
2018/2017    الفصل األول 

4 من 1الصفحة 
2نتائج مادة علم األدوية 

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب181331ابراهٌم األعرج113375

راسب193150ابراهٌم حنظل213267

راسب28غائب28احمد الخوٌلد313145

راسب19غائب19احمد الرفاع413068ً

راسب0غائباحمد الفارس5219

راسب17926احمد الموسى613303

راسب0غائباحمد الٌوسف711826

راسب163147احمد بوسطه ج813392ً

راسب153853احمد خالد912917

راسب0غائباحمد زطٌمة1011978

راسب0غائباحمد ضاهر11

ناجح185169احمد عبد العزٌز1213301

راسب25غائب25احمد عرار1313235

راسب26329اسامة حمود1412537

راسب20غائب20اشرف دبوس1513228

راسب201131الخطاب ٌونس16356

راسب28غائب28المهند شامً فرنس1712504ً

ناجح154560امٌر قٌمه1812755

راسب26غائب26امٌن الحمص1912903ً

راسب20غائب20انس البكري2012467

راسب121729انس الشٌخ خالد2113109

راسب16غائب16اوٌس دمحم عل2210834ً

راسب15غائب15اٌهم حراقة2314016

راسب20020أحمد الدادا2413376

راسب0غائبأحمد الصالح25341

راسب0غائبأحمد الموسى26339

راسب0غائبأحمد زكو27267

راسب18غائب18أحمد مصطفى مالش 28172

راسب13013أسٌد الروادي2913436

راسب0غائبأشرف عٌسى3011

راسب22غائب22أٌمن العبد هللا3113044

راسب22830أٌهم الصٌدل3213214ً

راسب252348بتول ابراهٌم الٌاسٌن3312786

ناجح166379بدر الدروٌش34655

راسب12غائب12بدٌع المراد3513305

راسب20غائب20بشٌر سالمة العمر3613481

راسب19غائب19بشٌر شحاده  3712666

راسب0غائببنٌامٌن ٌوسف3811881

ناجح233861تمام بابول3913333ً

راسب23غائب23تمٌم محً الدٌن4011409

راسب29غائب29جمال الفٌوم4111735ً

راسب0غائبجهاد زٌنو 42144

راسب12820جونً حصن4312921ً

راسب222648حازم الجشعم4413944

راسب153045حذٌفه شاغوري4513411

راسب29231حسام الحاج خلٌل4613212

راسب18غائب18حسام الدٌن الشرٌف4712080

راسب0غائبحسن الحمد48330

راسب20غائب20حسن الدمحم الخمٌس4912192

راسب15غائب15حسٌن السطوف5011520

راسب183856حمدي النشار5112960

راسب27غائب27حمزة الشٌنً 5211228
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2018/2017    الفصل األول 

4 من 2الصفحة 
2نتائج مادة علم األدوية 

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعً
اسم الطالب
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العملً

عالمة

 العملً
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عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب132033حمزة بدوي5313157

راسب13غائب13حمزه حمراء5412864

راسب17غائب17خالد االسود5513213

راسب131225خالد الحسٌن5613479

راسب15غائب15خالد الحسٌن5712420

راسب173754خالد شربوطل5813163ً

راسب172441خالد كبٌس5913485ً

راسب15غائب15خلدون االحمد6013083

راسب0غائبراما دمحم حسبات6113998

راسب24غائب24رانً دنبر6213047

راسب12غائب12رضوان بركات6313112

راسب19726رٌان سفاف6413105

راسب17غائب17رٌهام علً الصالح6513381

راسب212243زانا علً الشٌخ موسى6612892

راسب17017زكرٌا عربو6713405

راسب0غائبزكً نجار68365

راسب16غائب16ساره الحمود الدرار6913963

راسب21021سالم حورٌة7013226

راسب231942سامر عطار7113117

راسب0غائبسامً الحمد العكلة72332

راسب0غائبسامً العبار73386

راسب20525سلٌم سلٌم7412863

راسب202141سلٌمان االبراهٌم7512728

راسب0غائبسلٌمان الشٌخ عطٌة76429

راسب0غائبسلٌمان جنٌدي7711587

راسب0غائبشادي الخلف78254

راسب25غائب25صالح نوح مصطفى7911637

راسب0غائبطارق حسن8010726

راسب26غائب26طرٌف الفنار8112609

راسب24024طلحة الرحمون8213400

راسب27غائب27عامر طالب8312526

راسب19524عبد األحد حمد8413395

راسب22غائب22 عبد الجبار غزال منباز8513128

راسب0غائبعبد الحمٌد الحسن8614030

راسب0غائبعبد الرحمن الحلو87441

راسب152136عبد الرحمن دغموش8813358

راسب21021عبد الرزاق العلوش8913040

راسب162238عبد العزٌز فخري9013127

راسب181129عبد الفتاح الالز9113322

راسب21غائب21عبد الكرٌم قٌلوح9211277

ناجح204262عبد هللا العبد الرحمن9313420

راسب163450عبد هللا حبو9413255

راسب20424عبد هللا كوٌدر9513103

راسب30غائب30عبد المنعم العثمان9611692

راسب24غائب24عبد المنعم كٌالن9785ً

راسب12012عبد الهادي عفرٌت9813239

راسب00عبد الوهاب العان9914005ً

راسب0غائبعبد الوهاب الفارس100498

راسب0غائبعبدهللا الدمحم101434

راسب16غائب16عبدالهادي قرا حسن10212626

راسب23غائب23عزام الداود10313396

راسب22غائب22عالء راغب اشقر10412840
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2018/2017    الفصل األول 

4 من 3الصفحة 
2نتائج مادة علم األدوية 
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النظري
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راسب0غائبعلً الحسٌن الشامٌة105239

راسب25غائب25علً العلً بن أحمد10613894

راسب18غائب18علً العلً بن دمحم 10713459

راسب162339علً أحمد10812988

راسب26غائب26علً عساف10913233

راسب20غائب20عمر العبسً القس11012374ً

راسب20323عمر شقفه11113394

راسب0غائبعهد الخضر112225

راسب0غائبغالب كنفان11311508ً

ناجح244266غٌاث الحلب11413287ً

راسب28غائب28فادي الحسٌن11513195

ناجح234265فاطمة الزهراء غفٌر11613398

راسب17017فراس السلوم11713234

راسب0غائبفراس قرطاوي11811413

راسب211132فرح غزال11912906

ناجح185270قتٌبة حجازي12013268

راسب20غائب20قحطان سفٌان الطه121379

راسب0غائبقصً الدمحم122355

راسب23غائب23كمال الدٌن توكل12311632

راسب0غائبمالك ٌاسٌن العبد124234

راسب203757ماهر ابو حبوش12513120

راسب163854مثنى العل12614012ً

راسب27غائب27مجد الخطاب 12711449

راسب18غائب18مجد دوش12811899ً

راسب16723محسن فحله12913929

راسب173754دمحم األحمد13013306

راسب20غائب20دمحم الجٌرودي13111663

راسب21021دمحم الحوران13212928ً

راسب20222دمحم الشمال13313990ً

راسب18غائب18دمحم الصالح بن عل13410554ً

راسب18غائب18دمحم الصالح بن ٌاسٌن13510699

راسب153247دمحم الصقار13613312

راسب20222دمحم الطٌار13713442

راسب162945دمحم امجد ندٌم13813910

راسب14غائب14دمحم امٌر نابلس13913141ً

راسب21غائب21دمحم جبالوي14011067

راسب21غائب21دمحم حجازي14112428

راسب16غائب16دمحم حمزه ضمان14212073

راسب151328دمحم خلوف14312990

راسب193554دمحم زٌدان14413373

راسب0غائبدمحم ضاهر14510599

راسب13غائب13دمحم عبد الرحمن حاج أسعد فرات146

راسب14غائب14دمحم عربً الكرنازي14712788

راسب14غائب14دمحم غنٌم14811894

راسب21غائب21دمحم لبان14912423

راسب10غائب10دمحم منذر الشعار150

راسب202747دمحم نور الجاب15113308ً

راسب9غائب9محمود جمال العابد152

راسب0غائبمحمود عبد الملك البدران153142

راسب12غائب12محمود غاجٌه15412696

راسب24غائب24مصطفى ماجد جرجنازي155
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4 من 4الصفحة 
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راسب15غائب15مصعب المنصور15613369

راسب0غائبمعاذ االشرفان15711784ً

راسب122840معاذ رقٌه15813264

راسب19غائب19معاذ طباع15912946

راسب154358ملك طنٌش16013190

راسب154358منصور سلٌمان عباس16112803

راسب20غائب20منى تمٌم زٌدان 162169

راسب21غائب21مهند حوا16311097

راسب13518مٌثم ادرٌس16412850

راسب16غائب16مٌالد العبد هللا16512130

ناجح194362مٌالد كلثوم16613081

راسب23غائب23ناتالً توما الحلب16713116ً

راسب193453نادره غزول16812911

راسب16غائب16نافع عاقل16910662

راسب16غائب16نزار ضرغام17012895

راسب26غائب26نهال بطرس17112934

راسب0غائبنٌجرفان عل172238ً

راسب0غائبهدى الظاهر17313999

راسب18غائب18هال فرداوي17413329

راسب9غائب9وائل عبد الغن17512599ً

راسب20غائب20والء حبوش17612962

راسب21غائب21ٌاسر الزٌدان17711549

راسب16غائب16ٌاسر الزٌن17813121

راسب26غائب26ٌامن العلوش17912394

راسب18غائب18ٌحٌى شكري18012697

راسب22غائب22ٌزن العبد الرزاق18113138

راسب0غائبٌزن العل182430ً

راسب122234ٌوسف الكنعان18313458

راسب213556ٌوسف حٌدر18412838

راسب243256ٌوسف كوجان18513108

0

0

0
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