
نتائج مادة تشريح تطبيقي  2017/2018الفصل االول 
-السنة الرابعة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات
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الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب1723.541ابراىيم االحمد112736
راسب1227.540ابراىيم الجمال212617
راسب192544ابراىيم أبو عمو313294
راسب17غائب17ابراىيم حنوش411556
راسب11غائب11ابراىيم كزعور511068
راسب2131.553ابراىيم ماقوق613113
راسب203656احمد ابراىيم713071
راسب163349احمد االحمد الشيخ 812103
راسب151631احمد الحمود912934
ناجح204161احمد الرفاعي1013068
راسب1622.539احمد السموم1113318
راسب162844احمد السماعيل1212772
ناجح223860احمد الطيار1313111
راسب1825.544احمد العباس1412737
ناجح2143.565احمد النحاس1513340
راسب193352احمد الياسين1613374
راسب17غائب17احمد خميل عمي1714011
راسب183654احمد رحماوي1813957
راسب163955احمد عرار1913235
ناجح2041.562احمد عميوي2013281
راسب0غائب0اسامة االحمد2112512
راسب223759اسامة حمود2212537
راسب143145اسامو حماده2313089
راسب2029.550اشرف الحواط 2412356
ناجح2337.561اشرف دبوس2513228
راسب14غائب14الخطاب يونس26356
راسب153045اليام شالر2712783
ناجح234063اياد عبد المطيف2813155
راسب0غائبأحمد البارودي2912689
راسب1916.536أحمد الموسى3014004
راسب19غائب19أحمد ضبعان3111629
راسب1934.554أحمد عمي مصطفى 3213951
راسب19غائب19أحمد محمد اليجري3313983
راسب0غائبأحمد مشاتي34319
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راسب1730.548أسامة بركات3512635
راسب1924.544أسيد الروادي3613436
راسب1536.552أيمن العبد اهلل3713044
راسب113344أييم حراقة3814016
راسب0غائب0باجيو االزرق 3912525
راسب243458باسل فمفمة4013992
راسب152641براء الحمود الموسى4112377
راسب19غائب19برىان سفمو42189
راسب173754بشار إبراىيم4310549
ناجح244266بشار حمود4413881
راسب1533.549بشار لطيف4514026
راسب19غائب19بشير الشيخ4611328
راسب202747بكري الزعبي4712769
راسب2038.559بالل الحسون4813201
ناجح244771بالل سالمي4913387
راسب2029.550تركي الصطيف طيش 5012719
راسب202848توفيق شاكر5112909
راسب1921.541جعفر قره محمد 5212969
راسب1527.543جمنار صميبي5312787
راسب13غائب13جياد زينو 5414006
راسب18غائب18جياد عمر5512653
ناجح2345.569جيانا عموش5613323
راسب0غائبحاتم الشالل 57106
راسب212950حارثة شقفة5812816
راسب162238حس حسون5912705
راسب1936.556حسام االسعد6014328
راسب0غائبحسام األسعد61207
ناجح223961حسام السماعيل6213123
ناجح244064حسان النحاس6313173
راسب184058حسان حوالو6413309
راسب0غائبحسن الشاوي65300
ناجح174461حسن سفاف6613480
ناجح1844.563حسين المحمد6713087
راسب0غائبحسين اليندي 68299
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راسب1033.544حسين الوحش6913953
راسب2026.547حسين سريو7013180
راسب1831.550حسين عروق7114027
راسب24غائب24حسين محب الدين 7211146
راسب2029.550حمدي النشار7312960
ناجح2556.582حنين الراشد7413175
راسب92837خالد الحسين7513479
راسب213253خالد السموم7699918
راسب143448خالد العظم7713001
راسب18غائب18خالد المحمل7810935
راسب15غائب15خالد المحمد األحمد 7910998
راسب2132.554خالد صبره8012777
راسب17غائب17دلشاه أمين81
ناجح2239.562راني صالح8213077
راسب1822.541رشاد عبو 8314042
راسب1937.557رغدة شيخ المكارة8413183
راسب0غائبروان اسماعيل8548
راسب1837.556روان الخميف8613254
راسب132437روند عجي8712515
ناجح213960رييام عمي الصالح8813381
راسب1837.556زاىر قرمو8912800
راسب172542زاىر كروما9012707
راسب13غائب13ساجدة العافص9114036
راسب24غائب24سامح كوجان9211581
راسب163551سامر األسد9312521
راسب202242سعاد سراقبي9412937
راسب153853سميمان االبراىيم9512728
راسب0غائب0سليمان راسم الشيخ عطية 9613984
راسب24غائب24سميمان كوجان9710777
ناجح2338.562سماىر الحاج نعسان9813920
راسب222749سمر الصباغ9913181
راسب2235.558سميحة زغتيني10013278
ناجح1646.563سير معراوي10113265
راسب1840.559سيامند حسين10212673
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راسب12غائب12شادي الخمف103254
راسب11غائب11شنور عمي محمد104
راسب202646شيمو محب الدين10512941
راسب203959صالح سبسبي10613100
راسب1430.545ضياء المحيمد 10713448
راسب21غائب21طارق الكبريتي108
راسب20غائب20طارق اليجو109493
راسب1626.543طارق فرج11011930
راسب13غائب13طوني عقباتي11111717
ناجح2661.588عاصم الباكير11213178
راسب0غائبعبادة جمال الجدعان113437
راسب1229.542عبد األحد حمد11413395
راسب12غائب12عبد الحميد سفور11512478
راسب112839عبد الرحمن الحوري11612774
راسب1736.554عبد الرحمن بكور11713391
راسب173249عبد الرحمن سميم11813472
راسب24غائب24عبد الرحمن غزال11910922
ناجح2554.580عبد الرحيم العابد12013210
راسب2038.559عبد الرزاق السحار12112713
ناجح1447.562عبد الرزاق العموش12213040
راسب133447عبد السالم المدلمة12312493
راسب172542عبد الفتاح خاني12413356
راسب183553عبد القادر العاني12513956
راسب163854عبد القادر ديبان12612082
راسب19غائب19عبد الكريم بزماوي12711617
راسب0غائبعبد الكريم كشكش128339
راسب18غائب18عبد اهلل الجاسم12912240
راسب18غائب18عبد اهلل المحمود العمر13012437
راسب182240عبد اهلل عابد13112701
راسب13غائب13عبد اهلل قزي 13210880
راسب24غائب24عبد الناصر التتان13312945
راسب3غائب3عبدالرحمن اكوربي134
راسب1630.547عبدالرحمن النقيب13513468
راسب22غائب22عبدالكريم ضفضع136249
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راسب2035.556عبداهلل خالد المحمد13714035
راسب2027.548عبود الحمادي13811988
راسب9غائب9عبيدة ىزاز13913931
راسب1423.538عبيده دىيمش14013003
راسب1822.541عدنان برازي14112245
ناجح223961عروة البواب14213224
راسب213354عزام الداود14313396
راسب13غائب13عال الرشواني14412794
راسب2031.552عال الشب14512991
راسب20626عالء جمال14613143
راسب2037.558عمي الخميف14713256
راسب03838عمي الدروبي14814309
راسب17غائب17عمي العباس14912364
راسب233457عمي العمي بن أحمد15013894
راسب20غائب20عمي دروبي151331
راسب1737.555عمي عيسى15213299
راسب1927.547عمي موسى15312461
ناجح184967عماد كشايا15413882
راسب1723.541عمار صافيو15512622
راسب0غائبعمر الطوير156132
ناجح244569عمر القشاش15713413
راسب18غائب18عمر شقفة15813394
راسب20غائب20عمر شوبك15910958
راسب18غائب18عمر معروف16011938
راسب172542عمران الشبمي 16113941
راسب2432.557عمران الطاىر16214329
راسب0غائبعيد العبد الرزاق الخضر163225
راسب1934.554عوض اليوسف16412753
راسب162137غدير الجمعة16513453
ناجح243862غزل سواح16613272
راسب143650غياث العمر الديري16712862
راسب203454فاطمة بحبوح16813057
راسب202343فداء الحوراني16913370
راسب1929.549فوزي الشيخ أحمد 17013445
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راسب1343.557فؤاد  اسعد17113289
ناجح224163فؤاد حوراني17213245
راسب1424.539قصي الجاسم17312528
راسب0غائبكرم حسو174163
راسب2231.554لما دىبان17513170
ناجح214263لمى ابو شاش17613207
راسب1430.545لمى وحود17712999
راسب152843ليمى كالس17812711
راسب12غائب12ليندا التجاري17914044
راسب1739.557ماروكي حنا18013893
راسب212748مالك الياسين العبد18114023
راسب0غائب0ماهر باشوري18213886
راسب193352ماىر كرزون18312805
ناجح254974مبارك السعد18413092
راسب16غائب16مجاب الحاج عمي185223
راسب15غائب15مجد دوشي18611899
راسب183553محمد االبراىيم18713150
راسب1827.546محمد االعوج18812641
راسب183048محمد االمير18912987
راسب18غائب18محمد البدوي 19011446
راسب112637محمد الجيجاوي 19112640
راسب13غائب13محمد الحبال19211739
ناجح2545.571محمد الشيحاوي19313383
راسب142438محمد الصمصام19412359
راسب2135.557محمد العواد19514021
راسب153752محمد الويس19612431
راسب1528.544محمد الياسين19712729
راسب18غائب18محمد أحمد المحمد198628
راسب183250محمد براء نوفل19913252
راسب9غائب9محمد بسام المصري200
ناجح204666محمد بشير عميوي20199917
راسب113344محمد بشير كميب20213475
راسب18غائب18محمد خطاب20311058
راسب163248محمد سرستاني20412160
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راسب9غائب9محمد سمطان الحاج عبيد2050
راسب0غائب0محمد سواد الحمادي20613952
راسب173552محمد سيف20713476
راسب041.542محمد صادق جلب20814331
راسب1738.556محمد طويمة20913106
راسب183957محمد عبد السالم21013048
راسب0غائب0محمد عربي الكرنازي21112788
راسب0غائب0محمد عمار مردود21213982
راسب213758محمد فادي العثمان21313355
راسب17غائب17محمد قره احمد21411926
راسب92433محمد مازن الدرويش 21512616
راسب143549محمد محرز21612175
راسب2335.559محمد نور المالش21713388
راسب1832.551محمد نور الممي21813316
راسب182442محمد نور تميتي21912823
راسب1235.548محمد نور جوخدار22012825
راسب1524.540محمود الداغستاني22112963
ناجح1643.560محمود المصري22212952
ناجح234669محمود المطر22313943
راسب1144.556محمود شوربا22413026
ناجح234669محمود غازي22512524
راسب1336.550محمود محمد22612872
راسب132538مرح جبر22712555
راسب0غائب0مروان ذكرة 22812498
راسب2133.555مريم دبوس22913115
راسب1624.541مسره إبراىيم الياسين23012634
راسب18غائب18مصطفى االبوحسن الجبمي 23111395
راسب13غائب13مصطفى األفندي23212450
راسب22غائب22مصطفى الرحال233176
راسب1932.552مصطفى الشخو23413225
راسب2125.547مصطفى حجازي23512896
راسب16غائب16مصطفى نجار 23610955
راسب2029.550معاذ طباع23712946
راسب24غائب24معتصم الديري23811789
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راسب201636معمر صبحي الفرج23914019
راسب182947ممك طنيش24013190
راسب20غائب20منار عيسى 24111403
راسب143549منيل محمد 24213439
راسب24غائب24ميدي الفاضل 24311482
راسب23غائب23مؤمن ناعم24410789
راسب192847مؤيد الصالح24513886
راسب15غائب15مياده عبيدو24612268
ناجح234972ميسم مسعود24712843
ناجح184361ميمونة جواد24813296
راسب2033.554ناتالي توما الحمبي24913116
راسب18.524.543نادره غزول25012911
راسب1829.548نايف الحمدي 25112914
راسب223456نبال الجوماني25214639
راسب152237نبراس عيسى25312570
راسب193655نذير األحمد25413950
ناجح214970نور الدين الحاجي25513311
راسب0غائب0ىادي النصيرات25612313
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ناجح214970ىاني الشايب25713079
راسب2332.556ىبة الصمصام25813164
راسب14غائب14ىدى ظاىر25913999
راسب1929.549ىديل المتني26012687
راسب15غائب15ىشام التالوي26111890
راسب2132.554ىيا المكاري26212996
راسب143145ىيفاء السيد 26312579
راسب183452وائل الحجي26499919
راسب202646وائل معتوق26512835
راسب222850وعد المبارك26612950
ناجح2340.564والء أبو عمو26713466
راسب183755وئام مسعود26812857
ناجح2245.568ياسر الزين26913121
راسب1832.551ياسر الشواف27012710
راسب193251ياسر الطرشة 27113456
ناجح2043.564ياسر حسان27213199
راسب2036.557ياسر ناصر بدران273263
ناجح204262ياسين الياسين27413038
راسب241034يامن العموش27512394
راسب25.526يامن خشان 27614323
ناجح204666يامن عياش27713987
راسب1530.546يحيى الخضر27812743
راسب22غائب22يحيى الطيش27913923
راسب202242يحيى حالق28012691
راسب213152يحيى شكري28112697
راسب172643يزيد بكور28212961
راسب193655يمنى معاوية عبد القادر28313971
راسب233356يوسف الممي28413434
ناجح2140.562يوسف حيدر28512838
ناجح234770يوسف سوتل28613147
راسب16غائب16يوسف طيباوي28735
راسب1817.536يوسف قنوت28812978
ناجح1643.560يونس اسعد28912883
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