
2018/2017الفصل االول  (2)نتائج  مادة اجلراحة اخلاصة واألشعة 
-السنة  اخلامسة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النتيجةالمجموععالمة النظريالنظري

راسب020غائب20ابراىيم حمبي  112448

راسب00غائبمحرومابراىيم خميل212031

راسب201333ابراىيم ديب312554

راسب0غائبمحروماحمد االحمد الشيخ412103

راسب201939احمد السموم512488

راسب153752احمد المالش613997

راسب252550احمد طيماز712591

راسب0غائب0محروماحمد عمي مصطفى813951

راسب242145اسماعيل عابدين912443

راسب233558االء  دوش1012590

راسب233558انس كرد1112187

راسب242549ايمان المدني1212424

راسب22غائب22ايمان جميدان1312292

راسب9110ايهاب الصالح1411751

راسب222850أحمد الصالح1513034

راسب202949أحمد جمعة الفارس1614010

راسب0غائبمحرومأحمد خميل عمي1714011

راسب213859أسامة بركات1812635

راسب233154باسل البوش1912458

راسب223254جاسم المحمد2012266

راسب25631جياد عمر2112653

راسب213758حسن اسعد2212173

راسب22123حسين سفاف2312434
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2018/2017الفصل االول  (2)نتائج  مادة اجلراحة اخلاصة واألشعة 
-السنة  اخلامسة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النتيجةالمجموععالمة النظريالنظري

راسب0غائبمحرومحسين سمقيني2412628

راسب253358حنا المسيحي2512151

راسب22022خالد العساف2612267

راسب211940خالد بري 2712667

راسب212243خالد سمطان2812399

راسب24غائب24خضر العرنوس2912516

راسب20غائب20خمدون جمال3012651

ناجح214465خمدون قاشوش3112415

راسب203151دشوار فواز محمد3213970

راسب233053ربيع قيطاز3312483

راسب211435رىام الشيحاوي3412272

راسب22931زكي نجار35365

راسب212849زيد الجندلي3613986

راسب223355سامر النبيان3712560

راسب233558سعاد الحكواتي3812627

ناجح255378سعيد المحمد3912518

راسب23غائب23سمر فخري4012571

راسب222547شروق اعرابي4112638

راسب232952صفوح الصمودي4212444

ناجح233760ضحى النوير4312625

راسب223355عباده الجدعان44437

ناجح214061عبد االلو الحمواني4512350
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2018/2017الفصل االول  (2)نتائج  مادة اجلراحة اخلاصة واألشعة 
-السنة  اخلامسة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النتيجةالمجموععالمة النظريالنظري

راسب203252عبد الرحمن حبابة4612123

راسب211839عبد الرحمن فحمة4712419

ناجح223860عبد الكريم بوظان4812577

راسب193857عبد هللا اجنيد4911856

راسب22022عبد اهلل الحبش5012357

راسب202747عبد اهلل المحمود العمر5112437

راسب223254عبد المنعم سبسبي5212358

راسب243559عمي أخرس5312631

ناجح243761عمي عمر األحمد5413937

راسب222446عماد الياسين5512021

راسب222143عمار تميالت5612414

راسب232346عمر القدور5712510

راسب21223عيد الخضر 58225

راسب203656عيد شاىين5912517

راسب231336عوني عمي قنا6012550

راسب20غائب20متى عديره6112208

ناجح213960محمد االعوج6212641

راسب242650محمد الجيجاوي6312640

ناجح233861محمد الحاج خميل6412544

راسب252348محمد الصفوة6512541

راسب23غائب23محمد العبداهلل6614037

ناجح233861محمد الكريط6713447

عضو      عضو     عضو      أمينة السر                                   رئيس لجنة                                                مصدق عميد الكمية 



2018/2017الفصل االول  (2)نتائج  مادة اجلراحة اخلاصة واألشعة 
-السنة  اخلامسة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النتيجةالمجموععالمة النظريالنظري

راسب22325محمد باىر شقفة6812407

راسب25غائب25محمد بميغ العرجة6912662

ناجح184765محمد حسن الدقاق7012445

راسب0غائبمحمد حميد محمد7113967

راسب242650محمد ديب زعرور7212593

راسب24غائب24محمد ريحان7312605

راسب223557محمد ساروخان7411908

راسب223355محمد سبسبي7513488

راسب233558محمد طالب اغا7612586

راسب23غائب23محمد طاىر المحمد7713033

راسب22غائب22محمد طريف الفنار7812609

راسب222850محمد عسكر7912406

راسب0غائبمحروممحمد عمي قطان8012610

ناجح243862محمد عمار الكيال8112559

ناجح214162محمد عمار عدي8212379

راسب233659محمد كمول8312648

راسب243458محمد نايف رقية8412578

راسب252449محمد نور المصري  فرنسي8512620

راسب22022محمد نور شعار8612629

راسب213051محمدنورالحسن الشيخ تركاوي8712451

راسب243155محمود اليونس8812072

راسب20727محمود شققي8912585
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2018/2017الفصل االول  (2)نتائج  مادة اجلراحة اخلاصة واألشعة 
-السنة  اخلامسة - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النتيجةالمجموععالمة النظريالنظري

راسب212344محمود فرداوي9012418

راسب23غائب23مروان البكور9112477

ناجح204363مصباح الصباغ9212398

راسب22غائب22مقداد الحمصي9313995

راسب24غائب24مكرم كاسوحة9412062

راسب24غائب24مميم شقفة9512384

راسب21021منصور لطفي9612373

راسب222345ميند حسامو9711955

راسب223052موسى عوكان9812005

راسب233659مؤيد الرومي9912562

راسب243155نسرين الشققي10012639

راسب203353نسيم اصطيمة10112327

ناجح223860نورة الممي10212621

راسب232952وائل حسن10313485

راسب233457وسام قطرميز10412485

راسب0غائبمحروموسيم الحمقي10511957

راسب222749وليد غنم10612484

راسب17219ياسر ابو حويج10712326

راسب20020ياسر برام10812514

راسب203656يحيى قنوت10912053

راسب20121يحيى مرقا11012594

راسب0غائبمحروميعقوب العويدات11112049
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