
2016/2017    الدورة االضافية 
9 من 1الصفحة 

نتائج مادة طب شرعي
-السنة  الرابعة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح156378ابراهٌم االحمد112736
ناجح115970ابراهٌم الدباغ212806
راسب0غائبابراهٌم النحاس312404
ناجح165773ابراهٌم قشوة412413
ناجح146175ابراهٌم كاسوحه512282
ناجح116273احمد البارودي612689
ناجح165571احمد البرجس 712369
ناجح236083احمد الخالد812784
ناجح185977احمد الخطٌب912802
ناجح116475احمد الصوص1012798
ناجح135972احمد العباس1112737
ناجح166076احمد الفاعل1212984
ناجح176481احمد الكردي1312747
ناجح96170احمد أرك1412473ً
ناجح216081احمد عبد الخالق1512708
ناجح145670احمد علً الصالح1614034
ناجح256085احمد عمي مصطفى1713951
ناجح135871احمد قشاش1813486
ناجح256287ازهر البزنكو1912955
راسب9غائب9اسامة االحمد2012512
ناجح105767اسامة قرطبان2112986ً
ناجح136275اسماعٌل األصفر2213443
ناجح175875اسماعٌل الخلف2312809
ناجح246084اشرف الزعٌم2412980
ناجح206181اشرف المحمد2513004
ناجح256489الهام شالر2612783
ناجح236184امٌن عاشور2712735
ناجح136174انس االخوان2812741
ناجح196281اٌاد حمشان2912771
ناجح225577إٌاد الدباغ3012647
ناجح176279إٌاد السنكري3112289
ناجح175673أحمد خالد رستم32298
راسب17غائب17أحمد خلٌل عل3314011ً
راسب16غائب16أحمد ضبعان3411629
راسب15غائب15أحمد محمد الهجري3513983
ناجح266490أحمد موصل3613484ً
راسب0غائبأحمد موصل3713484ً
راسب0غائبأحمد نون3811610
مصدق عميد الكميةناجح96170أسامة الحجازي3912454

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%100:نسبة النجاح  عضو          عضو         عضو  



2016/2017    الدورة االضافية 
9 من 2الصفحة 

نتائج مادة طب شرعي
-السنة  الرابعة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح186280أنس حمود4012349

مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%100:نسبة النجاح  عضو          عضو         عضو  



2016/2017    الدورة االضافية 
9 من 3الصفحة 

نتائج مادة طب شرعي
-السنة  الرابعة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح136174آالء قطاع4112866
ناجح176077باجٌو االزرق4212525
راسب21غائب21باسل االسعد4312046
ناجح116071براء الحمود الموسى4412377
ناجح155772براء قندقج4512804ً
راسب0غائببشار ابراىيم4610549
ناجح246084بشار لطٌف4714026
راسب18غائب18بشٌر الشٌخ4811328
راسب0غائببكري الزعب4912769ً
ناجح116273بالل االشرم5012942
ناجح286189بٌان المصري5112854
ناجح276087تسنٌم الحاج زٌن5212814
راسب20غائب20جاسم النجوم5312000
راسب0غائبجبران طه5411613
ناجح96170جعفر قره محمد5512969
راسب0غائبحاتم الشالل 56106
ناجح226183حارثة شقفة5712816
راسب22غائب22حسام الدٌن الشرٌف5812080
راسب0غائبحسن البرادع5912464ً
راسب16غائب16حسن الحمد6012897
ناجح145569حسن حسون6112705
ناجح165975حسن شاوي62300
ناجح266086حسن طالل الحمد6312897
ناجح105161حسن عثمان6412759
ناجح155671حسن محمد الحمد6514007
راسب13غائب13حسن مالش 6612093
راسب13غائب13حسٌن الرٌمة6710589
راسب17غائب17حسٌن الطالب6811073
ناجح225880حسٌن زٌدان6913015
ناجح206181حسٌن صعب7012733
ناجح95665حمزة وسمً الصالح7114020
ناجح95564حمزه حمراء7212864
ناجح296291حنٌن العتر7312789
ناجح196281خالد الفقٌر7412867
راسب21غائب21خالد محمد السموم75253
راسب20غائب20خالد نسرٌن7611727
ناجح176077خدٌجه عكعك7712926
ناجح235881خلف االبراهٌم7812943
مصدق عميد الكميةناجح166076خلٌفة السلوم7914013

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%100:نسبة النجاح  عضو          عضو         عضو  



2016/2017    الدورة االضافية 
9 من 4الصفحة 

نتائج مادة طب شرعي
-السنة  الرابعة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح286492دعاء البغدادي8012799
ناجح296392دعاء الشٌخ هانً الكردي8112801
ناجح235578رائد األشقر8213462
ناجح106070رزق هللا الصمصام8313013
ناجح286391رشا الشمال8412855ً
ناجح185876رشا سرور8512966
ناجح156277رشاد عبه8614042
ناجح246387رضا النشار8712997
ناجح206181رغده الحسٌن8812992
ناجح95867رمضان الٌوسف8912059
ناجح145973رندى العبد9013494
ناجح166278رنٌم الحاج زٌن9112776
ناجح115970روند عج9212515ً
ناجح166278رٌزان عل9313940ً
ناجح156176رٌم الهنداوي9412807
راسب9غائب9زاىر قرمو9512800
ناجح185775زاهر كروما9612707
ناجح95968ساجدة العافص9714036
راسب0غائبسالً اوضه باش9812439ً
ناجح125870سامر األسد9912521
ناجح205474سعاد سراقب10012937ً
راسب0غائبسمطان سراقبي10110416
راسب17غائب17سلٌمان السلٌمان10210693
ناجح175875سلٌمان محمد راسم الشٌخ عطٌة 10313984
ناجح106474سٌامند حسٌن10412673
ناجح255984شعٌب ضرغام10512891
ناجح166177شفق قبالن10613423
ناجح126173شهله محب الدٌن10712941
ناجح266490صفوان المصطفى 10812230
ناجح186078صهٌب السلوم10913449
ناجح146276ضٌاء المحٌمٌد11013448
راسب0غائبطارق الخطاب11111523
ناجح255883طالل ملوك11211143
ناجح225678عامر السرمٌن11312761ً
راسب0غائبعامر طالب11412526
ناجح96170عامر عطورة11513454
راسب0غائبعبادة ممتاز ٌاسٌن116357
ناجح276289عباده صلٌع11712959ً
مصدق عميد الكميةراسب0غائبعبد الحمٌد الحسن11849

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%100:نسبة النجاح  عضو          عضو         عضو  



2016/2017    الدورة االضافية 
9 من 5الصفحة 

نتائج مادة طب شرعي
-السنة  الرابعة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبعبد الرحمن الحمو119
ناجح155873عبد الرحمن الحوري12012774
راسب0غائب(فرنسً)عبد الرحمن العاشق 12112265
ناجح205878عبد الرحمن العبٌد12212104
ناجح226284عبد الرحمن العوٌر12313432
ناجح166177عبد الرحمن حلفاوي12412899
ناجح165167عبد الرحمن سلٌم12513472
ناجح195877عبد الرؤوف المصري12612868
ناجح185270عبد الرؤوف زعبٌه داحول12712931
ناجح245882عبد القادر دٌبان   12812082
ناجح165874عبد الكرٌم االخرس12912732
ناجح175976عبد اللطٌف الغرٌب13012887
ناجح255883عبد هللا األحمد13112717
ناجح156075عبد هللا الترك13212875
ناجح95867عبد هللا الجاسم13312240
ناجح266591عبد هللا النمر13412765
ناجح155166عبد هللا عابد13512701
ناجح95463عبد الناصر التتان13612945
راسب9غائب9عبد الناصر قنبر13712469
ناجح125870عبد الهادي الحمٌدي13812723
ناجح125769عبد الهادي سفلو139333
ناجح185775عبد الواحد طه14012818
ناجح135568عبدهللا خالد المحمد14114035
راسب0غائبعدنان نقار14212971
ناجح126072عدي المسافر المصٌطف14312352
ناجح105969عفراء مقداد14412779
راسب20غائب20عال البرازي14511611
ناجح116374عال الشب14612991
راسب16غائب16عالء الخان14712930ً
ناجح226183علً الحمود14812873
ناجح186280علً العباس14912346
راسب0غائبعلً العلً 15012685
راسب0غائبعمي أحمد15110533
راسب0غائبعلً بركات15211709
ناجح185674علً سلٌمان15312659
راسب21غائب21علً عثمان15412869
ناجح196180علً موسى15512461
ناجح185371عمار المسلمانً الشعار15613938
مصدق عميد الكميةناجح205979عمار حاجً العل15712657ً

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%100:نسبة النجاح  عضو          عضو         عضو  



2016/2017    الدورة االضافية 
9 من 6الصفحة 

نتائج مادة طب شرعي
-السنة  الرابعة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح236184عمر الجمال15812754
ناجح195473عمر الطوٌر159132
ناجح296190عمر العبٌد 16013966
ناجح155873عمر القدور16112510
راسب0غائبعمر دهمان16212331
راسب5151عمر سالم16312557
ناجح245983عمران الشبل16413941ً
ناجح235982عمرو ابوطوق16513010
ناجح206181عهد برغوث الصالح16613012
ناجح115869غدٌر الجمعة16713453
ناجح246084غزوان مدهلل16813483
ناجح105868غصون الحسٌن16912763
ناجح296190غٌاث المصري17013477
ناجح275784غٌاث سلٌمان17112744
راسب0غائبغيث سميمان 17212672
ناجح296392غٌداء السراقب17312764ً
ناجح95160فاطمه الشب قدور17414316
راسب0غائبفالٌا مجدو175413
ناجح165773فرح الصحن17612970
ناجح185270فرح العبد الرزاق17712880
ناجح186179فلاير الشاغوري17812979
ناجح246084فلاير باشوري17912949
راسب124658فهد زعبٌه داحول18012932
ناجح266490قتٌبة فضل18112727
راسب0غائبقحطان الشٌحاوي18212361
ناجح165773قصً عمر18312834
ناجح195978قٌصر بطرس18412750
ناجح216081كحله كوجان18512982
راسب0غائبكرم حسو186163
ناجح255984لمى مل18712972ً
ناجح226284لولو شعٌرة18814014
راسب0غائبمازن عبود1899831
راسب15غائب15مالك حسٌن الٌاسٌن العبد19014023
ناجح155974ماهر برٌجاوي19112573
ناجح176077ماهر شاهٌن19212916
ناجح205878ماهر كرزون19312805
ناجح195271ماٌكل نوفل19412739
ناجح185674متى عدٌرة19512208
مصدق عميد الكميةناجح96170مجد الشامٌه19612778

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%100:نسبة النجاح  عضو          عضو         عضو  



2016/2017    الدورة االضافية 
9 من 7الصفحة 

نتائج مادة طب شرعي
-السنة  الرابعة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبمجد دوش19711899ً
ناجح165975محمد احسان البزنكو19813444
ناجح105464محمد االمٌر19912987
راسب0غائبمحمد البغدادي20083
ناجح145468محمد الجنادي20112097
راسب0غائبمحمد الجٌرودي20211663
ناجح216081محمد الحاج عبٌد20313450
راسب0غائبمحمد الحبال20411739
ناجح155974محمد الحمود20512810
راسب21غائب21محمد الصالح20610699
ناجح206080محمد المردود20713982
ناجح175269محمد المصري20812948
ناجح125870محمد الوٌس20912431
ناجح134760محمد الٌاسٌن21012729
ناجح286189محمد أنس طقم21112715
راسب18غائب18محمد بدوي21211446
ناجح195776محمد تجور21312780
ناجح206181محمد تمام سفاف21412584
ناجح144963محمد جهاد جمعة215332
ناجح185775محمد جهاد مصري21612882
راسب0غائبمحمد جوخدار 21711810
ناجح165571محمد حوا21813452
ناجح246185محمد خالد حربا21914318
ناجح165066محمد رٌحان22012605
ناجح135871محمد سرستان22112160ً
ناجح245478محمد شفٌق الجزار22213460
راسب20غائب20محمد صبحً مشلح 223107
راسب21غائب21محمد صديق ادلب 224
ناجح115768محمد عبدالرحمن22512632
ناجح156277محمد عزت باشات22612915
ناجح175976محمد عمار رجوب22712977
ناجح136275محمد فريج22812426
راسب19غائب19محمد مجدي شحادة22911847
ناجح125870محمد محمد عبد المطيف23012767
ناجح116576محمد معاذ صمودي23112551
ناجح176683محمد ميدي الرجب آغا232270
راسب16غائب16محمد نعسان23312317
ناجح116172محمد نور تميتي23412823
مصدق عميد الكميةناجح215879محمد نور عرواني23512919

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%100:نسبة النجاح  عضو          عضو         عضو  



2016/2017    الدورة االضافية 
9 من 8الصفحة 

نتائج مادة طب شرعي
-السنة  الرابعة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح175976محمد نور قاسم23612929
ناجح96473محمد ىالل القصير23712499
ناجح195675محمود االشقر23812758
ناجح176481محمود الداغستاني23912963
ناجح96473محمود المحمد العابد24014015
ناجح105868محمود حبابة 24113438
راسب0غائبمحمود عبد الملك البدران242142
ناجح155772محمود محمد24312872
ناجح236487مرح النابمسي24413002
ناجح175471مرح جبر24512555
ناجح165571مرىف الصباغ24612781
ناجح106474مرىف مشعمجي24713006
ناجح196079مروان البكور24812477
ناجح96170مسره ابراىيم الياسين24912634
راسب20غائب20مصطفى االبوحسن الجبمي 25011395
ناجح126476مصطفى األفندي25112450
راسب12غائب12مصطفى البكور25212589
ناجح215273مصطفى الحمواني25313009
ناجح165470مصطفى حجازي25412896
ناجح205979مصطفى شيحان25512775
راسب0غائبمصطفى عمرٌن25612351
راسب0غائبمضر المحمود فرنس25712092ً
ناجح206585معاذ جبارو25812994
ناجح216081معاذ عطفو25912936
ناجح185573معاذ عيان26012770
ناجح156479معمر الفرج26114019
ناجح185977منار الشعار26212884
ناجح175673منذر عبد القادر26312142
ناجح156075منيل قندقجي26412702
راسب15غائب15منيب نعيم الطواب26518
راسب0غائبمها الحالق26612530
ناجح246286ميدي الطيش26712976
ناجح145872ميند الحمدان26813961
راسب0غائبمؤمن الشواف26912011
ناجح195776مؤيد زينو27012951
ناجح195069مياده عبيدو27112268
ناجح95766ميس سوتل27212791
ناجح115667نادره غزول27312911
مصدق عميد الكميةناجح116071نايف الحمدي27412914

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%100:نسبة النجاح  عضو          عضو         عضو  



2016/2017    الدورة االضافية 
9 من 9الصفحة 

نتائج مادة طب شرعي
-السنة  الرابعة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب18غائب18ناٌف الشٌخ27512607
ناجح125567نبال المصري27612886
ناجح256489نجاح الشبيب27712694
ناجح256489نرمين عطار27812876
ناجح166379نسرين كوجان27912827
ناجح166076نسيم أسعد28012851
ناجح95564نور البكور28112939
ناجح225274ىبو الممك28212796
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ناجح155065ىيفاء السيد28912579
راسب20غائب20وافي كاسوحو29012746
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ناجح176481وعد المبارك29412950
ناجح164864والء حبوش29512962
راسب17غائب17ياسر الطرشة 29613456
ناجح205878ياسر برام29712514
ناجح155772يامن خشان298105
راسب154459يحيى الخضر29912743
ناجح176178يحيى حالق30012691
راسب14غائب14يوسف قنوت30112978
ناجح135770يونس الحمزاوي 30211053

مصدق عميد الكمية

محمد الفاضل. د.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%100:نسبة النجاح  عضو          عضو         عضو  


