
2017/2018الفصل االول  نتائج مادة فيزياء طبية 

السنة االولى

كلية الطب البطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب9غائب9ابراىيم الخابور112178

ناجح166783ابراىيم السموم214246

راسب19غائب19ابراىيم الضيف3851

راسب152843ابراىيم المصري477779

راسب0غائبابراىيم حسين590فرات5

راسب20غائب20ابراىيم محمد الجعبو690003

ناجح184866احمد الحديري714229

راسب0غائباحمد المحمد8266

ناجح164561احمد النبيان914133

راسب18غائب18احمد جراد1012376

ناجح206080احمد حاج خالد1114106

ناجح186785احمد شحاد1214131

راسب17غائب17احمد قسوم1313134

راسب25غائب25ادلبادىم عوارك142

راسب143448اسماعيل جاسم الحاج عيسى1514039

راسب21غائب21اسماعيل عدي1614117

راسب0غائبالزىراء المشنوق1713850

راسب10غائب10العابد حمراء18

راسب13غائب13المعتصم باهلل شحود1913583

راسب0غائبالمنيل شيخ2013830

ناجح215879الياس يوسف2114046

راسب19غائب19امير سالمو2212320

راسب0غائبانس القاسم2312180

راسب13غائب13انس ترك2413241

ناجح176784اياد االحمد2599940

راسب0غائبإبراىيم الخطاب2613750

ناجح206383إبراىيم العثمان2713543

راسب0غائبإبراىيم المحمود2813690

راسب0غائبإدوارد عيسى2913701

راسب141630إسماعيل خميل3013498

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة فيزياء طبية 

السنة االولى

كلية الطب البطري 

شعبة االمتحانات

راسب21غائب21أحمد األحمد اكممش3113720

راسب0غائبأحمد الجاسم3213907

راسب21غائب21أحمد الحسين3312167

راسب0غائبأحمد السراقبي3413872

راسب12غائب12أحمد الصالح3513188

راسب16غائب16أحمد العمر3613622

راسب21غائب21أحمد الكراد 3711457

راسب14غائب14أحمد النعسان3813900

ناجح146781أحمد رعد3913848

راسب0غائبأحمد سالمة4013526

راسب0غائبأحمد شاكر4113866

راسب172744أحمد عبد الحميد نمر4214161

ناجح175067أحمد عسكر الرجب4388885

راسب14غائب14أحمد غبشة4413603

ناجح196786أحمد مزيان4514260

راسب0غائبمحرومأحمد مشوح4611525

راسب0غائبأحمد موصمي4713826

راسب19غائب19أحمد ىدلة4811627

راسب0غائبأحمد وليكا4913841

ناجح145670أحمد وىبي5013905

راسب16غائب16أدىم السراج5113532

راسب0غائبأدىم الشامي5213802

راسب22غائب22أسامة الحموي5313727

راسب153550أسامة شكوه5477775

راسب12غائب12أشرف دكدك5513805

راسب20غائب20أمجد سميم حداد56

راسب173451أمجد عسكر5714272

راسب23غائب23أنس الحالق5813545

راسب14غائب14أنس الشيخ5990007

راسب23غائب23أنس خمف االبراىيم6013867

راسب0غائبأنس شيخ صبح6113858

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة فيزياء طبية 

السنة االولى

كلية الطب البطري 

شعبة االمتحانات

راسب163046أياد كاسوحة6213728

راسب13غائب13اعادةأييم عيسى6313334

راسب16غائب16أييم نصور6413377

راسب11غائب11أيوب العبد اهلل65

راسب20غائب20آصال بالل6612086

ناجح175774آية قصاب باشي6714239

ناجح144761باسل ثمج6813835

راسب13غائب13باسل كنعان6914184

ناجح145670براء ابراىيم7088887

راسب0غائببراءة مشيور7113825

راسب0غائببشار الحمود7213881

راسب0غائببشار درغام7313510

راسب0غائببشر صباغ7413878

راسب173148بالل الخرط7514209

راسب16غائب16بالل الخطيب7613319

راسب0غائببالل أبو الفقراء7713895

راسب144357بياء الدين حنو7814221

راسب15غائب15بيان االحمد7922222

راسب0غائبتامر الكردي8013875

راسب0غائبجبر سويدان8113620

راسب16غائب16جبرا شيدا8214149

راسب21غائب21جياد الديك8312235

ناجح155368جوزيف الشامي8414254

راسب0غائبمحرومحازم التتان8512035

راسب15غائب15حازم الحسنالفرات86

راسب9غائب9حازم بريزق8712121

ناجح184462حازم محمود8814285

راسب13غائب13حامد المقداد8912007

راسب14غائب14حذيفة ىالل سمو9012345

راسب153752حسام ارحيم9113553

راسب9غائب9فراتحسام الدين فميحان92

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة فيزياء طبية 

السنة االولى

كلية الطب البطري 

شعبة االمتحانات

راسب14غائب14حسام الكوجك9312008

راسب153045حسام حسن9433

راسب153045حسن الدالي9534

ناجح125668حسن أبو أحمد9614232

راسب0غائبحسن جحا9722275

ناجح236386حسن فدعين9899962

راسب16غائب16حسن كابور9912325

راسب16غائب16حمزة العميوي10013795

ناجح184765حيان الجمية10188880

راسب0غائبخالد األحمد10213775

ناجح175370خالد األخرس10313794

ناجح196685خالد البركات10414104

راسب9غائب9خالد الحسن10513193

راسب21غائب21خالد العماوي10612276

ناجح206585خالد جمبي10799928

ناجح186987خالد حسين ابراىيم10899936

ناجح165066خالد رضوان العثمانمي10914286

راسب14غائب14خضر أحمد حجي حمدي 11090021

راسب15غائب15خضر ضفار11110894

راسب18غائب18خطاب خطاب11214282

ناجح224870خطار صميبي11377700

راسب16غائب16خميل الشيابي11411902

راسب0غائبدريد أسعد11511896

ناجح166379دعاء شاكول11613851

ناجح205373رافع شيخ الغنامة11714048

ناجح154964رائد المصري11814624

ناجح165773رأفت نانو11914326

راسب16غائب16رفيق دياب12012968

راسب20غائب20زكريا معدلادلب121

راسب19غائب19زىر الدين حماده12212438

راسب18غائب18زياد غازي  اليالل12312336

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة فيزياء طبية 

السنة االولى

كلية الطب البطري 

شعبة االمتحانات

راسب17غائب17زيد قرواني12414300

راسب9غائب9زيد مشعان12513877

ناجح196281سارة الجدي12614182

راسب0غائبسالم اليدلة12713846

راسب14غائب14سعيد المصري 12813499

راسب0غائبسعيد إبراىيم12913880

راسب9غائب9سالم الكواممو13011746

راسب14غائب14اعادةسميم بواكم13113086

راسب16غائب16سومر الحولي132815

راسب16غائب16شادي محمد13312068

راسب9غائب9شروق ميباش13413177

راسب13غائب13شعالن زيدان13513733

ناجح245175صفاء السوس13614665

راسب18غائب18صفوان عياش13712476

راسب4141صالح الدين كف الغزال 13814588

راسب10غائب10صييب الوتار13913883

راسب9غائب9طارق ابراىيم14012193

راسب16غائب16طارق الجندلي14113063

راسب15غائب15طارق المصري14213425

راسب18غائب18طالل كمبون14313593

راسب18غائب18طمحة المصري14490034

راسب0غائبطو حاتم14513909

راسب0غائبعامر حبيب14611814

راسب20غائب20عامر كزكز14713337

راسب0غائبعبادة مصري14813681

راسب11غائب11عبد الحكيم قنوت14913793

ناجح6868عبد الحميد الجمل15013273

راسب0غائبعبد الحميد المنديل15113827

ناجح194766عبد الرحمن بردان15214172

راسب21غائب21عبد الرحمن عرواني153

راسب18غائب18عبد الرحمن كزكز15413399

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة فيزياء طبية 

السنة االولى

كلية الطب البطري 

شعبة االمتحانات

راسب153752عبد الرحمن كعيد15599991

راسب18غائب18عبد العزيز حموية15613186

راسب14غائب14عبد الكريم البكور15713605

راسب9غائب9فراتعبد الكريم العبد الرحمن158

راسب24غائب24عبد الكريم بالن15913595

راسب203959عبد الكريم شيخ طو16014205

راسب18غائب18عبد الكريم ضعضعادلب161

راسب12غائب12عبد اهلل الحسين العوض16213769

راسب10غائب10عبد اهلل الخضيرو16313382

راسب143448عبد اهلل الشاعر16414074

راسب0غائبعبد اهلل القاضي16513876

راسب20غائب20عبد اهلل بيطار16612012

راسب18غائب18عبد اهلل جدعان الحسين16712113

راسب19غائب19عبد اهلل حجازي168

راسب21غائب21عبد المجيد حماده16912698

ناجح204464عبد المجيد محمد زقزوق17013853

راسب183553عبد الممك دىيمش17114277

راسب14غائب14عبد المنعم النشار17290045

راسب16غائب16عبد المنعم عموش17314189

ناجح226789عبد الناصر الكريدي17433334

ناجح206585عبد الناصر اليوسف17599926

ناجح165672عبد اليادي الحامض17614293

راسب15غائب15عبد اليادي أبرش17713801

راسب0غائبعبد الودود عثمان1786927

ناجح186583عبدالكريم العطار17914101

راسب18غائب18عبداهلل الشيخ عثمان18012603

راسب0غائبعبداهلل العبد الكريم18113972

راسب0غائبعبيدة الجمال18211787

راسب12غائب12عبيدة سراقبي18322278

ناجح184361عبيدة طرابمسية18414199

راسب17غائب17عبيده السرميني18513758

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة فيزياء طبية 

السنة االولى

كلية الطب البطري 

شعبة االمتحانات

راسب13غائب13عدي ديب18613814

راسب0غائبعدي سمطان187688

راسب17غائب17عدي سيف الدين18812140

ناجح166581عرابي عروب18914220

راسب0غائبعالء الدين الشمالي190398

راسب20غائب20عالء الصالحاني19111985

راسب0غائبعالء نصير19213706

راسب20غائب20عمي اسعد19311910

راسب14غائب14عمي الحسين19413600

راسب0غائبعمي العمي19513894

راسب0غائبعمي العمي19612685

راسب18غائب18عمي عاقل19714255

راسب14غائب14عمي عز الدين198352

راسب23غائب23عمي كاظم19911895

راسب0غائبعمي كميب20033339

راسب23غائب23عمي محمد20112877

راسب15غائب15عمي ىنداوي20213240

ناجح215879عمار اسمندر20314200

راسب0غائبعمر الصمصام20413691

راسب17غائب17عمر الطماس20514247

ناجح205676عيسى عطا اهلل20614079

راسب0غائبفراتغفار صقر207

راسب21غائب21غيث أبو ريشة20890055

راسب15غائب15غيث درويش209

ناجح185573فجر المحمد21014064

راسب0غائبفراس السراقبي21113873

راسب17غائب17فراس المصطفى21213685

ناجح235174فراس معال21314078

راسب0غائبفواز الحسن21413869

راسب9غائب9فؤاد مصطفى21511546

راسب0غائبقصي حاج إسماعيل21613599

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة فيزياء طبية 

السنة االولى

كلية الطب البطري 

شعبة االمتحانات

راسب17غائب17قيس الشيخ ابراىيم21714194

راسب9غائب9كرم عبد النور21812422

راسب192342كمال موسى باشا21913810

راسب17غائب17ليث النعمو22012164

ناجح196281ماروكي حنا22113893

راسب0غائبمازن الداوود22286

راسب22غائب22ماسو البخاري22312341

راسب18غائب18مالك قمربن22422283

راسب18غائب18ماىر العثمان22512171

راسب19غائب19مجد الدين الزبدي22613362

ناجح215374مجد مرىج22714181

راسب19غائب19محمد ابراىيم الحوري22813078

راسب0غائبمحمد ابراىيم عثمان22912344

راسب12غائب12محمد األحمد230852

راسب142539محمد الجمطة23114129

راسب15غائب15محمد الحسن23213275

راسب17غائب17محمد الحمادي23312400

راسب13غائب13محمد الحميد الحسن23413232

راسب0غائبمحمد الخضر23513865

راسب9غائب9محمد الرمضان23612849

ناجح205171محمد السمير23714287

راسب15غائب15محمد الصابوني23813777

راسب183149محمد العطار23914072

راسب13غائب13محمد العالوي24013253

ناجح195271محمد العمي24114121

راسب14غائب14محمد الفقياء24212028

راسب143650محمد المنصور24313756

راسب202545محمد النعيم24413780

راسب16غائب16محمد النيار24513162

راسب22غائب22محمد الياشم24612505

راسب0غائبمحمد الياسين24712729

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة فيزياء طبية 

السنة االولى

كلية الطب البطري 

شعبة االمتحانات

راسب18غائب18محمد اليوسف24812227

راسب16غائب16محمد ايمن أصفري24914141

راسب13غائب13محمد أشرف اليزاع25013735

راسب0غائبمحمد أمجد نديم25113910

راسب19غائب19محمد أنس الحموي25212318

راسب174057محمد بخاري25314128

راسب0غائبمحمد تميم الحمادي25413555

راسب0غائبمحمد توفيق كرامي25513833

راسب18غائب18محمد حمدان األشقر25613576

ناجح225880محمد خموف25714670

ناجح174562محمد دىيمش25814609

راسب17غائب17محمد رضى الحاج حامد25913647

راسب0غائبمحمد سعيد 26013751

راسب153348محمد شيخ السوق26114116

ناجح165268محمد عبد الكريم العثمان26214213

راسب14غائب14محمد عبد اهلل السعيد26313428

راسب18غائب18محمد عدنان قاجو26411509

راسب133144محمد عالف26577776

ناجح225274محمد عمي الزين26614217

راسب162339محمد عمي قيمو26714284

راسب18غائب18محمد عمار الحبال26813646

راسب10غائب10محمد عيسى26913045

راسب22غائب22محمد فارس زرقش270

راسب0غائبمحمد فارس سرميني27190071

ناجح185068محمد فخري27214274

راسب0غائبمحمد قربان بارودي27313813

ناجح206686محمد قصي المؤذن27414475

راسب21غائب21محمد كنيوش27512222

راسب22غائب22محمد محمد 27612878

راسب0غائبمحمد ميدي فاضل27713709

راسب0غائبمحمد نور الدين خميف27813863

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة فيزياء طبية 

السنة االولى

كلية الطب البطري 

شعبة االمتحانات

راسب22غائب22محمد نور السقا27913236

راسب13غائب13محمد يونس28012962

راسب0غائبمحمدالحموي28113619

راسب0غائبمحروممحمدخير الحسن28211683

راسب18غائب18محمدعبد المالك العمي28311769

راسب163248محمود الجمال28413745

راسب0غائبمحمود الحسن285545

ناجح155267محمود الحماده28613630

ناجح175673محمود الرحمون28714637

راسب16غائب16محمود العموري28813065

راسب24غائب24محمود خالد28912229

راسب17غائب17محمود شويك29011923

راسب20غائب20محمود عمي الحسنالفرات291

راسب22غائب22محمود لطفي29214115

راسب15غائب15محي الدين قبش29313757

راسب0غائبمروة موصمي كردي29413899

راسب19غائب19مصطفى الدىبان29513365

راسب22غائب22مصطفى الرحالادلب296

راسب21غائب21مصطفى العزو29712120

راسب17غائب17مصطفى طالعالفرات 298

راسب18غائب18مصطفى ماردنمي2994

راسب15غائب15فراتمصعب الشيخ موسى300571

راسب10غائب10مضر الخمف 301

راسب0غائبمضر عبدو30222

راسب21غائب21معتز اليمر30312224

راسب12غائب12معتصم باهلل القج30411347

راسب13غائب13معتصم باهلل مجحود30514158

راسب15غائب15مقداد عيسى306

راسب152439مالك خالد30714249

ناجح186280مميم طقم30814165

راسب144155منذر الشيحان30914097

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب16غائب16مياب كيالني31013693

راسب22غائب22ميند يحيى عرب31112019

راسب141529مؤمن العمي31277707

راسب0غائبمؤيد الصالح31313886

راسب20غائب20مؤيد زينو31412951

راسب0غائبميسر مسطو الحمبي31513409

راسب0غائبناصر المحمد اليونس31613836

راسب0غائبنشأت خمف31713838

راسب18غائب18نوار أراكيل31813598

راسب0غائبنور الدين الشين 31990084

ناجح145266ىادي جمعوط32014248

ناجح246690ىاني الحسين32114045

ناجح214970ىاني توفيق دومط32213615

راسب0غائبىاني كرامي32313852

راسب10غائب10ىبة الصياح 324

راسب164359ىشام الكردي32599973

راسب0غائبىال الشامي32613860

راسب16غائب16ىمام الحاج احمد32714258

راسب0غائبىمام حج نعسان32813868

راسب14غائب14ىمام عبد المولى329114

راسب19غائب19وائل العيسى33012006

ناجح174966وائل وتارة33113669

راسب10غائب10وضاح المنصور33213059

راسب18غائب18وئام صارم33311859

ناجح174966ياقوت النيار33488886

راسب17غائب17يحيى االمير33514230

راسب15غائب15يحيى بالي33613761

راسب19غائب19يزن الشعبان33712207

ناجح165773يزن أسعد33814226

ناجح225678يمان الحالق33914245

راسب17غائب17يوسف اإلبراىيم34013540

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب9غائب9يوسف جنيات34112302

ناجح164662يوسف محمود مصطفى34299989

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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