
2016/2017الدورة االضافية  1نتائج مادة وظائف اعضاء 

السنة الثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظريعالمة العملي

راسب16غائب16ابراىيم المحمد111699
راسب15غائب15ابراىيم مسقوف212409
راسب9غائب9احمد المحمود313007
راسب0غائباحمد المالش4172
راسب15غائب15احمد خطاب512390
راسب9غائب9احمد زريق612910
راسب192645احمد قسوم713134
راسب15غائب15اسراء االحمد812852
راسب27غائب27االء درويش913921
راسب15غائب15ايمان ألطيش1011134
ناجح105363إبراىيم اإلبراىيم1113579
راسب172946إبراىيم الحمو1213847
ناجح134962إبراىيم الخطيب1313726
ناجح184462إبراىيم العثمان1413543
ناجح195271إبراىيم سواح1513607
راسب10غائب10أحمد الصبح16
راسب11غائب11أحمد العمشون1713781
راسب0غائبأحمد العمي1814011
راسب17غائب17أحمد المصطفى1912090
راسب103646أحمد النعسان2013900
راسب18غائب18أحمد حمادي21
راسب153752أحمد خير بظ2213567
راسب5050أحمد دياب2313704
راسب0غائبأحمد سييل االبراىيم24214
راسب17غائب17أحمد ضاىر2511461
راسب19غائب19أحمد عمون2612671
راسب104555أحمد عمي قنا2713861
ناجح185371أحمد كفري2813821
راسب23غائب23أحمد كمال حشاش2912022
راسب4040أحمد مطر المحمد30266
راسب22غائب22أسامة السراج3113568
راسب16غائب16أسعد فواز المنديل3211725
راسب13غائب13أمجد يوسف 3311348
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ناجح286391أنس البارودي3413596
ناجح144862أنس ىواش3513806
راسب13غائب13آذاد مسمم3611882
ناجح194261باسل ثمج3713835
راسب11غائب11باسل مشيراوي389009
راسب16غائب16بدر احمد الحسين39594
راسب0غائببدر الدرويش40655
راسب18غائب18براء دياب4112500
راسب11غائب11بكر المدني4212637
راسب114657جابر جرجنازي4313247
راسب163753جالل قربان بارودي4413686
راسب20غائب20جمال الفيومي4511735
راسب0غائبجياد زينو46144
راسب18غائب18حاتم العارف4712250
راسب201838حذيفة العمي النيني4813660
راسب20غائب20حسن الشمري4913197
راسب25غائب25حسن الياسين5013764
ناجح224870حسن فدعين5190015
ناجح194665حسين الرمو5213908
راسب9غائب9حمد عمي الخطيبفرات53
راسب0غائبحمزة الصالح5414020
راسب21غائب21حمزة عبد القادر5513636
راسب0غائبحمود العوض729فرات56
راسب18غائب18خالد خصي 5711295
راسب18غائب18خالد عبد المنعم5810923
ناجح114960خالدعبدو الحسين5913479
راسب19غائب19خمف الشيخ جاسم6012709
راسب21غائب21خميل الشيابي6111902
راسب9غائب9خميل العمر الشحادة6212581
راسب17غائب17خميل غزال فتح اهلل6312060
راسب24غائب24راكان العمي6411805
راسب19غائب19رائد النقار6512993
راسب10غائب10ربيع الفرداوي6613419
راسب9غائب9ربيع سموم6711837
ناجح135265رنيم السميمان6813935
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راسب20غائب20زاىر ميباش6912479
راسب16غائب16زايد المحرسي7012032
راسب12غائب12زيد الجندلي71482
راسب22غائب22زيد الحاج زين7213560
ناجح144660سامي األسود7313784
راسب15غائب15سعد الحمود7412726
راسب10غائب10سعد الدرويش75
راسب0غائبسالمة محمد العبد7614008
راسب24غائب24سمطان التالوي7711931
راسب20غائب20سميم بواكم7813022
راسب20غائب20سميمان العكمو7912184
ناجح134861سمير جمال الدين8013414
راسب14غائب14سومر محمي8113738
راسب0غائبشادي الخمف82254
راسب21غائب21شكري طوران8312198
راسب14غائب14شيد المراد8412889
راسب104555شوكت بربر أمين8513575
راسب18غائب18صالح خميل8612508
راسب15غائب15ضيا المحاميد8712172
راسب124658طارق الحبال8813266
راسب0غائبطارق اليجو89493
ناجح234770طاىر القطان9013578
ناجح204666طالل كمبون9113593
راسب102939طو العمر9213665
راسب10غائب10طو عفاش93
راسب0غائبعبادة الجدعان94437
راسب0غائبعبد الباري ذياب العمي 954
راسب183856عبد الباسط الجعبو9613774
راسب20غائب20عبد الجبار عقاد9711352
راسب153752عبد الحسيب كزكز9813378
راسب18غائب18عبد الحميد عثمان9912216
راسب16غائب16عبد الرحمن الزبدي10012601
راسب121931عبد الرحمن دعدوش10113624
راسب15غائب15عبد الرحمن سفاف10212470
راسب21غائب21عبد الرحمن محمد معطي10311750
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راسب102030عبد الرحمن يونس مغربل10413718
راسب144458عبد الرزاق طعمة10513696
راسب16غائب16عبد السالم المحاسنة10612147
راسب192746عبد العزيز حالق السقا10790039
راسب23غائب23عبد العزيز كوجان10811675
راسب21غائب21عبد العزيزنبيان10911792
راسب23غائب23عبد الغني قصاص11012836
راسب11غائب11عبد القادر بازار11113196
راسب13غائب13عبد الكريم نجم11212658
راسب104656عبد المطيف الضاىر11313611
راسب0غائبعبد المطيف الوكاع11411763
راسب11غائب11عبد اهلل االحمد11513385
راسب10غائب10عبد اهلل الحموي11612523
ناجح105262عبد اهلل أبو الطواقي11713763
راسب152136عبد اهلل دعدع11813584
راسب22غائب22عبد اهلل محمد عبد الغني119997
راسب0غائبعبد الممك العموري12012025
راسب0غائبعبد الوىاب العاني12114005
راسب5050عبداهلل الجمل12213273
راسب16غائب16عبيدة اشقر12312378
راسب14غائب14عبيدة الحسين12413363
راسب21غائب21عبيدة بركات العمي125512
راسب0غائبعدنان عبو12612396
راسب10غائب10عدي ديب12713814
ناجح194564عطاء خير اهلل12813800
راسب0غائبعمي الحسين  بن خالد12913429
راسب183149عمي النحالوي130137
راسب16غائب16عمي اليادي عفارة13112303
راسب103444عمي خمدون درويش13213829
ناجح154964عمي سممان13313171
راسب24غائب24عمي كاظم13411895
راسب20غائب20عمار ابوزرد13512137
راسب12غائب12عمار فخور 13613131
راسب20غائب20عمر العبسي القسي13712374
راسب0غائبعمر العبيد560فرات138
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راسب22غائب22عمر سعيد13911510
راسب21غائب21غمكين عبد اهلل14011713
راسب18غائب18غياث العمر الديري14112862
راسب112738غيث درويش14213849
ناجح154762غيداء زيتون14313716
راسب21غائب21فراس الغريواتي14412927
راسب122638فراس المصطفى14513685
راسب18غائب18فيد المقداد14611776
راسب20غائب20ماجد محمد الشناق14712029
ناجح176178ماىر كزكز14813601
راسب17غائب17مايكل زياده14912905
راسب18غائب18محمد احمد المحمد150826
راسب11غائب11محمد اغيد االدلبي15112898
راسب12غائب12محمد الجدعان15212619
راسب17غائب17محمد الحاتم15311542
راسب21غائب21محمد الحصني15411886
راسب0غائبمحمد السموم155120
راسب19غائب19محمد السيد عيسى 15611414
راسب4343محمد الشيخ15713979
راسب103040محمد الضحاك15813857
راسب152944محمد العظم15913819
راسب20غائب20محمد القاسم160634
راسب152944محمد الكنعان16112297
راسب9غائب9محمد المحمد16212700
راسب10غائب10محمد اليارون16322264
راسب123547محمد أحمد16413098
راسب0غائبمحمد أحمد المحمد165628
راسب17غائب17محمد أمير السماعيل166821
راسب111728محمد بكر الحاج سميمان16713348
راسب0غائبمحمد بياء الدين الضاىر16813050
راسب19غائب19محمد حميد محمد16915
راسب133043محمد خالد موسى باشا17013663
راسب13غائب13محمد راتب خطاب17112168
راسب19غائب19محمد صالح السموم17290065
راسب17غائب17محمد صالح الموسى17311933
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راسب142943محمد طارق عرابي17413609
راسب113142محمد طومان17513659
راسب10غائب10محمد عبد الخالق17613708
راسب23غائب23محمد عبد المطيف الشيخ17722285
راسب114556محمد عبد المطيف ظاظة17813828
راسب0غائبمحمد عدنان الجاسم179521
ناجح105060محمد عالء الحجازي18013351
راسب10غائب10محمد عالء حاكمي18122296
راسب24غائب24محمد عويس18212412
راسب9غائب9محمد فارس الجاسم18312663
راسب22غائب22محمد فاروق المحو18411879
راسب21غائب21محمد كركوتمي العسكري18511498
راسب0غائبمحمد كسر18611237
راسب20غائب20محمد كنيوش18712222
راسب9غائب9محمد لبان18812423
راسب17غائب17محمد نور الدبساوي 18911355
راسب13غائب13محمد نور النجار19012129
راسب27غائب27محمد وسيم دياب19112296
راسب20غائب20محمد وليد المصري192
راسب18غائب18محمود االشمق19312233
راسب164056محمود جنيد19413687
راسب22غائب22محمود عمي الحسن195545
راسب14غائب14محمود مكاوي19612365
راسب10غائب10مرتضى الشيخ19713767
راسب132942مرداس العظم19813571
راسب17غائب17مرعي مرعي19912690
راسب13غائب13مرىف األسمر20011566
راسب16غائب16مصطفى السيد20112043
راسب26غائب26مصطفى النقيب20212314
راسب19غائب19مصطفى اليربش20310727
راسب19غائب19مصطفى عبد الواحد20412782
راسب15غائب15مصطفى عمرين20512351
راسب13غائب13مصطفى يحيى رجب20613426
راسب17غائب17مصعب أبو بكر 20711476
راسب17غائب17مطيع ىده البرازي20812158
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ناجح145165معاوية الشيخ بكرو20913740
راسب0غائبمنى زيدان210169
راسب0غائبمنيب الطواب21118
راسب20غائب20ميند الميباني21211716
راسب18غائب18ميند النجار21312249
راسب0غائبمؤيد الحسن المحمد21413980
راسب25غائب25ميسر مسطو الحمبي21513409
راسب13غائب13ميالد العبد اهلل 21612130
راسب23غائب23نواف المنصور21713324
راسب0غائبنيجرفان عمي238فرات218
راسب0غائبىاجر الحكيم21911661
راسب24غائب24ىال حجازي22012642
راسب11غائب11وائل الحمصي22112790
ناجح194867وفاء السقا22213539
راسب13غائب13ياسر سممون22311924
راسب0غائبياسر فاخوري22413198
راسب9غائب9ياسر كعيد22512731
راسب10غائب10ياسين احمد الحسن226740
راسب0غائبيزن الحاج عبداهلل227281
راسب15غائب15يزن العمي22811677
راسب0غائبيزن العمي22914022
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