راسب93746نور الدٌن الدوش الدنك40013487ً
راسب173451نوف الخلٌف40112312
راسب14غائب14هاجر الحكٌم40211661
راسب20غائب20هادي العباس40310803
راسب143650هبه أوضه باش40412848ً
راسب13غائب13هدى حمدان الظاهر40513999

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح174360هشام زمام40612494
راسب104858هال خلٌف40713491
راسب133649هٌا المكاري40812996
ناجح164460هٌفاء السٌد40912579
راسب16غائب16وافً كاسوحه41012746
راسب94453وائل حسن41113421
راسب124456وائل معتوق41212835
راسب183553ورد لطف41312752ً
ناجح223961وردان كاسوحة41412792
راسب173653وسام غزال41512429
راسب123648وعد المبارك41612950
راسب174057والء حبوش41712962
راسب123446ٌاسر الطرشة 41813456
راسب142034ٌاسر برام41912514
ناجح204060ٌاسٌن الحسٌن42012832
راسب134255ٌامن خشان421105
راسب152843ٌحٌى الخضر42212743
راسب133346ٌحٌى حالق42312691
راسب93443ٌزن خلف العل42414022ً
راسب124153ٌزٌد بكور42512961
راسب9غائب9ٌوسف قنوت42612978
راسب192241ٌوسف كلثوم42712548
راسب134457ٌونس الحمزاوي 42811053

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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