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راسب171027ابراهيم االحمد12736ر1
راسب201838ابراهيم الدباغ12806ر2
راسب18غائب18ابراهيم حمبي  12448ر3
راسب20غائب20ابراهيم خميل12031ر4
راسب212849ابراهيم ديب12554ر5
راسب203454ابراهيم قشوة12413ر6
راسب16غائب16ابراهيم كاسوحه12282ر7
راسب22غائب22احًد انثارودي12689ر8
راسب17غائب17احًد انثرجص 12369ر9
ناجح184765احمد الخطيب12802ر10
راسب17غائب17احمد السماعيل12772ر11
راسب173451احًد انعثاش12737ر12
راسب173047احًد انفاعم12984ر13
راسب18غائب18احمد خالد رستم 14305ر14
راسب192645احًد كسكس12712ر15
راسب12غائب12اسامة االحمد12512ر16
راسب182745اشرف المحمد13004ر17
راسب202141إياد السنكري12289ر18
راسب24غائب24إياد قندقجي12636ر19
راسب213657إيمان المدني12424ر20
راسب211940أحمد األحمد الشيخ12103ر21
راسب202141أحمد السموم12488ر22
راسب202040أحمد القاسم12539ر23
راسب21غائب21أحمد خميل عمي14011ر24
راسب193655أحمد طهماز12591ر25
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راسب191130أحمد عبد المحسن الزكو13975ر26
راسب15520أسامة الحجازي12454ر27
راسب212647أسامة بركات12635ر28
راسب174057أسامة زعتر فرنسي12519ر29
راسب222143أالء أفه12858ر30
راسب16غائب16أَص حًىد12349ر31
راسب202747أنس مالك المجي13978ر32
راسب20غائب20أنور االبراهيم11809ر33
راسب162339آالء قطاع12866ر34
راسب202343باسل البوش12458ر35
راسب192948تدور انطيد احًد12808ر36
راسب182341براء قندقجي12804ر37
راسب192140برهان عامر  12111ر38
ناجح213960تالل االشرو12942ر39
راسب163753تركي الصطيف القطيش12719ر40
راسب18غائب18جهاد شمس الدين زينو14006ر41
راسب20غائب20جهاد عمر12653ر42
راسب21غائب21حارثة شقفة12816ر43
راسب222648حذيفة النجيم12592ر44
راسب21غائب21حسام الدين الشريف12080ر45
راسب202242حسن أسعد12173ر46
راسب192140حسن شاوي 300ر47
راسب171835حطٍ عثًا12759ٌٍر48
راسب203151حسن محمد الحمد14007ر49
راسب18غائب18حسن مالش 12093ر50
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راسب20غائب20حسين الريمة10589ر51
راسب192140حسين سفاف12434ر52
راسب183553حسين سمقيني12628ر53
راسب161632حًسِ حًراء12864ر54
راسب213758حنا المسيحي12151ر55
راسب22غائب22خالد السمومفراتر56
راسب213152خالد العساف12267ر57
راسب212546خالد بري أوائل معهد12667ر58
راسب22غائب22خالد مسمم12497ر59
راسب22غائب22خمدون جمال12651ر60
راسب193150رائد األشقر13462ر61
راسب203454ربيع قيطاز12483ر62
ناجح204363رشاد عبه14042ر63
راسب19غائب19رضا انُشار12997ر64
راسب171633رغده الحسين12992ر65
راسب183250ريضاٌ انيىضف12059ر66
ناجح214970رَا يكتثي 14324ر67
راسب203252رندى العبد13494ر68
راسب222850رهام الشيحاوي12272ر69
ناجح184260رهام نصرة12155ر70
راسب171936روَد عجي12515ر71
راسب22غائب22رؤى العرنجي12269ر72
راسب153651زاهر قرمه12800ر73
راسب202141زكي محمد نجار365ر74
راسب183048زيد شعبان األحمد الجندلي482ر75
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راسب182745ضاجدج انعافص14036ر76
راسب172643سالم سالم12865ر77
راسب152338ضاير األضد12521ر78
راسب203555سامي  العكمة332ر79
ناجح195170سميم القشمق11806ر80
راسب202949سيامند حسين12673ر81
راسب21غائب21شادي وردة12165ر82
راسب143145شعيب ضرغام12891ر83
راسب212748شههّ يحة اندي12941ٍر84
راسب183351صهية انطهىو13449ر85
ناجح244468(فرنسي)صهيب عدي 12307ر86
راسب172340ضياء انًحيًيد13448ر87
ناجح214566طارق دقاق12615ر88
راسب20غائب20طالب الرمضان12058ر89
ناجح234568طالل مموك11143ر90
راسب164056طوني عقباني11717ر91
راسب203252عاير عطىرج13454ر92
راسب182947عبد الرحمن الحوري12774ر93
راسب232750عبد الرحمن حمفاوي12899ر94
راسب193150عبد الرحمن سميم13472ر95
راسب19غائب19عبد الرزاق أحمد11119ر96
راسب19غائب19عثد انرؤوف زعثيّ داحىل12931ر97
راسب20غائب20عبد القادر الخرط12382ر98
راسب20غائب20عثد انقادر ديثاٌ   12082ر99
راسب20غائب20عبد القادر عبد القادر 10879ر100
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راسب20323عبد اللطيف الغريب12887ر101
راسب202747عثد هللا انترك12875ر102
راسب183250عبد اهلل الجاسم12240ر103
راسب17320عبد اهلل الحبش12357ر104
راسب192645عبد اهلل المحمود العمر12437ر105
راسب212445عبد اهلل النمر12765ر106
راسب17017عبد اهلل عابد12701ر107
راسب193150عثد هللا غسال 13478ر108
راسب193958عبد المسيح جرجس12324ر109
ناجح214566عبد المعين موصمي كردي12106ر110
راسب16غائب16عبد الناصر التتان12945ر111
راسب14غائب14عبد الناصر قنبر12469ر112
راسب202444عبد الهادي سفلو 14321ر113
راسب203050عثد انىاحد ط12818ّر114
راسب251641عبود الحمادي11988ر115
راسب233255عبيدة السفاف12608ر116
راسب172643عدنان برازي12245ر117
راسب203353عدي المسافر المصيطف12352ر118
راسب20غائب20عز الدين العقيل 11103ر119
راسب201636عالء الخاني12930ر120
ناجح204464عمي العباس12346ر121
راسب23غائب23عهي ضهيًا12659ٌر122
ناجح214566عمي عمر األحمد13937ر123
راسب213758علي محمد12877ر124
راسب20غائب20عمار تركية 11576ر125
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راسب24غائب24عمر العبيد 13966ر126
راسب183654عًر ضانى12557ر127
راسب203858عمر يوسفان الدالي12543ر128
ناجح224062عهد االبراهيم12432ر129
راسب223254عهد الخضر225ر130
راسب232548عهد شاهين12517ر131
راسب203252عهد صطوف12131ر132
راسب222850عوني عمي قنا12550ر133
راسب213758غسواٌ يدهلل13483ر134
راسب202646غفار صقر12688ر135
راسب203959غيث سميمان 12672ر136
ناجح204363فادي جنيد12283ر137
راسب222850فاطًح انشة قدور 14316ر138
راسب193655فاطًّ تسَكى12760ر139
راسب212950فرح الشميطه12824ر140
راسب212546فلاير الشاغوري12979ر141
راسب181331فهد زعبيه داحول12932ر142
راسب202444مالك حسين الياسين العبد14023ر143
راسب193049ماهر المعمار14412204
راسب201939يايكم َىفم12739ر145
راسب164359مجد عمارoo170ر146
راسب193554محمد االمير12987ر147
راسب173249محمد الجيجاوي12640ر148
راسب191938محمد الحاج خميل12544ر149
راسب212445محمد الحاج زين12371ر150

مصدق عميد الكلية عضو     عضو              عضو   أمينة السر         رئيس اللجنة           



2017/2018الفصل االول  - محلة مقرر الوالدة والتناسل
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب193150محمد الحاج عبيد13450ر151
راسب11516محمد الدرويش12616ر152
راسب20غائب20محمد العبيد 11468ر153
راسب191736محمد المصري12948ر154
راسب193352يحًد انياضي12729ٍر155
راسب19غائب19محمد إياد قطان12348ر156
راسب222244محمد باهر شقفة12407ر157
راسب21غائب21محمد بدوي11446ر158
راسب18غائب18محمد بكر السقا12565ر159
ناجح214768محمد بميغ العرجة12662ر160
راسب23غائب23يحًد تجىر12780ر161
راسب18غائب18محمد جهاد جمعة14330ر162
راسب213051محمد جهاد مصري12882ر163
راسب171734محمد حوا13452ر164
ناجح234669محمد خير رمضان12085ر165
راسب20غائب20محمد رشيد دبيس12279ر166
ناجح214465محمد ريحان12605ر167
راسب19غائب19محمد سالم النجار11956ر168
راسب21غائب21محمد سبسبي13488ر169
راسب20غائب20محمد سكر 14302ر170
راسب193655محمد شفيق الجزار13460ر171
راسب213657محمد عساف12110ر172
راسب20غائب20محمد عمي قطان12610ر173
راسب203555يحًد عًار رجىب12977ر174
راسب213051محمد عمار عدي12379ر175
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ناجح204363محمد كمول12648ر176
راسب202646يحًد يحًد عثد انهطيف12767ر177
راسب20غائب20محمد معاذ صمودي12551ر178
راسب17غائب17محمد منير عرواني12566ر179
راسب16غائب16محمد نعسان12317ر180
راسب212546محمد نور المصري  فرنسي12620ر181
راسب201636يحًد َىر تهيتي12823ر182
راسب232649محمد نور شعار12629ر183
راسب142943محمد هالل القصير12499ر184
راسب26غائب26محمود أبو الدان12531ر185
راسب163046محمود مسمم18699976
راسب18غائب18محمود شققي12585ر187
راسب171431يرح جثر12555ر188
راسب193049مرهف الصباغ12781ر189
ناجح184462مروان الحمود12116ر190
راسب17غائب17مصطفى االبوحسن الجبمي 11395ر191
راسب203050مصطفى البكور12589ر192
راسب213253مصطفى عبد الرزاق عدي12561ر193
راسب20غائب20مضر الدبيات12179ر194
راسب19غائب19معاذ عيان12770ر195
راسب173148مقداد الحمصيoo140ر196
راسب20غائب20ممدوح عروب12353ر197
راسب183553ممدوح محيميد دبيس12556ر198
راسب193756يُار انشعار12884ر199
راسب17غائب17 منذر عبد القادر 12142ر200
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راسب19غائب19مهدي الفاضل 11482ر201
راسب232750منصور لطفي20212373
راسب173148مهند الحمدان13961ر203
راسب213354موسى عوكان12005ر204
راسب20غائب20مؤتمن صدور11614ر205
راسب19غائب19ييادِ عثيدو12268ر206
راسب172340نايف الشيخ12607ر207
راسب22غائب22هبه أوضه باشي12848ر208
راسب14غائب14هشام التالوي11890ر209
راسب21غائب21هشام زمام12494ر210
راسب21غائب21وافي كاسوحه12746ر211
راسب22022وليد غنم12484ر212
راسب16غائب16ياسر الطرشة 13456ر213
راسب203555ياسر برام12514ر214
راسب203151يامن خشان 14324ر215
راسب183553يحيى الخضر12743ر216
راسب223254يحيى مرقا12594ر217
راسب19غائب19يوسف قنوت12978ر218
ناجح204262يوسف كمثوم12548ر219
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