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النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

ناجح194362ابراىيم الجمال112617
ناجح235174ابراىيم أبو عمو213294
راسب13غائب13ابراىيم كزعور311068
ناجح244872ابراىيم ماقوق413113
ناجح184967احمد ابراىيم513071
ناجح144862احمد الحمود612934
ناجح234770احمد الرفاع713068ً
راسب14غائب14احمد السموم813318
ناجح264975احمد الطٌار913111
راسب233457احمد الفاعل1012984
راسب243155احمد النحاس1113340
ناجح204969احمد الٌاسٌن1213374
راسب25غائب25احمد خميل عمي1314011
ناجح215475احمد رحماوي1413957
ناجح234568احمد عرار1513235
ناجح234770احمد علٌوي1613281
راسب17غائب17اسامة حمود1712537
راسب183856اسامه حماده1813089
راسب0غائباسيد الروادي19
راسب24غائب24اشرف دبوس2013228
ناجح165268الخطاب ٌونس2114312
راسب10غائب10الهٌثم نجار22
ناجح224163اٌاد عبد اللطٌف2313155
راسب0غائبأحمد البارودي2412689
راسب213859أحمد العمي مصطفى2513951
راسب3غائب3أحمد اليجري26
ناجح204969أسٌد الروادي2713436
راسب9غائب9أمين زقزوق28
ناجح205070أٌمن العبد هللا2913044
راسب18غائب18أييم الحداد3012860
راسب18غائب18أييم الحراقة31
راسب203454باسل فلفلة3213992
ناجح184563بشار إبراىيم3310549
راسب21غائب21بشار حمود3413881
راسب21غائب21بشير جاجة3510537
راسب213657بكري الزعبي3612769
ناجح204868بالل الحسون3713201
ناجح213960بالل سالم3813387ً
راسب15غائب15بيمان جاويش3911008
راسب164157توفٌق شاكر4012909
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راسب0غائبجبران طو4111613
ناجح205171جلنار صلٌب4212787ً
ناجح245579جٌانا علوش4313323
راسب0غائبحاتم الشالل 44106
ناجح184260حسام االسعد4514328
راسب22غائب22حسام السماعيل4613123
راسب0غائبحسام الشيخ4711925
ناجح254065حسان النحاس4813173
راسب181533حسان حواله4913309
راسب144458حسن سفاف5013480
راسب0غائبحسين الريمة5110589
ناجح224769حسٌن المحمد5213087
ناجح215273حسٌن الوحش5313953
ناجح214667حسٌن سرٌو5413180
ناجح174966حسين عروق5514027
راسب21غائب21حسين محب الدين 5611146
راسب19غائب19حمدي النشار5712960
ناجح285381حنٌن الراشد5813175
ناجح224466خالد الحسٌن5913479
ناجح204868خالد السموم6099918
راسب134558خالد العظم6113001
راسب21غائب21خالد المحمل6210935
راسب193655خالد صبره6312777
راسب22غائب22خالد نسرين6411727
راسب13غائب13الفراتدلشاه أمين65
ناجح184967رانً صالح6613077
راسب22غائب22رشيد حمدوش6710652
ناجح205171رغدة شٌخ المكارة6813183
راسب0غائبروان اسماعٌل6948
ناجح234467روان الخلٌف7013254
ناجح204565رٌهام علً الصالح7113381
راسب13غائب13زاىر قرمو7212800
راسب25غائب25سامح كوجان7311581
راسب0غائبسمطان سراقبي7410416
ناجح214263سلٌمان االبراهٌم7512728
راسب17غائب17سميمان السميمان7610693
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راسب22غائب22سميمان كوجان7710777
ناجح275077سماهر الحاج نعسان7813920
ناجح244670سمر الصباغ7913181
ناجح245478سمٌحة زغتٌن8013278ً
ناجح244872سهر معراوي8113265
راسب15غائب15شادي زينة8210866
راسب14غائب14شادي عبد اهلل الخمف83
ناجح244468صالح سبسب8413100ً
راسب20غائب20طارق الحسين8510568
راسب0غائبطارق الخطاب8611523
راسب17غائب17طارق اليجو87
ناجح194362طارق فرج8811930
راسب14غائب14طارق كبريتي89
ناجح194867طالب يوسف عمي9011844
ناجح285886عاصم الباكٌر9113178
راسب0غائبعبادة جمال الجدعان92437
ناجح184462عبد األحد حمد9313395
راسب113950عبد الحمٌد سفور9412478
راسب0غائبعبد الرحمن العاني95
ناجح194261عبد الرحمن بكور9613391
راسب143751عبد الرحمن سميم9713472
راسب23غائب23عبد الرحمن غزال9810922
راسب26غائب26عبد الرحيم العابد9913210
ناجح204767عبد الرزاق السحار10012713
ناجح184563عبد الرزاق العلوش10113040
ناجح204767عبد السالم المدللة10212493
ناجح184361عبد الفتاح خان10313356ً
ناجح245074عبد القادر العان10413956ً
راسب183149عبد الكريم االخرس 10512732
راسب21غائب21عبد الكريم بزماوي10611617
راسب9غائب9عبد الناصر قنبر10712469
راسب0غائبعبداهلل غزيل10811877
ناجح174461عبٌدة هزاز10913931
راسب152944عبٌده دهٌمش11013003
راسب0غائبعثمان شعار111
راسب19غائب19عروة البواب11213224
راسب233558عزام الداود11313396
راسب0غائب0عال الرشواني11412794
راسب0غائبعال رشواني115
ناجح195271عالء جمال11613143
راسب0غائبعلً الحسٌن الشامٌة 117239
ناجح225072علً الخلٌف11813256
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ناجح225173علً الدروب11914309ً
ناجح274370علً العلً بن أحمد12013894
راسب0غائبعمي أحمد12110533
ناجح264369علً عٌسى12213299
راسب16غائب16عماد جانودي12311698
ناجح224466عماد كشايا12413882
راسب16غائب16عمار صافيو12512622
ناجح194564عمر القشاش12613413
راسب16غائب16عمر دهمان12712331
راسب15غائب15عمر شقفة128
راسب22غائب22عمر شوبك12910958
ناجح205171عمران طاىر13014329
ناجح264975عوض اليوسف13112753
ناجح245276غزل سواح13213272
ناجح244064غياث العمر الديري13312862
راسب3غائب3غياث الواوي134
راسب0غائبغيث سميمان 13512672
ناجح194665فاطمة بحبوح13613057
ناجح235073فداء الحوراني13713370
ناجح205171فوزي الشيخ أحمد 13813445
راسب183957فؤاد  اسعد13913289
ناجح243862فؤاد حوراني14013245
راسب143650قصي الجاسم14112528
ناجح214566لما دىبان14213170
ناجح235275لمى ابو شاش14313207
راسب14غائب14لمى وحود14412999
ناجح204565ليمى كالس14512711
ناجح204767ماروكي حنا14613893
راسب0غائبمازن عبود1479831
راسب0غائب0ماىر باشوري14813886
ناجح265379مبارك السعد14913092
راسب14غائب14محمد احمد المحمد150
ناجح175370محمد االبراىيم15113150
ناجح285684محمد الشحادي15213383
راسب0غائبمحمد الصالح15310554
ناجح215475محمد العواد15414021
راسب152338محمد الياسين15512729
راسب13غائب13محمد بدوي15611446
راسب164157محمد براء نوفل15713252
راسب0غائبمحمد بشير بعاج15811891
ناجح144862محمد بشير عميوي15999917
راسب132740محمد بشير كميب16013475

 الكلية عميد مصدق

فاضل محمد د.أ

   اللجنة رئيس       المقرر مدرس

 السر امينة    عضو   عضو  عضو %73.19: النجاح نسبة



2017/2018 االول الفصل 1 لحوم مادة نتائج

الرابعة السنة

 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب0غائبمحمد حميد المحمد16113967
راسب22غائب22محمد خطاب16211058
راسب162339محمد خمدون الصمصام16312359
راسب0غائبمحمد سرستاني16412160
راسب0غائبمحمد سكر165163
راسب3غائب3محمد سواد الحمادي16613952
ناجح184967محمد سيف16713476
راسب10غائب10محمد صادق جمب16814331
ناجح194564محمد طويمة16913106
ناجح205575محمد عبد السالم17013048
راسب0غائب0محمد عربي الكرنازي17112788
راسب3غائب3محمد عمار مردود17213982
راسب17غائب17محمد فادي العثمان17313355
راسب0غائبمحمد قسوم17410338
ناجح184563محمد محرز17512175
ناجح165066محمد نور المالش17613388
ناجح265076محمد نور الممي17713316
ناجح184664محمد نور جوخدار17812825
راسب9غائب9محمد واصل الياللي179
ناجح184765محمود المصري18012952
ناجح184260محمود المطر18113943
ناجح174764محمود شوربا18213026
ناجح244771محمود غازي18312524
راسب182745مروان ذكرة 18412498
ناجح254671مريم دبوس18513115
راسب9غائب9مسرة الياسين18612634
راسب15غائب15مصطفى االبوحسن الجبمي 18711395
ناجح225072مصطفى الشحنو18813225
راسب23غائب23مصطفى نجار 18910955
ناجح194968معاذ طباع19012946
راسب23غائب23معتصم الديري19111789
ناجح234669ممك طنيش19213190
ناجح195170منيل محمد 19313439
راسب15غائب15ميا الحالق19412530
راسب23غائب23ميدي الفاضل 19511482
راسب24غائب24مؤمن ناعم19610789
ناجح154964مؤيد الصالح19713886
راسب154459ميسم مسعود19812843
راسب213455ميمونة جواد19913296
راسب212344ناتالي توما الحمبي20013116
ناجح184462نبال العمي الجوماني20114639
راسب223355نذير األحمد20213950
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ناجح204464نور الدين الحاجي20313311
راسب222850نوف الخميف20412312
راسب0غائبىاجر الحكيم20511661
راسب0غائب0ىادي النصيرات20612313
ناجح214263ىاني الشايب20713079
ناجح264874ىبة الصمصام20813164
ناجح244468والء أبو عمو20913466
راسب134356وئام مسعود21012857
راسب164258ياسر الزين21113121
راسب202343ياسر الشواف21212710
راسب144559ياسر بدران213263
راسب22628ياسر حسان21413199
راسب241135ياسين الياسين21513038
ناجح255176يامن العموش21612394
ناجح194665يامن عياش21713987
راسب192645يحيى الطيش21813923
راسب203555يحيى شكري21912697
راسب19غائب19يمنى عبد القادر220
ناجح243862يوسف الممي22113434
ناجح195271يوسف حيدر22212838
ناجح174966يوسف سوتل22313147
راسب153550يونس اسعد22412883
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