
2017/2018الفصل االول  1نتائج مادة االمراض الخاص 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

السنةالوضع ت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري
راسب164359ابراىيم االحمد112401
راسب134659ابراىيم االحمد212736
راسب11.53749ابراىيم الجمال312617
راسب25غائب25ابراىيم الالظ4
راسب14غائب14ابراىيم النحاس512404
راسب9.53040ابراىيم حنظل613267
راسب0غائبابراىيم خميل712031
راسب93746ابراىيم كاسوحة812282
ناجح135366ابراىيم ماقوق913113
ناجح95968ابراىيم مسقوف1012409
راسب162541احسان الرومي1112828
راسب173249احمد ابراىيم1213071
راسب91625احمد اركي1312473
راسب203050احمد االحمد الشيخ1412103
راسب92130احمد الجمال1513119
راسب16.53451احمد الحامض1612975
ناجح205979احمد الخطيب1712802
ناجح26.56087احمد الخويمد1813145
راسب152540احمد السموم1913318
راسب132336احمد العبد اهلل الشيخ2013313
راسب9غائب9احمد القدور2113126
راسب13.52842احمد الموسى2213303
ناجح11.55163احمد بوسطو جي2313392
راسب10غائب10احمد ديب الصباغ2412989
ناجح135568احمد سمان2512958
ناجح204363احمد عميوي2613281
راسب92231احمد قشاش2713486
راسب0غائباحمد مشاتي28319
ناجح14.55570احمد مصطفى المالش2913997
راسب11غائب11احمد ناقوح3012534
راسب15غائب15احمد نور نخمة3113284
راسب9غائب9اسامة االحمد3212512
ناجح95362اسامة الحجازي3312454
راسب17.52846اسامو حماده3413089
راسب92938الخطاب يونس3514312
راسب171835المعتصم باهلل الممموك3613200
راسب11.53345امجد محمد3713082
راسب91625امير قيمة3812755
ناجح13.54761امين الحمصي3912903
راسب10غائب10امين زقزوق4012442
راسب10غائب10انس ازىر4112730
راسب9غائب9انس البكري4212467
راسب13.54054انس قدور4313122

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب11غائب11اياد قندقجي4412636
ناجح14.55671ايمان جميدان4512292
راسب10.54657اييم حراقة4614016
راسب92433إبراىيم عبداهلل الحسين4713985
راسب12غائب12إبراىيم كزعور4811068
راسب16.52542أحمد الدادا4913376
راسب0غائبأحمد الزكو5013975
راسب0غائبأحمد اليجري5113983
راسب0غائبأحمد رستم52298
راسب16غائب16أحمد موصمي5313484
راسب0غائبأشرف عيسى5411
راسب91625أنس الشب5513327
راسب19غائب19أنس حداد5612860
راسب21غائب21أويس محمد عمي5710834
راسب17غائب16.5أيمن عمواني5813885
راسب17.52745أييم الصيدلي5913214
راسب2828آالء أفة6012858
راسب123951آالء محمود الفرحان6199915
راسب11غائب11باجيو االزرق6212525
راسب143852باسل عرواني6313208
راسب133851باسل غنوم6412243
راسب9غائب9باسل قصاب6513415
راسب94150باسل مرعي6612466
راسب14.52742بتول ابراىيم الياسين6712786
راسب0غائببدر الدرويش68655
راسب123345بديع المراد6913305
راسب0غائببراء دياب7012500
راسب143751براء قندقجي7112804
راسب20غائب20بسام ستاوا7212388
راسب18غائب18بشار ابراىيم7310549
راسب142640بشار أحمد7412856
راسب0غائببكر المدني7512637
راسب123749بكري الزعبي7612769
راسب92736بالل االشرم7712942
راسب19غائب18.5بالل الحسون7813201
راسب93544بالل اليويس7913290
راسب162137بالل أبو الفقراء8013895
راسب15غائب15بياء العقبى8110344
راسب152338تمام بابولي8213333
راسب16غائب16تميم محي الدين8311409
راسب9غائب9توفيق رافع شاكر8412909
راسب21غائب21ثائر السمير858460
راسب9غائب9جعفر قرة محمد 8612969
راسب15غائب14.5جمال الفيومي8711735
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راسب14غائب14جياد زينو8814006
ناجح146175جياد عمر8912653
راسب122133جوليان أسعد 9012844
راسب172340جوني حصني9112921
راسب0غائبجيمبير توما الحمبي9212408
راسب122840حازم الجشعم9313944
راسب0غائبحازم الحسون9412447
راسب92130حذيفة اليوسف9513165
راسب13.52438حذيفو شاغوري9613411
ناجح283765حسام الحاج خميل9713212
راسب13.54256حسام السموم9813295
راسب0غائبحسام المصري9912532
راسب0غائبحسام أسعد100207
ناجح234164حسان حوالو10113309
راسب18غائب18حسان صافيو10211516
راسب21غائب21حسن البرادعي10312464
راسب182846حسن القاسم10413132
راسب0غائبحسن المحمد الخميس10512192
راسب93342حسن سفاف10613480
راسب0غائبحسن شادي107300
راسب92332حسن عثمان10812759
راسب13غائب13حسين السطوف10911520
راسب173653حسين العمي11013058
راسب203252حسين الوحش11113953
ناجح164763حسين زيدان11213015
راسب143549حسين سفاف11312434
ناجح14.55873حسين سمقيني11412628
راسب93746حسين عروق11514027
راسب15.53955حكم مرعي11614678
راسب13.52943حمزة بدوي11713157
ناجح176178حمزه الشامي 11812785
راسب20غائب20خالد اسماعيل11912259
راسب10.51930خالد االسود12013213
راسب18غائب18خالد الشيخ12110756
راسب16غائب16خالد العساف12212267
راسب173552خالد العظم12313001
راسب152035خالد الفقير 12412867
ناجح185270خالد سمطان12512399
راسب154257خالد شربوطمي12613163
راسب12غائب12خالد عزو12712598
راسب163753خالد كبيسي12813485
راسب203555خمدون االحمد12913083
راسب18غائب18خمدون الدين سعد13012410
ناجح105161دحام فرج13113320

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب21غائب21دشوار محمد132336
ناجح9.55262دعاء الخضر13312822
راسب132538راني دنبر13413047
راسب95059رزق اهلل الصمصام 13513013
ناجح105666رشاد عبو13614042
راسب17.52846رضوان بركات13713112
ناجح165470رندى العبد13813494
ناجح185371رنيم الحاج زين13912776
راسب203050رنيم المنجد14013328
راسب11غائب10.5رىام سبيع14112459
راسب0غائبروعو سفراني14212596
راسب92736روند عجي14312515
راسب9غائب9رؤى العرنجي14412269
راسب13.53953ريان سفاف14513105
راسب103343زانا عمي الشيخ موسى14612892
ناجح195877زاىر قرمو14712800
راسب17غائب17زاىر كروما14812707
راسب192443زكريا عربو14913405
راسب15.53248زيد االحمد الجندلي15013986
راسب0غائبساجدة العافص15114036
راسب10غائب10ساره الحمود الدرار15213963
ناجح18.54968ساره جاجو15312842
راسب15.53248سالم سالم15412865
راسب18غائب18سالي اوضو باشي15512439
راسب13.54559سامر عطار15613117
راسب0غائبسامي العكمة157332
ناجح175875سعاد الحكواتي15812627
راسب18غائب18سعاد سراقبي15912937
راسب18غائب18سمطان سراقبي16010416
راسب2525سميمان سفراني16112826
ناجح225779سماىر الحاج نعسان16213920
ناجح165369سمر الصباغ16313181
راسب123345سيامند حسين16412673
راسب0غائبشادي الخميف165254
راسب12غائب12شادي ورده16612165
راسب0غائبشايش الحاج ىارون16712176
ناجح145266شيمة محب الدين16812941
راسب0غائبصالح خميل16912508
ناجح95463صفوان البسيريني17012545
راسب162844ضياء المحيميد17113448
راسب213556طارق الطيار17213125
راسب10غائب10طارق حسن17310726
ناجح9.55767طارق قزلباش17413341
راسب194059طمحة الرحمون17513400

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب133346طوني عقباتي17611717
راسب17.54058ظالل سفاف17713457
راسب20غائب20عامر طالب17812526
راسب92736عامر عطورة17913454
راسب22غائب22عائشة مصيجة18013028
راسب172340عبادة سمطان18114301
راسب9غائب9عباده ريس18213067
راسب123345عبد الجبار غزال منباز18313128
راسب22.53154عبد الرحمن  المسعود18413118
راسب13غائب13عبد الرحمن العاشق 18512265
راسب13غائب13عبد الرحمن العاشق 18612265
راسب14.53651عبد الرحمن بكور18713391
راسب22غائب22عبد الرحمن جواش18811874
راسب22غائب22عبد الرحمن جواش18911874
ناجح13.55771عبد الرحمن حمفاوي19012899
راسب123143عبد الرحمن دغموش19113358
ناجح214162عبد الرحمن سميم19213472
راسب91827عبد الرحمن فحمة19312419
ناجح18.54362عبد الرزاق السحار19412713
راسب9غائب9عبد العزيز جوخدار19516000
ناجح15.54460عبد العزيز فخري19613127
راسب142337عبد الفتاح الالز19713322
راسب193049عبد الفتاح خاني19813356
راسب193150عبد القادر الياسين19913307
راسب9.52838عبد الكريم  العبدالرحمن20077711
راسب9غائب9عبد الكريم الياسين20113202
راسب112637عبد الكريم شيخ النجارين20212925
راسب0غائبعبد الكريم كشكش203339
راسب0غائبعبد اهلل الكبيسي20414017
راسب183755عبد اهلل حبو20513255
راسب14غائب14عبد اهلل عابد20612701
راسب164258عبد اهلل كويدر20713103
راسب9غائب9عبد المنعم كيالني20885
راسب9غائب9عبد الناصر قنبر20912469
راسب0غائبعبد اليادي سفمو210333
راسب202545عبد اليادي عفريت21113239
راسب154055عبد الواحد طو21212818
راسب2424عبد الوىاب العاني21314005
راسب0غائبعبداهلل خالد المحمد 21414035
راسب0غائبعبيدة اشقر21512378
ناجح13.54963عبيدة السفاف21612608
راسب112132عبيدة دىيمش21713003
راسب184159عبيدة ىزاز21813931
راسب122537عدنان برازي21912245

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب16.52845عزام الداود22013396
راسب12.52841عفراء مقداد22112779
راسب16.52441عالء جمال22213143
راسب18غائب17.5عالء راغب اشقر22312840
راسب9غائب9عالء سميب22412114
راسب9غائب9عمي العمي بن محمد 22513459
راسب17غائب17عمي المولي22612288
راسب162945عمي دروبي22714309
ناجح11.55769عمي ساعود22812363
راسب13غائب12.5عمي عساف22913233
راسب0غائبعمي عفارة23012303
راسب144357عمي عيسى23113299
راسب13.54054عمي نزار احمد23212988
راسب18غائب18عمار المسمماني الشعار23313938
راسب154055عمار تميالت23412414
راسب15غائب15عمار صافيو23512622
راسب0غائبعمار عابدين23612540
راسب164359عمار عالوي23712913
راسب14غائب14عمر االصفر23812587
راسب16.53754عمر العابد23913242
راسب15.52642عمر القشاش24013413
راسب112940عمر دلول الغنج24113160
راسب12غائب12عمر دىمان24212331
راسب9غائب9عمر سالم24312557
راسب0غائبعيد الخضر244225
راسب16غائب16فراتعوض حسين عوض24512686
راسب9غائب9عيسى حداد24612920
راسب19غائب18.5غزل سواح24713272
ناجح184563غياث الحمبي24813287
راسب113243غياث العمر الديري24912862
ناجح185977غياث الواوي25013959
راسب0غائبغيث حندلي25112588
راسب9غائب9فادي سعيد25213437
ناجح184563فاطمة الزىراء غفير25313398
راسب0غائبفاطمة الشب قدور254256
راسب162844فاطمة بحبوح25513057
راسب93039فرح غزال25612906
راسب124759فيد زعبيو داحول25712932
راسب0غائبفواز العبد المطيف25812098
راسب14غائب14فواز المحمد المشرف25910747
راسب15غائب15قحطان الشيحاوي26012361
راسب12غائب12قحطان سفيان الطو261
ناجح16.54360قصي احمد الجاسم26212528
ناجح95463كارولين كركور26312817

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب162743كحمو كوجان26412982
راسب0غائبكرم حسو265163
راسب20.52950كالل المحيميد26613217
راسب14غائب14كمال الدين توكل26711632
راسب15غائب15لطوف الناشف26880
راسب15.52642لما دىبان26913170
راسب0غائبليندا البخاري27014044
راسب0غائبمازن عبود2719831
راسب2020مالك السميمان27277714
راسب0غائبمالك الياسين العبد27314023
راسب114657ماىر ابو حبوش27413120
ناجح11.55567ماىر المعمار27512204
ناجح165571ماىر شاىين27612916
راسب173148ماىر كرزون27712805
ناجح95867مأمون كالح27813964
راسب103444مثنى العمي27914012
راسب18غائب18مجد دوشي28011899
راسب9غائب9محسن فحمو28113929
راسب0غائبمحسن معطي28212355
راسب94049محمد احمد الجيجاوي28312640
راسب9غائب9محمد اسماعيل28414001
ناجح25.54167محمد االبراىيم28513150
ناجح155065محمد االمير28612987
راسب9.54252محمد األحمد28713306
راسب13غائب13محمد الجيرودي28811663
راسب12غائب12محمد الحبال28911739
راسب9.53141محمد الخالد29013080
راسب13غائب12.5محمد الخطيب29113218
راسب2323محمد الدرويش29212616
راسب9غائب9محمد الرسمي29314028
راسب92938محمد الشمالي29413990
راسب164258محمد الصطوف29513237
راسب9.52939محمد الصقار29613312
راسب94655محمد الطيار29713442
راسب0غائبمحمد العبداهلل29814037
راسب10غائب10محمد الفارس29912117
ناجح95564محمد الكيال30012559
راسب93039محمد اليويس30113349
راسب133346محمد الياسين30212729
راسب93443محمد امجد نديم30313910
راسب11غائب10.5محمد امير اسماعيل30414001
راسب13.53448محمد امير نابمسي30513141
راسب10غائب10محمد أحمد درويش3068104
ناجح95160محمد بشر كميب30713475

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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شعبة االمتحانات

راسب114354محمد بشير العميوي30899917
راسب14غائب13.5محمد تمام سفاف30912584
راسب0غائبمحمد جياد جمعة310332
راسب19غائب19محمد جوخدار 31111810
راسب12غائب12محمد حاج اسعد31227999
راسب9غائب9محمد حجازي31312428
راسب9غائب9محمد حمزه الضمان 31412073
راسب103444محمد خموف31512990
راسب92736محمد دغموش31613463
ناجح125567محمد دقاق31712445
راسب15غائب15محمد ديب العبد الرحمن31811958
راسب16غائب16محمد ربيع عودة 31910892
ناجح95766محمد زيدان32013373
راسب12.53952محمد سامر حموم32113269
راسب0غائبمحمد سنيور3223928
راسب10غائب10محمد سيف32313476
راسب14غائب14فراتمحمد شيء فار324258
راسب0غائبمحمد ضاىر32510599
راسب142438محمد عامر ابي سن32613156
راسب9.52232محمد عبد الرحمن32712632
راسب172744محمد عبداهلل الشيخ32813954
راسب92837محمد عبسي خربوطمي32914315
راسب15غائب15محمد عمي القطان33012610
راسب13غائب13محمد عمار رجوب33112977
راسب11.53547محمد عيسى خزاعي33213052
راسب143852محمد غناج33313149
راسب13غائب13محمد فارس حسو33414029
راسب163551محمد قتيبو النبيان33513335
راسب20غائب20محمد قره احمد33611926
راسب123951محمد كزكز33713238
راسب113041محمد محمد عبد الطيف33812767
ناجح135467محمد مصطفى الحمود33912810
راسب9غائب9محمد معاذ صمودي34012551
راسب12.51730محمد نور احمد الخمف34113461
راسب93847محمد نور العساف34213260
راسب18غائب18محمد نور القصاب34313019
راسب12.53144محمد نور المحمد34412706
راسب9غائب9محمد نور المالش34513388
راسب113546محمد نور تميتي34612823
راسب94352محمد نور جوخدار34712815
راسب15.53248محمد نور خفيف34813191
ناجح16.55269محمد نور قاسم34912929
راسب95059محمد واصل الياللي35012893
راسب0غائبمحمود البدران351142

مصدق عميد الكلية 
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شعبة االمتحانات

راسب124557محمود الحاج حمود35213168
ناجح155469محمود الزبدي35313928
راسب161935محمود السميمان35412695
راسب133851محمود المصري35512952
راسب142842محمود المطر35613943
راسب94756محمود الياسين35713300
ناجح134962محمود شوربا35813026
راسب121729محمود غازي غازي35912524
راسب0غائبمحمود كريدي36012474
راسب92938محمود مسمم36199976
راسب9.52737محمود مصيطف36213949
ناجح95261مرح جبر36312555
راسب0غائبمرعي مرعي36412690
ناجح165470مرىف الصباغ36512781
ناجح115162مرىف مشعمجي36613006
راسب17غائب17مروان البكور36712477
راسب9غائب9مصطفى البارودي36813361
راسب19.53050مصطفى الديري36913474
راسب14غائب13.5مصطفى الشحنة37013225
راسب92231مصطفى الكالس الحمبي37113008
راسب11غائب11مصطفى حجازي37212896
راسب153247مصطفى عبد الرزاق عدي37312561
راسب17غائب17مصطفى عمر37411676
راسب10غائب10مصطفى عمرين37512351
ناجح144963مصطفى ماجد جرجنازي37612983
راسب93645مصعب المنصور37713369
راسب13غائب13مضر الدبيات37812179
راسب10غائب10مضر المحمود فرنسي37912092
راسب15غائب15مطيعو حمبي38012138
راسب92635معاذ الشحنو البستاني38113304
راسب94352معاذ الشيخ مرعي38212720
ناجح145064معاذ جبارو 38312994
راسب92736معاذ رقيو38413264
راسب11.52032معاذ طباع38512946
راسب21غائب21معاذ عيان38612770
راسب122840مقداد الحمصي38713995
راسب13غائب13مقداد محمد38811777
ناجح12.54861ممك طنيش38913190
راسب10.53546ممدوح ضاىر39013094
راسب104353ممدوح محيميد دبيس39112556
ناجح134760منيل قندقجي39212702
ناجح195372منيل محمد39313439
راسب19غائب19ميا الحالق39412530
راسب0غائبميند الحمدان39513961
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راسب19غائب19ميند حوا 39611097
راسب9غائب9مؤيد الحسن397839
راسب124557مؤيد الصالح39813886
راسب153954مؤيد ممحم39913102
ناجح155166نادرة غزول40012911
راسب12غائب12نايف الحمدي40112914
راسب10غائب10نايف الشيخ40212607
راسب94352نبال الجوماني40314639
ناجح11.54860نبراس عيسى40412570
راسب15.52743نجم النجم40511981
ناجح145973نذير األحمد40613950
راسب18غائب18نزار خضر40711785
راسب16غائب16نزار درغام ضرغام40812895
راسب94655نسيم اصطيمة40912327
راسب93039نشوان السويحة41099916
ناجح135972نضال حميد41113037
راسب9غائب9نيمة النحاس41213203
ناجح115566نور الدين الحاجي41313311
راسب0غائبنيجرفان عمي414238
راسب0غائبىادي احسنة415165
راسب12غائب12ىاشم عيد41612611
ناجح185068ىديل المتني41712687
راسب16غائب16ىشام التالوي41811890
راسب154358ىال فرداوي41913329
راسب134255ىيام الشيخ42099914
راسب93746ىيثم حمادي42112547
راسب17غائب17وادي جمعة الفتو42213948
راسب0غائبوائل الحجي423109
راسب9غائب9وائل الحمصي42412790
راسب93746وائل العابد42513158
راسب92938وائل المصري42613470
ناجح95463وائل طنبر42712626
راسب173653وائل عاشور42813064
راسب0غائبوائل عبد الغني42912599
راسب11.54759ورد لطفي43012752
ناجح135366وسام غزال43112429
راسب103747والء حبوش43212962
راسب12غائب11.5وليد احمد غنم43312484
ناجح95665وليد خالد الخمف43414032
راسب14.52641وئام مسعود43512857
راسب16غائب16ياسر الزيدان43611549
ناجح14.55772ياسر الزين43713121
راسب104858ياسر الشواف43812710
راسب95059ياسر بدران439263
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ناجح165874ياسر حسان44013199
راسب94352ياسر مسدي44112797
ناجح145064ياسين الياسين44213038
راسب13.52236يحيى  سالمي44313248
راسب104757يحيى العمري44413066
ناجح95362يحيى حالق44512691
راسب14غائب14يحيى شكري44612697
راسب17.52745يزن العبد الرزاق44713138
راسب154459يسرى طعمو44813184
راسب92938يوسف الكنعان44913458
ناجح14.55368يوسف حيدر45012838
ناجح14.55368يوسف سوتل45113147
راسب112839يوسف عبد اهلل45212846
راسب103343يوسف عمران45312718
راسب2121يوسف قنوت45412978
راسب122436يوسف كوجان45513108
راسب132336يونس اسعد45612883
راسب172441يونس الحمزاوي 45711053
راسب15.52541يونس الراشد45813326
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