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راسب182947ابراىيم االحمد112736
راسب0غائب0ابراىيم النحاس212404
راسب20غائب20ابراىيم قشوة312413
راسب20غائب20ابراىيم كاسوحو412282
راسب0غائب0ابراىيم كزعور511068
راسب25025احمد البارودي612689
راسب18غائب18احمد البرجس 712369
راسب21غائب21احمد الخالد812784
راسب232750احمد الخطيب912802
راسب22غائب22احمد السماعيل1012772
راسب23غائب23احمد الصوص1112798
راسب0غائباحمد الطمب12209
راسب201838احمد العباس1312737
راسب21021احمد الفاعل1412984
راسب23غائب23احمد القاسم 1512539
راسب22729احمد أركي1612473
راسب211536احمد خالد1712917
راسب21غائب21احمد عبد الخالق1812708
راسب23غائب23احمد عمي الصالح1914034
راسب203555احمد عمار2012742
راسب222345احمد قشاش2113486
راسب251540احمد كزكز2212712
راسب17غائب17احمد محمد  اليجري2313983
راسب232447احمد منصور2412912
راسب221537احمد موصممي2513484
راسب201737اسامة االحمد2612512
راسب21728اسامة قرطباني2712986
راسب213051اسماعيل األصفر2813443
راسب231033اشرف الزعيم2912980
راسب222446اليام شالر3012783
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راسب202545اياد حمشان3112771
راسب22غائب22ايناس مستو3211208
راسب21غائب21إياد السنكري3312289
راسب0غائب0أحمد الفارس3412024
راسب21غائب21أحمد خالد رستم35298
راسب0غائبأحمد مالش36172
راسب18725أسامة الحجازي3712454
راسب211940أالء أفو3812858
راسب20غائب20أنس بنات3910471
راسب0غائب0أويس محمد عمي4010834
راسب231437آالء قطاع4112866
راسب251439باجيو االزرق4212525
راسب16غائب16باسل االسعد4312046
راسب191433براء قندقجي4412804
راسب0غائب0بشير جاجة4510537
راسب20غائب20بكري الزعبي4612769
راسب201232بالل االشرم4712942
راسب0غائب0بيمان جاويش4811008
راسب0غائب0تميم محي الدين4911409
راسب0غائب0جبران طو5011613
راسب181028جعفر قره محمد5112969
راسب0غائب0حاتم الشالل 52106
راسب21829حارثة شقفة5312816
راسب212445حس حسون5412705
راسب212041حسان الخبيت5512922
راسب0غائب0حسن البرادعي5612464
راسب191130حسن شاوي 57300
ناجح224062حسن عثمان5812759ٍ
راسب21غائب21حسن مالش 5912093
راسب25غائب25حسين محب الدين 6011146
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راسب222850حمزة وسمً الصالح6114020
راسب24933حمزه الشامي 6212785
راسب201737حمزه حمراء6312864
راسب23غائب23حنين العتر6412789
راسب24غائب24خالد السموم65
راسب24غائب24خالد الشيخ6610756
راسب0غائب0خالد المحمل6710935
راسب0غائبخالد خضر الغنام6899
راسب24غائب24خالد نسرين6911727
راسب0غائب0دلشاه امين7053
راسب213455رائد األشقر7113462
راسب213455رزق اهلل الصمصام7213013
راسب212647رشا سرور7312966
راسب212344رشاد عبو7414042
راسب0غائب0رشيد حمدوش7510652
راسب222850رضا النشار7612997
راسب221234رغده الحسين7712992
راسب221436رمضان اليوسف7812059
راسب201939رنا مكتبي79311
ناجح243660رنيم الحاج زين8012776
راسب222042روند عجي8112515
راسب20غائب20رؤى العرنجي8212269
راسب232548ريزان عمي8313940
راسب201333ريم الينداوي8412807
راسب21627زاىر قرمو8512800
راسب22022زاىر كروما8612707
راسب202040زيد عامر8713017
راسب20غائب20ساجدة العافص88
راسب0غائب0سالي اوضو باشي8912439
راسب0غائب0سامح كوجان9011581
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راسب21021سامر األسد9112521
راسب233659سامر حنوف9212908
راسب21غائب21سامي العكمة93323
راسب0غائب0سمطان سراقبي9410416
راسب26غائب26سميمان كوجان9510777
راسب21غائب21سيامند حسين9612673
راسب212041شعٌب ضرغام9712891
راسب242953شيمو محب الدين9812941
راسب211334صييب السموم9913449
راسب20غائب20ضياء المحيميد10013448
راسب212546طارق ابراىيم10112193
راسب0غائب0طارق الخطاب10211523
راسب212647طارق دقاق10312615
ناجح233861طالل مموك10411143
راسب232649عابد اليوسف 10593
راسب0غائب0عامر طالب10612526
راسب22527عامر عطورة10713454
راسب0غائب0عبادة ممتاز ياسين108357
راسب0غائب0عبد الرحمن الحمو 109
راسب221840عبد الرحمن الحوري11012774
راسب0غائب0عبد الرحمن العاشق 11112265
راسب253459عبد الرحمن العبيد11212104
راسب23غائب23عبد الرحمن سميم11313472
راسب0غائب0عبد الرحمن غزال11410922
راسب0غائبعبد الرزاق الخضر115225
راسب25غائب25عبد الرؤوف زعبٌه داحول11612931
راسب0غائبعبد الفتاح الطالع117127
راسب22غائب22عبد القادر ديبان   11812082
راسب26غائب26عبد القادر عبد القادر 11910879
راسب0غائب0عبد الكريم االخرس12012732
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راسب0غائب0عبد الكريم بزماوي12111617
راسب203353عبد اهلل األحمد12212717
راسب20727عبد اهلل الترك12312875
راسب25غائب25عبد اهلل النمر12412765
راسب222244عبد اهلل خالد محمد12514035
راسب22022عبد اهلل عابد12612701
راسب21627عبد اهلل غزال 12713478
راسب0غائب0عبد اهلل قزي 12810880
راسب21غائب21عبد الناصر التتان12912945
راسب21غائب21عبد الناصر قنبر13012469
راسب251944عبد الواحد طو13112818
راسب152035عبدالهادي سفلو 132333
راسب21غائب21عبود الحمادي 13311988
راسب20727عبيدة السفاف13412608
راسب18018عدنان برازي13512245
راسب0غائب0عدنان نقار13612971
راسب21غائب21عدي المسافر المصيطف13712352
راسب22غائب22عفراء مقداد13812779
راسب23غائب23عال البرازي13911611
راسب253156عال الشب14012991
راسب23730عالء الخاني14112930
راسب242448عمي الحمود14212873
راسب0غائب0عمي العمي14312685
راسب0غائب0عمي أحمد14410533
راسب0غائب0عمي بركات14511709
راسب0غائب0عمي سميمان14612659
راسب242044عمي محمد14712877
راسب0غائب0عماد جانودي14811698
راسب201030عمار المسمماني الشعار14913938
راسب18غائب18عمار تركية 15011576
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راسب211940عمار حاجي العمي15112657
راسب19غائب19عمار صافية15212622
راسب232144عمر الطوير 153132
راسب25غائب25عمر الغندور15411493
راسب0غائب0عمر دىمان15512331
راسب202141عمر سالم15612557
راسب0غائب0عمر شوبك15710958
راسب202848عمرو ابوطوق15813010
راسب211132عيد خضر159225
راسب21غائب21عيد شاىين 16012517
راسب21021عيد صطوف16112131
راسب231033غدير الجمعة16213453
راسب222244غزوان مدهلل16313483
راسب22022غصون الحسين16412763
راسب252247غياث المصري16513477
راسب0غائب0غيث سميمان 16612672
راسب221739فاطمة الشب قدور 167256
راسب211738فاطمو بزنكو16812760
راسب231538فرح الشميطو16912824
راسب203151فرح الصحن17012970
راسب222042فرح العبد الرزاق17112880
راسب22غائب22فلاير الشاغوري17212979
راسب212647فلاير باشوري17312949
راسب201636فيد زعبيو داحول17412932
راسب24غائب24قتيبة دقو17510708
راسب0غائبقحطان شيحاوي17612361
راسب23غائب23قصي العوض17712576
راسب0غائبقصي المحمد178355
راسب213455قصي عمر17912834
راسب223557كحمو كوجان18012982

مصدق عميد الكلية

محمد فاضل.د.أ
عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2017/2018الفصل االول  - محلة مادة جراحة عامة وختدير   
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائب0كرم حسو181163
راسب222850لمى ممي18212972
راسب22022ماجد الرمضان18312704
راسب0غائب0مازن عبود1849831
راسب18غائب18مالك حسين ياسين العبد18514023
راسب22غائب22ماىر بريجاوي18612573
راسب22غائب22ماىر شاىين18712916
راسب25غائب25ماىر كرزون18812805
راسب233154مايكل نوفل18912739
راسب21324مجد الشاميو19012778
راسب0غائب0مجد دوشي19111899
راسب211940محمد احسان البزنكو19213444
راسب21021محمد االمير19312987
راسب0غائب0محمد الجيرودي19411663
راسب22628محمد الحاج عبيد19513450
راسب0غائبمحمد الحبال19611739
راسب20غائب20محمد الدرويش19712616
راسب0غائب0محمد الصالح19810554
راسب22غائب22محمد المرود19913982
راسب23غائب23محمد المصري20012948
راسب22غائب22محمد الوٌس20112431
راسب20غائب20محمد الياسين20212729
راسب25غائب25محمد أنس طقم20312715
راسب17غائب17محمد بدوي204
راسب0غائبمحمد بشير بعاج20511891
راسب20غائب20محمد تجور20612780
راسب21غائب21محمد تحرير العبداهلل 20714037
راسب232043محمد تمام سفاف20812584
راسب21324محمد جهاد جمعة209332
راسب21829محمد جياد مصري21012882
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راسب0غائب0محمد جوخدار 21111810
راسب23023محمد حوا21213452
راسب22غائب22محمد خالد دبدوب21312693
راسب18غائب18محمد سالم النجار21411956
راسب202040محمد سرستاني21512160
راسب21غائب21محمد سكر 216
راسب21627محمد شفيق الجزار21713460
راسب20424محمد عبدالرحمن21812632
راسب251035محمد عمار رجوب21912977
راسب223759محمد فريج22012426
راسب19غائب19محمد قره احمد22111926
راسب241741محمد محمد 22212878
ناجح214061محمد محمد عبد المطيف22312767
ناجح224365محمد نور القصاب22413019
راسب221537محمد نور تميتي22512823
راسب202141محمد نور عرواني22612919
راسب232043محمد نور قاسم22712929
راسب202545محمد ىالل القصير22812499
راسب24غائب24محمود االشقر22912758
راسب231033محمود الداغستاني23012963
راسب203757محمود السماعيل23112575
راسب22830محمود حبابة 23213438
راسب20غائب20محمود محمد23312872
راسب20626محمُد مسهم234559
راسب222547مدحت الطباع23512766
راسب222547مرح النابمسي23613002
راسب201030مرح جبر23712555
راسب23730مرٌف انصباغ23812781
راسب23629مرٌف مشعهج23913006ً
راسب21غائب21مرَان زكرة24012498
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راسب20929مسرة ابراٌٍم انٍاسٍه 24112634
راسب18غائب18مصطفى االبوحسن الجبمي 24211395
راسب0غائب0مصطفى األفندي24312450
راسب18غائب18مصطفى البكور24412589
راسب251742مصطفى انحهُاو24513009ً
راسب21غائب21مصطفى حجازي24612896
راسب25غائب25مصطفى شيحان24712775
راسب0غائبمصطفى عمرٌن24812351
راسب0غائب0مصطفى نجار 24910955
راسب0غائبمضر المحمود25012092
راسب25934معاذ جبارو25112994
راسب22غائب22معار عطف25212936ً
راسب221840معار عٍان25312770
راسب0غائب0معتصم الديري25411789
راسب252045منار الشعار25512884
راسب201636منذر عبد القادر25612142
راسب0غائبميا الحالق25712530
راسب212445مٍىذ انحمذان25813961
راسب0غائب0مؤمن الشواف25912011
راسب0غائب0مؤمن ناعم26010789
راسب222547مؤيد زينو26112951
راسب20غائب20مٌاده عبٌدو26212268
راسب22224مٍس سُتم26312791
راسب232043وادري غسَل26412911
راسب202444نايف الحمدي26512914
راسب20424وبال انمصري26612886
راسب20727نبراس عٌسى26712570
راسب212041ورمٍه عطار26812876
راسب232851وسرٌه كُجان26912827
راسب211940نسٌم أسعد27012851
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راسب20غائب20نور البكور27112939
راسب21غائب21نور الدين الدوش الدنكي27213487
راسب0غائب0ىادي العباس27310803
راسب231336هبه الملك27412796
راسب222143هبه أوضه باش27512848ً
راسب20غائب20هشام زمام27612494
راسب25429ىال خميف27713492
راسب0غائبىوزان عبد الوىاب عبد اهلل27811559
راسب232447ٌٍا انمكاري27912996
راسب25934ٌٍفاء انسٍذ28012579
راسب22123وافي كاسوحو28112746
راسب222850وائل معتوق28212835
راسب24غائب24وائل يحيى الحجي283109
راسب211233ورد لطفي28412752
راسب242549َردان كاسُحت28512792
راسب23غائب23وسام قطرمٌز28612485
راسب221335َالء حبُش28712962
راسب222345ٌاسر انطرشت 28813456
راسب21829ٌاسٌن الحسٌن28912832
راسب20727ٌامه خشان 290105
راسب20غائب20ٌحٍى انخضر29112743
راسب231841يحيى حالق29212691
راسب0غائبيحيى حمدو293101
راسب19625ٌسٌذ بكُر29412961
راسب192746يوسف الرحال29512841
راسب23غائب23ٌوسف قنوت29612978
راسب201131يونس الحمزاوي 29711053
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