
2017/2018الفصل االول  نتائج مادة صحة البان 

السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظريعالمة العملي

راسب122436ابراىيم الجمال112617
ناجح214364ابراىيم أبو عمو213294
راسب9غائب9ابراىيم كزعور311068
ناجح15.55470ابراهٌم ماقوق413113
ناجح164460احمد ابراىيم513071
راسب31215احمد الحمود612934
ناجح214667احمد الرفاعي713068
راسب122032احمد السموم813318
ناجح285179احمد الطيار913111
ناجح195978احمد النحاس1013340
ناجح245074احمد الياسين1113374
راسب13غائب13احمد خميل عمي1214011
ناجح235073احمد رحماوي1313957
راسب17غائب17احمد عرار1413235
راسب12غائب12احمد علٌوي1513281
راسب15.52339اسامة االحمد1612512
ناجح245478اسامة حمود1712537
راسب18.53958اسامو حماده1813089
راسب23غائب23اشرف دبوس1913228
راسب104959الخطاب يونس2014312
راسب11غائب11انور ابراهٌم2111809
راسب15.5622اياد عبد المطيف2213155
راسب27غائب27ايناس مسطو2311208
راسب173754اٌهم حراقة2414016
راسب16غائب16أحمد ضبعان2511629
راسب18غائب18أحمد عبدو2610754
راسب114354أسيد الروادي2713436
راسب19غائب19أنس بنات2810741
راسب0غائبأويس محمد عمي2910834
ناجح175269أيمن العبد اهلل3013044
راسب123446باسل فمفمة3113992
راسب22غائب22بدران الحارون3211007
راسب9غائب9بردان الخلٌف33
راسب0غائب0بشار ابراهٌم34
ناجح185876بشار حمود3513881

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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راسب212950بكري الزعب3612769ً
ناجح235073بالل الحسون3713201
ناجح16.54562بالل سالمي3813387
راسب19غائب19بيمان جاويش3911008
راسب0غائبتميم محي الدين4011409
راسب13.54054توفيق شاكر4112909
ناجح304676جمنار صميبي4212787
راسب15غائب15جياد زينو 4314006
ناجح234164جيانا عموش4413323
راسب0غائبحاتم الشالل 45106
راسب12.53952حسام االسعد4614328
راسب20828حسام السماعيل4713123
ناجح22.55679حسان النحاس4813173
راسب161834حسان حوالو4913309
راسب3غائب3حسن سفاف5013480
راسب18غائب18حسن مالش 5112093
راسب14غائب14حسين الريمة5210589
ناجح13.54862حسين المحمد5313087
راسب0غائبحسٌن الهندي 54299
ناجح225779حسين الوحش5513953
ناجح234265حسين سريو5613180
راسب7غائب7حسٌن عروق57
راسب28غائب28حسين محب الدين 5811146
راسب212142حمدي النشار5912960
راسب102838حمزه حمراء6012864
ناجح306595حنين الراشد6113175
راسب153045خالد الحسين6213479
ناجح224365خالد السلوم6399918
راسب16غائب16خالد الشيخ6410756
راسب103848خالد العظم6513001
راسب26غائب26خالد الكماري6610847
راسب26غائب26خالد المحمل6710935
ناجح15.55672خالد صبره6812777
راسب10غائب10خلٌل ابراهٌم69
راسب13غائب13دلشاه أمين70
ناجح25.54874راني صالح7113077
راسب24غائب24رشيد حمدوش7210652
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ناجح125062رغدة شيخ المكارة7313183
راسب22غائب21.5روان الخلٌف7413254
ناجح184361رييام عمي الصالح7513381
راسب132740ساجدة العافص7614036
راسب28غائب28سامح كوجان7711581
ناجح234366سميمان االبراىيم7812728
راسب15غائب15سميمان السميمان7910693
راسب0غائبسميمان كوجان8010777
ناجح214566سماىر الحاج نعسان8113920
ناجح235073سمر الصباغ8213181
ناجح295483سميحة زغتيني8313278
راسب164258سير معراوي8413265
راسب11غائب11شادي الخمف85254
راسب14غائب14شادي زينة8610866
ناجح174764صالح سبسبي8713100
راسب133447صهٌب السلوم 8813449
راسب15غائب14.5طارق سمطان اليجو89
ناجح243862طارق فرج9011930
راسب21غائب21طارق كنفش9110634
راسب19غائب19طو محمد9211693
ناجح275885عاصم الباكير9313178
راسب0غائبعبادة الجدعان94437
ناجح24.53661عبد األحد حمد9513395
ناجح195170عبد الحميد سفور9612478
ناجح27.55987عبد الرحمن بكور9713391
راسب25غائب25عبد الرحمن غزال9810922
ناجح22.55780عبد الرحيم العابد9913210
راسب163854عبد الرزاق السحار10012713
راسب162844عبد الرزاق العموش10113040
راسب0غائب0عبد السالم المدلمة10212493
راسب0غائبعبد الفتاح حسين االطالع10313994
راسب173249عبد الفتاح خاني10413356
ناجح29.55888عبد القادر العاني10513956
راسب14غائب14عبد الناصر األحمد106
راسب10غائب10عبد الناصر قنبر10712469
راسب0غائب0عبدالرحٌم رٌحاوي108
ناجح305888عبدهللا النمر 10912765
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ناجح155873عبيدة ىزاز11013931
راسب6غائب6عبيده دىيمش11113003
ناجح185169عروة البواب11213224
ناجح184361عزام الداود11313396
راسب10غائب10عال الرشواني11412794
راسب212546عالء جمال11513143
راسب0غائبعلً الحسٌن الشامٌة 116239
ناجح194867عمي الخميف11713256
ناجح165066عمي الدروبي11814309
ناجح155570عمي العمي بن أحمد11913894
راسب0غائبعلً حسٌن12013680
راسب114455عمي عيسى12113299
راسب0غائبعماد جانودي12211698
راسب11غائب11عماد شييد12311865
ناجح254065عماد كشاٌا12413882
راسب10غائب10عمار صافيه12512622
راسب19غائب19عمر الغندور12611493
راسب124456عمر القشاش12713413
راسب22غائب22عمر دهمان12812331
راسب17غائب16.5عمر شقفة129
راسب27غائب27عمر شوبك13010958
ناجح274471عمران طاهر13114329
راسب0غائبعهد نوري الخضر132225
ناجح305181عوض الٌوسف13312753
ناجح205373غزل سواح13413272
راسب153752غٌاث العمر الدٌري13512862
ناجح174360فاطمة بحبوح13613057
ناجح19.54161فداء الحوران13713370ً
راسب19غائب19فوزي الشٌخ أحمد 13813445
ناجح235073فؤاد  اسعد13913289
ناجح174360فؤاد حوران14013245ً
ناجح174360قصً الجاسم14112528
راسب0غائبكرم حسو142163
ناجح254570لما دهبان14313170
ناجح204363لمى ابو شاش14413207
راسب113748لمى وحود14512999
راسب134356لٌلى كالس14612711
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راسب0غائبلٌندا البخاري147358
ناجح184866ماروكً حنا14813893
راسب0غائب0ماهر باشوري14913886
ناجح296089مبارك السعد15013092
ناجح184563محمد االبراهٌم15113150
راسب25غائب25محمد الرفاعي 15210971
ناجح305686محمد الشٌحاوي15313383
راسب26غائب26محمد الصالح15410699
راسب0غائبمحمد الصالح15510554
راسب143347محمد الياسين15612729
ناجح255176محمد أحمد العواد15714021
راسب17غائب16.5محمد أحمد المحمد158628
راسب16غائب16محمد بدوي15911446
راسب144155محمد براء نوفل16013252
راسب134457محمد بشٌر علٌوي16199917
راسب0غائبمحمد حميد محمد162303
راسب22غائب22محمد خطاب16311058
راسب0غائب0محمد خلدون الصمصام164
راسب18غائب18محمد ربيع التيزيني16511718
راسب0غائبمحمد سرستاني16612160
راسب0غائب0محمد سواد الحمادي16713952
ناجح265278محمد سٌف16813476
راسب0غائب0محمد صادق جلب16914331
راسب21غائب21محمد ضياء البكور 17011117
ناجح285381محمد طوٌلة17113106
ناجح245579محمد عبد السالم17213048
راسب0غائب0محمد عربً الكرنازي17312788
راسب0غائب0محمد عمار مردود17413982
ناجح293968محمد فادي العثمان17513355
راسب134457محمد كلٌب17613475
راسب154459محمد محرز17712175
راسب5غائب5محمد نور المالش17813388
ناجح235073محمد نور المل17913316ً
ناجح224163محمد نور جوخدار18012825
راسب8غائب8محمد واصل الهالل181ً
راسب16غائب15.5محمود الحمد18212782
راسب114758محمود المصري18312952
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ناجح255681محمود المطر18413943
ناجح265076محمود شوربا18513062
ناجح105969محمود غازي18612524
راسب03737مروان ذكرة 18712498
ناجح274572مرٌم دبوس18813115
راسب15غائب15مسرة ابراىيم الياسين18912634
راسب17غائب17مصطفى االبوحسن الجبمي 19011395
راسب1919مصطفى البكور19112589
راسب263359مصطفى الشخه19213225
راسب28غائب28مصطفى نجار 19310955
راسب16غائب16مضر الدبٌات19412179
راسب103949معاذ طباع19512946
راسب24غائب24معتز ياسين دالي 19611164
راسب16غائب16معتصم الديري19711789
راسب242347ملك طنٌش19813190
ناجح194968منهل محمد 19913439
راسب24غائب24ميدي الفاضل 20011482
راسب26غائب26مؤمن ناعم20110789
راسب113546مؤٌد الصالح20213886
راسب133346مياده عبيدو20312268
راسب104757مٌسم مسعود20412843
ناجح224365مٌمونة جواد20513296
ناجح244468ناتالً توما الحلب20613116ً
ناجح244569نبال الجومان20714639ً
ناجح255075نذٌر األحمد20813950
ناجح28.55887نور الدٌن الحاج20913311ً
راسب103949نوف الخميف21012312
راسب0غائبىاجرالحكيم21111661
راسب21غائب21ىادي العباس21210803
راسب0غائب0هادي النصٌرات21312313
ناجح135063هانً الشاٌب21413079
ناجح29.55585هبة الصمصام21513164
راسب17.53856ىدى حمدان الظاىر21613999
راسب0غائبىوزان عبد الوىاب عبد اهلل21711559
راسب232952والء أبو علو21813466
راسب8غائب7.5وئام مسعود21912857
ناجح234669ٌاسر الزٌن22013121
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راسب82634ٌاسر الشواف22112710
راسب183351ٌاسر بدران222263
ناجح195271ٌاسر حسان22313199
ناجح235376ٌاسٌن الٌاسٌن22413038
ناجح215374ٌامن العلوش22512394
ناجح184260ٌامن أحمد عٌاش22613987
راسب8غائب8ٌحٌى الطٌش22713923
راسب124658ٌحٌى شكري22812697
راسب21غائب21ٌمنى عبدالقادر229
ناجح224769ٌوسف المل23013434ً
ناجح255075ٌوسف حٌدر23112838
ناجح264369ٌوسف سوتل23213147
ناجح224365ٌونس اسعد23312883
راسب9غائب9ٌونس حمزاوي234
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