
2017/2018الفصل االول  1نتائج مادة معدية 

السنة الخامسة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظريعالمة العملي

ناجح2445.570ابراىيم االحمد112401
راسب24غائب24ابراىيم الداني214592
راسب0غائبابراىيم خميل312031
راسب2219.542احمد االحمد الشيخ412103
ناجح2556.582احمد الخالد512784
راسب20غائب20احمد الخطيب612802
ناجح2338.562احمد القاسم712539
ناجح185169احمد الكردي812747
راسب0غائباحمد عمي مصطفى913951
راسب2115.537احمد عمار1012742
راسب15غائب15احمد غزال1111604
راسب1815.534احمد قشاش1213486
ناجح214970احمد كزكز1312712
ناجح2042.563احمد منصور1412912
ناجح275380ازىر البزنكو1512955
ناجح214667اسامة زعتر1612519
راسب17غائب17اسامة قرطباني1712986
ناجح2150.572اسماعيل الخمف1812809
ناجح2348.572اشرف الزعيم1912980
راسب222648اشرف المحمد2013004
ناجح2336.560اليام شالر2112783
راسب25غائب25امنو موسى2212811
ناجح2358.582امين عاشور2312735
راسب1821.540انس االخوان2412741
ناجح234669انس المجي 2513978
راسب22غائب22انور االبراهيم2611809
راسب18220اياد حمشان2712771
راسب24غائب24أحمد الحمادة2810843
راسب17غائب17أحمد الزالق2911420
راسب17غائب17أحمد حموة 3011296
راسب182341أحمد عبد المحسن الزكو3113975
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راسب21غائب21أحمد عرعور329161
راسب20غائب20أحمد موصمي3313484
ناجح2440.565أشرف الحواط3412356
راسب23غائب23أيمن الرشواني3510884
راسب24832أييم الحداد3612860
راسب2036.557باسل غنوم3712243
راسب203959بدور السيد احمد3812808
راسب23غائب23براء الخمف3910519
راسب27128براءة عمره4012813
ناجح245781برىان عامر  4112111
راسب22931بشار لطيف4214026
ناجح2561.587بيان المصري4312854
راسب23غائب23تركي الصطيف القطيش4412719
ناجح224567تسنيم الحاج زين4512814
راسب182240حذيفة النجيم4612592
ناجح2344.568حسان الخبيت4712922
ناجح245276حسان خساره4812612
ناجح235275حسن الحمد4912897
راسب25025حسن حسون5012705
ناجح1949.569حسن محمد الحمد5114007
راسب231033حسين الحج حمود5214003
راسب20غائب20حسين الطالب 5311073
راسب0غائبحسين سمقيني5412628
ناجح2039.560حسين صعب5512733
ناجح235174حمزه الشامي 5612785
راسب1835.554حنا المسيحي5712151
ناجح245478حنين العتر5812789
راسب17غائب17خالد العبيد5911126
راسب217.529خالد الفقير6012867
راسب22غائب22خالد بكري6111565
ناجح2248.571خديجو عكعك6212926

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

   مدرس المادة                    رئيس اللجنة 

%50.62نسبة النجاح  عضو        عضو         عضو      امينة السر 



2017/2018الفصل االول  1نتائج مادة معدية 

السنة الخامسة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح2340.564خمف االبراىيم6312943
راسب22123خميفة السموم6414013
راسب17غائب17خميفة العباس6511115
ناجح2351.575دعاء البغدادي6612799
راسب26531دعاء الشيخ ىاني الكردي6712801
راسب25غائب25رامية معمم 6811138
راسب201838رزق اهلل الصمصام6913013
راسب244.529رشا الشمالي7012855
ناجح2244.567رشا سرور7112966
ناجح2346.570رضا النشار7212997
ناجح2156.578رنا مكتبي7314324
راسب20غائب20رندى العبد7413494
ناجح214465رنيم الحاج زين7512776
راسب1939.559رىام نصره7612155
راسب213657ريزان عمي7713940
راسب24428زيد عامر7813017
ناجح2450.575سالم سالم7912865
راسب24933سامر حنوف8012908
ناجح234265سامي حمد العكمة8199920
راسب21122سعاد سراقبي8212937
راسب20غائب20سعد الدين السريحيني8310842
راسب22غائب22سمطان السمطان8412721
راسب0غائبسميمان راسم الشيخ عطية8513984
ناجح2448.573شفق قبالن8613423
راسب19غائب19صبري الجاسم 8710886
ناجح2458.583صفوان المصطفى 8812230
ناجح195271طارق دقاق8912615
ناجح2158.580طالب عمي يوسف9011844
ناجح244670طالل مموك9111143
راسب0غائبطمحة الدحوح9210265
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راسب20غائب20عابد محمد اليوسف9314303
ناجح2348.572عادل السراج9412722
راسب21324عامر السرميني9512761
ناجح2338.562عامر عطورة9613454
راسب221133عباده صميعي9712959
ناجح2450.575عبد الرحمن العبيد9812104
ناجح254671عبد الرحمن العوير9913432
راسب261339عبد الرحمن النقيب10013468
راسب24731عبد الرحمن حمفاوي10112899
راسب24غائب24عبد الرؤوف المصري10212868
راسب21غائب21عبد الغني مجالوي 10310920
راسب0غائبعبد القادر العمي الحويج10414000
راسب22غائب22عبد القادر حويجة105
ناجح175774عبد القادر ديبان   10612082
راسب22غائب22عبد الكريم عبد الكريم107
راسب221032عبد اهلل األحمد10812717
ناجح225274عبد اهلل الترك10912875
راسب193756عبد اهلل الجاسم11012240
راسب24غائب24عبد اهلل خيارة 11111101
راسب17غائب17عبد المحسن السميمو11210989
راسب20غائب20عبد اليادي الحميدي11312723
راسب23غائب23عبد اليادي القطان 11410976
راسب0غائبعبد اليادي سفمو115333
راسب0غائبعبداهلل العبد الكريم11613972
ناجح2040.561عبداهلل خالد المحمد11714035
راسب1939.559 عبود حمادي11811988
راسب20121عالء الخاني11912930
ناجح2658.585عمي الحمود12012873
ناجح194867عمي العباس12112346
راسب25غائب25عمي خميف12212762
ناجح2152.574عمي عثمان12312869
ناجح175269عمي محمد12412877
راسب203151عمار المسمماني الشعار12513938
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راسب221133عمار حاجي العمي12612657
راسب20غائب20عمر الجمال12712754
ناجح2242.565عمر الطوير12814308
راسب25429عمر العبيد 12913966
ناجح235073عمر أسود13014314
راسب25غائب25عمر سراقبي13110788
ناجح2246.569عمران الشبمي13213941
راسب214.526عمرو ابوطوق13313010
راسب20غائب20عيد برغوث الصالح13413012
راسب18غائب18غسان عدي13510474
راسب203555غصون الحسين13612763
راسب172744غفار صقر13712688
راسب261541غياث المصري13813477
ناجح2549.575غياث سميمان13912744
ناجح1750.568غيث سميمان 14012672
راسب241135غيداء السراقبي14112764
راسب21غائب21فارس الحمد14210113
ناجح2354.578فارس حمادي14312768
ناجح225173فاطمو بزنكو14412760
راسب0غائبفاليا مجدو145413
راسب22غائب22فراس سواس 14610937
ناجح2351.575فرح الشمطيو14712824
ناجح204363فرح الصحن14812970
ناجح264571فلاير الشاغوري14912979
ناجح2240.563فلاير باشوري15012949
ناجح195271فيصل العميوي15112756
راسب24غائب24قتيبة فضل15212727
راسب0غائبقصي راكان المحمد153355
ناجح225072قصي عمر15412834
ناجح2143.565قيصر بطرس15512750
راسب22غائب22كحمو كوجان15612982
ناجح214364لمى ممي15712972
راسب24731لولو شعيرة15814014
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راسب21غائب21ماجد الرمضان15912704
ناجح1849.568ماىر المعمار16012204
ناجح2556.582مجد كشتو16112861
ناجح204262محمد احسان البزنكو16213444
راسب193150محمد الجنادي16312097
راسب17320محمد الحاج عبيد16413450
راسب19غائب19محمد الرفاعي 16510971
ناجح2459.584محمد السراقبي16612368
راسب24غائب24محمد المسمم 16711193
ناجح275885محمد النصر16813435
راسب193857محمد اياد قطان16912348
ناجح2655.582محمد أنس طقم17012715
راسب261844محمد تمام سفاف17112584
راسب20323محمد جياد جمعة17214330

راسب24غائب24محمد جياد مصري17312882
راسب1720.538محمد حوا17413452
ناجح224668محمد خالد حربا17514318
راسب23932محمد خالد دبدوب17612693
ناجح244468محمد خالد رستم17714306

راسب0غائبمحمد درويش1788102
راسب0غائب0محمد سبسي17913488
راسب0غائب0محمد سكر18014302
راسب24630محمد عزت باشات18112915
راسب0غائبمحمد عمي قطان18212610
ناجح2359.583محمد قصي مؤذن18314475
ناجح215374محمد محمد 18412878
راسب1619.536محمد معاذ صمودي18512551
راسب18624محمد منير عرواني18612566
راسب21غائب21محمد نور الخضر18712716
راسب221133محمد نور القصاب18813019
ناجح2664.591محمد يوسف حاتم18912724
راسب0غائبمحمود البدران190142
ناجح1942.562محمود السماعيل19112575
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راسب191635محمود المحمد العابد19214015
راسب2232.555محمود حبابة 19313438
ناجح2556.582محمود دالي بالطو19412923
راسب20غائب20محمود محمد19512872
راسب0غائب0محمود مسمم196559
راسب25934مدحت الطباع19712766
راسب20غائب20مسرة ابراىيم الياسين198
راسب2236.559مصطفى الحمواني19913009
راسب20غائب20مصطفى الرحال200
راسب254.530مصطفى شيحان20112775
راسب203353مصطفى عبد الرزاق عدي20212561

راسب22غائب22مضر الدبيات20312179
ناجح204363معاذ عطفة20412936
راسب2133.555معاذ عيان20512770
راسب17017معمر الفرج20614019
راسب21غائب21مكرم كاسوحة20712062
ناجح194362ممدوح محيميد دبيس20812556
راسب21غائب21منيل قندقجي20912702
راسب0غائبميدي الخالد2109124
راسب24327ميدي الطيش21112976
راسب0غائب0ميند حسامو21211955
راسب24غائب24ميند عبد العال21311020
ناجح2342.566ميس سوتل21412791
راسب0غائبناصر جوىرة2158653
راسب212849نايف الحمدي21612914
ناجح2248.571نجاح الشبيب21712694
ناجح2150.572نرمين عطار21812876
ناجح2747.575نسرين كوجان21912827
ناجح2153.575نسيم أسعد22012851
ناجح1948.568ىاجر الحكيم22111661
ناجح2146.568ىبو الممك22212796
ناجح224062ىبو أوضو باشي22312848
ناجح2339.563ىديل المتني22412687
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ناجح2254.577ىشام زمام22512494
راسب243155ىال خميف22613491
راسب22غائب22وادي الفتو22713948
ناجح2652.579وائل الحجي22899919
راسب20غائب20وائل مالك2298912
راسب22830وردان كاسوحة23012792
راسب21غائب21وسام غزال23112429
راسب0غائبوسيم الحمقي23211957
راسب17غائب17وسيم الخميس23310373
ناجح235982وعد المبارك23412950
راسب202848ياسر ابو حويج 23512326
ناجح205373ياسين الحسين23612832
راسب17017يزن العمي23714022
راسب0غائبيعقوب العويدات23812049
راسب2513.539يوسف الرحال23912841
راسب183957يوسف كمثوم24012548
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