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النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

راسب19غائب 19ابراهٌم الجعبو190003
راسب22غائب 22ابراهيم الخابور212178
راسب1715.533ابراهٌم الخطٌب313726
راسب151934ابراىيم الدرويش413345
راسب1518.534ابراهٌم السلوم514246
راسب2129.551ابراهٌم الصباغ614147
راسب11غائب 11ابراىيم الضيف7851
راسب211940ابراهٌم العبدان899971
راسب1417.532ابراهٌم المصري977779
راسب222749ابراهٌم شعٌب1013887
راسب172037ابراهٌم علً علوان1199948
راسب9غائب 9ابراهٌم مغالج1214214ً
راسب1729.547احد القدور1313126
راسب212344احمد ابو ربٌعة1414605
راسب2126.548احمد البارودي1512689
راسب1725.543احمد الجمال1613119
راسب223355احمد الحامض1712975
راسب192645احمد الحدٌري1814229
راسب1822.541احمد الحسٌن1999975
راسب16غائب 16احمد الحسين2012533
راسب18غائب 18احمد الشحود2114066
راسب22غائب 22احمد الفاضل2211916
راسب19غائب 19احمد المحمد2313467
راسب12غائب 12احمد المحمود2413007
راسب1628.545احمد الموسى2513303
راسب1720.538احمد النبهان2614133
راسب1519.535احمد بوسطه ج2713392ً
راسب171936احمد جوخدار2814125
راسب223052احمد حاج خالد2914106
راسب222951احمد دبوري3014140
راسب16غائب 16احمد زريق3112910
راسب24غائب 24احمد سمان3212958
راسب221941احمد شحاد3314131
راسب0غائب احمد شعبان3413000
راسب21غائب 21احمد عزكور3513446
راسب2219.542احمد عكاش3614118
راسب26غائب 26احمد عمر طرن3713258
راسب0غائب احمد مغربي3812830
راسب141933احمد نمر3914161
راسب18غائب 18ادرٌس خان40144ً
راسب22غائب 22ادهم عوارك4122226
راسب19غائب 19اسامة سالمة4213350
راسب223052اسامة قدور4314175
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راسب15غائب 15اسامه وحود4413325
راسب163046اسدهللا خضر4590006
راسب262248اسراء سعٌد4614134
راسب23غائب 23اسماعٌل عدي4714117
راسب2520.546البتول كعٌد4813612
راسب17غائب 17الحسن سالمة4911671
راسب0غائب انًػُىق انسهراء5013850
راسب19غائب 19المعتصم باهلل شحود5113583
راسب21غائب 21اليام شالر5212783
راسب1930.550الٌاس ٌوسف5314046
راسب242650امٌر االرك5414170ً
راسب19غائب 19امير عثمان 5512260
راسب23غائب 23انس ازهر5612730
راسب16غائب 16انس الخطاب57921
راسب2024.545انس الشٌخ خالد5813109
راسب171734انس المصطفى5914081
راسب17غائب 17انس حمود6012349
راسب20غائب 20انس مصطفى الشٌخ6190007
راسب18غائب 18اياد السنكري6212289
راسب18غائب 18اٌاد كاسوحة630
راسب0غائب ايمان الطيش6411134
راسب19غائب 19اٌمن الشبل65965ً
راسب2120.542اٌمن الٌاسٌن6614233
راسب18غائب 18اٌنمار كورٌة67948
راسب14غائب 14إبراهٌم اإلبراهٌم6813579
راسب20غائب 20إبراهٌم الحلو6913847
راسب18غائب 18إبراهٌم الخطاب7013750
راسب0غائب انًحًىد إبراهٍى7113690
راسب202242إبراهٌم جابر7213531
راسب2024.545إبراهٌم سواح7313607
راسب0غائب عٍطى إدوارد7413701
راسب2215.538إسماعٌل العبد7513803
راسب22غائب 22إسماعٌل خلٌل7613498
راسب202848أجود واكٌم7713748
راسب12غائب 11.5أحمد االبراهٌم780
راسب9غائب 9اكهًع األحًد أحًد7913720
راسب2136.558أحمد األسعد8012109
راسب2025.546أحمد البكور8114210
راسب2432.557أحمد الحسن المحمد8213523
راسب203555أحمد الحسون8313656
راسب2316.540أحمد الحلب8413862ً
راسب1816.535أحمد السلوم8513744
راسب22غائب 22أحمد الشرٌف8613818
راسب21غائب 21أحمد الطويل8711351
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راسب202343أحمد العباس8812737
راسب212647أحمد العلشون8913781
راسب2029.550أحمد العل9013535ً
راسب22غائب 22أحمد العل9113719ً
راسب0غائب أحمد العل9214011ً
راسب2226.549أحمد العلً العبد9314231
راسب20غائب 20أحمد العواد9413897
راسب27.528أحمد الفارس9514010
راسب2116.538أحمد الفرخ9612947
راسب18غائب 18أحمد المصطفى9712090
راسب141630أحمد النعسان9813900
راسب202343أحمد أراحٌل9913823
راسب23غائب 23أحمد جراد100
راسب0غائب أحمد حمٌدي101977
راسب212647أحمد خٌر بظ10213567
راسب19غائب 19أحمد رعد10313848
راسب18غائب 18أحمد زٌدان10413890
راسب2327.551أحمد سبسب10513520ً
راسب0غائب الفراتأحمد طالل الالذقاني1061
راسب222547أحمد عدي10713812
راسب201939أحمد عسكر الرجب10888885
راسب1415.530أحمد علً قنا10913861
راسب20غائب 20أحمد غبشة11013603
راسب21غائب 21أحمد كٌالن11113073ً
راسب2335.559أحمد محمد 11213968
راسب19غائب 19انػىٌخ يحًد أحًد11313699
ناجح2339.563أحمد مزٌان11414260
راسب0غائب الفراتأحمد مصطفى المالش115172
راسب0غائب أحمد مطر المحمد116266
راسب0غائب يىصهً أحًد11713826
راسب0غائب محرومأحمد هدلة11811627
راسب0غائب ونٍكا أحًد11913841
راسب191029أحمد وهب12013905ً
راسب0غائب انطراج أدهى12113532
راسب10غائب 10انػايً أدهى12213802
راسب192342أسامة البالن12313585
راسب0غائب انحًىي أضايت12413727
راسب192443أسامة السراج12513568
راسب2326.550أسامة سلٌمان12613032
راسب2124.546أسامة شكوه12777775
راسب0غائب أسعد محمد نور الحسن128582
راسب0غائب دكدن أغرف12913805
راسب20غائب 20أصٌد قره جهنم13013497
راسب19غائب 19صباغ أكرو13113051
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راسب1924.544ألمر قنبر13214241
راسب0غائب أمجد الحموية13312904
راسب243458أمجد القلفا13414198
راسب192342أمجد بشار البوشً عدي13513257
راسب262349أمجد عسكر13614272
راسب19غائب 19أمجد يوسف 13711348
راسب2125.547أمل الصاري13813712
راسب112435أمٌر البوش13914225
راسب212041أمٌر الروح14014018
راسب2321.545أمٌر كلٌب14113904
راسب0غائب اإلبراهٍى أَص14213867
راسب0غائب انحالق أَص14313545
راسب20غائب 20أنس ترك14413241
راسب0غائب صبح غٍخ أَص14513858
راسب162339أنس صوان14613338
راسب182240أنس هواش14713806
راسب2121أٌاد كاسوحة14813728
راسب23غائب 23أييم الحداد14912860
راسب212344أٌهم الصٌدل15013214ً
راسب1925.545آٌة قصاب باش15114239ً
راسب2036.557باسل الفرج15213973
راسب2026.547باسل ثلج15313835
راسب2021.542باسل جعلوك15413652
راسب222345باسل غنوم15512243
راسب16غائب 16باسل قصاب15613415
راسب17غائب 17باسل كنعان15714184
راسب1921.541باسل مرع15812466ً
راسب18غائب 18يػهراوي باضم15990009
راسب2132.554بتول ابراهٌم الٌاسٌن16012786
راسب16غائب 16بدر دروٌش161655
راسب19غائب 19بدر كوجان16212277
راسب2224.547بدٌع المراد16313305
راسب121527براء ابراهٌم16488887
راسب182341براء الدرع16514114
راسب23غائب 23براء عمي16611759
راسب2521.547براء قندقج16712804ً
راسب0غائب يػهىر براءة16813825
راسب16غائب 16برهان الدٌن السوٌدان16913820
راسب212647بسام القطٌشة17013734
راسب19غائب 19بسام زودة17113527
راسب0غائب بشار االلوس17214041ً
راسب0غائب درغاو بػار17313510
راسب17غائب 17بشار ديوب17412209
راسب0غائب بشر الخالد17512888
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راسب0غائب صباغ بػر17613878
راسب1926.546بشر كف الغزال17714669
راسب193453بشٌر سالمة العمر17813481
راسب17غائب 17بكر المدني17912637
راسب172239بالل الخرط18014209
راسب13غائب 13بالل الخطٌب18113319
راسب19غائب 19بالل الشامٌة 18213859
راسب182139بالل المصطفى18399980
راسب20غائب 20بالل الناصر18413433
راسب10غائب 10بهاء الدٌن حنو18514221
راسب2322.546بهاء الغرٌب18613754
راسب24غائب 24بهاء المحمود18713041
راسب22غائب 22بٌان اركً 18822274
راسب12غائب 12بٌان االحمد18926
راسب0غائب انكردي تاير19013875
راسب233659تمام بابول19113333ً
راسب192039تمام مرقا19214130
راسب2323.547ثائر لطف19313845ً
راسب2226.549جابر جرجنازي19413247
راسب0غائب ضىٌداٌ جبر19513620
راسب9غائب 9جبرا شهدا19614149
راسب20غائب 20جعفر ابراهٌم19713104
راسب2124.546جالل قربان بارودي19813686
راسب192241جمال عبد المهدي19913903
راسب20غائب 20جمٌل البٌطار20013790
راسب0غائب جهاد زينو201144
راسب22غائب 22جوزٌف الباوي20213216
راسب1414.529جوزٌف الشام20314254ً
راسب202141جونً منذر حصن20412921ً
راسب9غائب 9انعارف حاتى20512250
راسب2034.555حازم البابا20613675
راسب142741حازم الجشعم20713944
راسب152439حازم محمود20814285
راسب181836حافظ كٌال20914082
راسب173249حامد الموسى21099931
راسب191938حذٌفة العلً النٌن21113660ً
راسب2513.539حذٌفة الٌوسف21213165
ناجح2156.578حذٌفة شرف الدٌن21313559
راسب21غائب 21حذٌفة مكاوي21413651
راسب21غائب 21حذٌفه شاغوري21513411
راسب2024.545حسام الرحٌم21613553
راسب9غائب 9حسام الكوجك21712008
راسب1225.538حسام حسن21888883
راسب16غائب 16حسان صافيه21911516
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راسب14غائب 14حسن األحمد22012529
راسب203252حسن الحالق22114166
راسب9غائب 9حسن الدالًانفراث222
راسب12غائب 12حسن أبو أحمد22314232
راسب192847حسن عثمان 22413139
راسب203454حسن فدعٌن22599962
راسب20غائب 20حسن محمود الشمري22613197
راسب2028.549حسن ٌوسف قاسم22714671
راسب23غائب 23حسين اسعد22812009
راسب1723.541حسٌن الدخٌل22914633
راسب2024.545حسٌن الرمو23013908
راسب212647حسٌن سلقٌن23112628ً
راسب0غائب حسين عروق23215000
راسب192443حسٌن علً االحمد23390017
راسب1520.536حسٌن ٌوسف23412745
راسب202747حكم خٌر هللا23513360
راسب232346حكم مرع23614678ً
راسب18غائب 18حكمت الخطيب23712239
راسب0غائب حمزة ابو دٌوب23813524
راسب202848حمزة األوا 23914636
راسب13غائب 13حمزة الراسانفراث240
راسب0غائب انعهٍىي حًسة24113795
راسب174057حمزة الفجر الحمد24214653
راسب182947حمزة النصر24314087
راسب1313.527حمزة ذبٌان الحمٌدي24413179
راسب0غائب حمود العوض245729
راسب14غائب 14حمٌد الحسٌن24613046
راسب18غائب 18حنٌن تق24713279ً
راسب1520.536حٌان الجمٌة24888880
راسب2020.541حٌدر الحسون24914253
راسب20غائب 20خالد اسماعيل25012259
راسب1819.538خالد االحمد االبراهٌم25114160
راسب1822.541خالد االسود25213213
راسب0غائب األحًد خاند25313775
راسب2020.541خالد األخرس25413794
راسب2129.551خالد البركات25514104
راسب2023.544خالد الجمعة25613508
راسب12غائب 12خالد الحسين25712420
راسب222749خالد الحمٌدي25814054
راسب11غائب 10.5خالد الراس2590
راسب2123.545خالد القاسم26014211
راسب2123.545خالد المصطفى26113182
راسب212041خالد جلب26299928ً
راسب25غائب 25خالد حماد الحمود2630
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راسب162541خالد رضوان العثمانل26414286ً
راسب202040خالد عابد26513621
راسب2327.551خالد كبٌس26613485ً
راسب16غائب 16خالد محمد المسالمه26712143
راسب20غائب 20خضر ضفار 26810894
راسب13غائب 13خطاب خطاب26914282
راسب9غائب 9خطار صلٌبًانفراث270
راسب201939خلدون الحسن27114120
راسب21غائب 21خلدون المصري27213536
راسب212748خلٌف الحسٌن27313317
راسب173047خلٌل البدر27414292
راسب20غائب 20دانٌال عل27513762ً
راسب2021.542دحام فرج27613320
راسب2326.550دعاء البغدادي27712799
راسب2022.543دعاء شاكول27813851
راسب202545دعاء قٌاسة27913631
راسب192039راجً بشار أبو علول28013401
راسب18غائب 18راغب عرفه28113315
راسب192645رافع شٌخ الغنامة28214048
راسب0غائب زٌُى راكا28313703ٌ
ناجح214364راما قنوت28499970
راسب143751رامً الجرٌص28588888
راسب0غائب رامً شباط28613565
راسب202646رامً قبٌطري28714651
راسب22غائب 22رامً كالو28813353
راسب223254رانً دنبر28913047
راسب20غائب 20رائد اللجم29012964ً
راسب1219.532رائد المصري29114624
راسب202444رائد المنصور29213700
راسب16غائب 16رائد النقار29312993
راسب1313رأفت نانو29414326
راسب192140ربٌع الفرداوي29513419
راسب122436رزق رستم29613389
ناجح2535.561رشا الدروٌش29714273
ناجح2058.579رشاد حوجك29813661
راسب15غائب 15رضوان المدهلل29913159
راسب203353رغد ابراهٌم30014280
راسب1631.548رغد قبقله30114080
راسب22غائب 22رند اسكاف30212890
راسب2024.545رنٌم اٌمن السلٌمان 30313935
راسب232952رهام الخطٌب30413209
راسب20غائب 20رهف الحموي30513514
راسب2124.546رهف طالب 30699966
راسب182745رهف عابد30714265
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راسب203151رٌان سفاف30813105
راسب181634رٌمون صبحة30913506
راسب152843رٌمون عتوم31014215
راسب1921.541رئبال قاسم31113060
راسب183250زكرٌا عربو31213405
راسب0غائب ٌطٍٍ زكرٌا31313542
راسب0غائب الفراتزكي نجار314365
راسب16غائب 16زياد الهالل31512336
راسب2027.548زٌد الحاج زٌن31613560
راسب21غائب 21زٌد زٌنو31713473
راسب20غائب 20زٌد عروان3180ً
راسب0غائب زٌد قروان31914300ً
راسب0غائب يػعاٌ زٌد32013877
راسب20غائب 20زٌدان مصٌن32113791ً
راسب24غائب 24زين األحمد32222222
راسب2223.546زٌنة البن32313694ً
ناجح2452.577سارة الجدي32414182
راسب20غائب 20سارة درار32513963
راسب0غائب انهدنت ضانى32613846
راسب20غائب 20سامر الدالل32713792
راسب1821.540سامر جعٌلة32813613
راسب15غائب 15سامً األسود32913784
راسب202545سائر الكردي33013817
راسب15غائب 15سرور لقمان خمف33112677
راسب20غائب 20سعد الحمود33212726
راسب203959سعٌد الجمال33313677
راسب0غائب إبراهٍى ضعٍد33413880
راسب0غائب سالم الكواممة33511746
راسب232548سالم جطل 33614676
راسب223052سلمان منصور33714202
راسب12غائب 12سلٌم بواكم33813086
راسب0غائب سلٌم سلٌم33912863
راسب181634سلٌم وهبة34013410
راسب202747سلٌمان المحمد السلٌمان34114187
راسب2022.543سلٌمان رسالن34213672
راسب222345سلٌمان سفران34312826ً
راسب18غائب 18سلٌمان عٌسى344823
راسب20غائب 20سلٌمان وسوف34513760
راسب18غائب 18سماح شريف34612600
راسب21غائب 21سمر الصباغ34713181
راسب26غائب 26سمر مفتاح34813602
راسب201434سمٌر جمال الدٌن34913414
راسب1824.543سند المحمد35013504
راسب213657شادي السفوك35114218
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2018/2017 االول الفصل 1 تشريح مادة نتائج

االولى السنة

 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب2019.540شادي كناكر35213658
راسب22غائب 22شريف الشيخ35311572
راسب1832.551شعالن الذٌاب35499943
راسب20غائب 20شعالن زٌدان35513733
راسب213354شهم المعراوي35614243
راسب202141شوكت بربر أمٌن35713575
راسب202646شٌم السٌد35814179
راسب19غائب 19صطوف صطوف35913755
راسب231942صفا الشرٌف36013670
راسب1825.544صفاء السوس36114665
راسب192241صفاء اللبابٌدي36214186
راسب233154صفوان كزكز36314614
راسب211435صقراط المحمد36413717
راسب2012.533صالالدٌن كف الغزال36514588
راسب2032.553صالح الدٌن الحمٌد36699964
راسب22غائب 22صالح الدٌن موسى باشا36712471
راسب0غائب انىتار صهٍب36813883

 الكلية عميد مصدق

فاضل محمد د.أ
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 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب2120.542ضاهر صباغ36913796
راسب25غائب 25ضيا المحاميد37012172
راسب2226.549ضٌاء المحٌمد37113448
راسب2020.541طارق األسعد37213101
راسب22غائب 22طارق الجندل37313063ً
راسب211839طارق الشنتوت37413725
راسب2218.541طارق العل37514650ً
راسب20غائب 20طلحة المصري37690034
راسب2021.542طله قصاب باش37714266ً
راسب201838طه الحمدو37813516
راسب212344طه الٌوسف37913509
راسب25غائب 25طه كلبون38013597
راسب22غائب 22طونً عقبان38111717ً
راسب1937.557عامر علوان العمٌان38299942
راسب20غائب 20عامر عمره38311100
راسب20غائب 20عامر كزكز38413337
راسب182139عائدة عدي38514069
راسب0غائب يصري عبادة38613681
راسب1525.541عباس عٌسى38714040
راسب10غائب 10عبد االله الدالل38813364
راسب2020.541عبد اإلله اعراب38913573ً
راسب2021.542عبد اإلله بالل39013633
راسب21غائب 21عبد الباسط الجعبو39113774
راسب21غائب 21عبد الجبار موسى باشا39213227
راسب23غائب 23عبد الجلٌل المصري39313282
راسب141630عبد الحسٌب النبهان39413673
راسب2015.536عبد الحسٌب صفوان كزكز39513378
راسب15غائب 15عبد الحسين39611828
راسب2028.549عبد الحكٌم اسماعٌل المحمد 39713945
راسب202242عبد الحكٌم شبل39813639ً
راسب0غائب لُىث انحكٍى عبد39913793
راسب0غائب انًُدٌم انحًٍد عبد40013827
راسب32.533عبد الحمٌد حاج سعٌد40114322
راسب20غائب 20عبد الحمٌد زقززوق40213853
راسب201737عبد الحمٌد عدنان الجمل40313273
راسب1824.543عبد الحمٌد نعسان40414234
راسب201535عبد الخالق اإلدلب40513668ً
راسب17غائب 17عبد الرحمن ابراهٌم الٌاسٌن40613262
راسب2220.543عبد الرحمن الحراك40713737ً
راسب19غائب 19عبد الرحمن العطار40811606
راسب0غائب عبد الرحمن العل409ً
راسب20غائب 20عبد الرحمن الغزاوي41013332
راسب2019.540عبد الرحمن القاسم41114142
راسب15غائب 15عبد الرحمن القيطان41212486
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 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب2018.539عبد الرحمن المحمد41314613
راسب21غائب 21عبد الرحمن المنجد41413230
راسب202343عبد الرحمن الهوٌس41513546
راسب203050عبد الرحمن بردان41614172
راسب191837عبد الرحمن دغموش41713358
راسب2016.537عبد الرحمن دوري41813831
راسب192342عبد الرحمن سفاف41913664
راسب15غائب 15عبد الرحمن سفاف42012470
راسب0غائب عبد الرحمن عل42114025ً
راسب0غائب عًري انرحًٍ عبد42213638
راسب141731عبد الرحمن كعٌد42399991
راسب2020.541عبد الرحمن ٌونس مغربل42413718
راسب181735عبد الرزاق القٌطان42513053
راسب2022.543عبد الرزاق طعمة42613696
راسب9غائب 9عبد السالم المحاسنة42712147
راسب0غائب عبد السالم معطي42811494
ناجح243761عبد الصمد الكرٌمو42999925
راسب0غائب عبد العزٌز الجرف43013678
راسب21غائب 21عبد العزٌز الحالق السقا43190039
راسب191736عبد العزٌز أبو الفقراء43214197
راسب20غائب 20عبد العزٌز حموٌة43313186
راسب0غائب عبد الفني مبارك 43412507
راسب19غائب 19عبد القادر بازار43513196
راسب1831.550عبد الكافً المصري43614608
راسب20غائب 20عبد الكرٌم البكور43713605
راسب0غائب بالٌ انكرٌى عبد43813595
راسب243155عبد الكرٌم شٌخ النجارٌن43912925
راسب221739عبد الكرٌم شٌخ طه44014205
راسب18غائب 18عبد الكرٌم نمر44113697
راسب202343عبد اللطٌف الضاهر44213611
راسب13غائب 13عبد المطيف طعمة44311560
راسب193049عبد اللطٌف كزكز44414622
راسب251944عبد هللا األحمد44513385
راسب201737عبد هللا الجمل44613393
راسب0غائب عبد هللا الحسن447579
راسب20غائب 20عبد هللا الحسٌن العوض44813769
راسب15غائب 15عبد اهلل الحموي44912523
راسب1015.526عبد هللا الشاعر45014074
راسب1419.534عبد هللا الشردوب45114251
راسب1919.539عبد هللا العٌسى45213662
راسب0غائب انماضً هللا عبد45313876
راسب0غائب عراج أبى هللا عبد45413557
راسب9غائب 9عبد اهلل جحا45511668
راسب19غائب 19عبد اهلل جدعان الحسين45612113
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 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب0غائب محرومعبد اهلل حاكمي45711526
راسب1823.542عبد هللا سفاف45813153
راسب2418.543عبد هللا طٌفور45914111
راسب1824.543عبد هللا كنجو46014652
راسب916.526عبد هللا محمد46114223
راسب9غائب 9عبد اهلل محمد اآلمين462
راسب1920.540عبد هللا نضال سفاف46314240
راسب1615.532عبد المجٌد البابول46413642ً
راسب1816.535عبد المعٌن عمره46514278
راسب202545عبد الملك جبارو46613736
راسب172542عبد الملك دهٌمش46714277
راسب2119.541عبد الملك عقاد46814075
راسب20غائب 20عبد المنعم عبد العزٌز النشار46990045
راسب16غائب 16عبد المنعم علوش47014189
راسب0غائب عبد المنعم كٌالن47114313ً
راسب9غائب 9عبد النور سممان472
راسب121527عبد الهادي الحامض47314293
راسب0غائب أبرظ انهادي عبد47413801
راسب0غائب عبد الهادي سفلو475333
راسب142842عبد الهادي عقدة47614237
راسب0غائب عبد الوهاب العان47714005ً
راسب173047عبدالحمٌد المعل47899996ً
راسب18غائب 18عبدالرحمن عروان4790ً
راسب242650عبدالكرٌم العطار48014101
راسب1725.543عبدالكرٌم عصفور48114662
راسب202343عبدهللا الحمود48299941
راسب2035.556عبدهللا بارودي48314674
راسب212041عبدهللا حسن محٌمٌد48414645
راسب182644عبدهللا شحٌدة48514463
راسب212142عبدهللا محمد عبد الغن48699949ً
راسب1936.556عبدالناصر الكرٌدي48715215
راسب11غائب 11عبٌد الحسٌن48813363
راسب21غائب 21عبيدة اشقر48912378
راسب22غائب 22عبٌدة سراقبً 49022278
راسب20غائب 20عبٌدة سلٌمان49113915
راسب2024.545عبٌدة طرابلسٌة49214199
راسب1628.545عبٌده طعمه49313314
راسب10غائب 10عبٌده محمد عباس49413346
راسب2125.547عبٌده مراد49513772
راسب15غائب 15عدنان افة49613135
راسب20غائب 20عدنان السلٌمان49712699
راسب242145عدوٌة العمر المسعود49813586
راسب22غائب 22عدي دٌب49913814
راسب18غائب 18عدي سيف الدين50012140
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 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب1522.538عرابً عروب50114220
راسب0غائب محرومعفاف الغازي50211690
راسب20غائب 20عفراء الحمد50312847
راسب182644عقٌل الناصر50414038
راسب15غائب 15عالء الدين الشمالي505398
راسب181937عالء الدٌن العساف50699934
راسب191938عالء حمٌد50714672
راسب25غائب 25عالء سبع العرب50814113
راسب20غائب 20عالء سنقر50913834
راسب0غائب َصٍر عالء51013706
راسب25غائب 25عالم الفارس51114191
راسب0غائب علً الحسٌن51213600
راسب17غائب 17علً الحمودي51314259
راسب20غائب 20عمي الخالد 51413344
راسب0غائب انعهً عه51513894ً
راسب1422.537علً العلً بن محمد51613459
راسب2431.556علً الكبرٌت51777706ً
راسب19غائب 19علً النحالوي518
راسب92231علً أحمد51912988
راسب17غائب 17علً حسن52013380
راسب9غائب 9علً سلمان52113171
راسب212445علً سلٌمان52213521
راسب10غائب 10علً عاقل52314255
راسب0غائب علً عز الدٌن524352
راسب1923.543علً كلٌب52588889
راسب24غائب 24عميان العطاونة52612034
راسب2018.539عمار اسمندر52714200
راسب1635.552عمار الجرف 52899978
راسب1825.544عمار الحمص52914056ً
راسب1936.556عمار الخلف53099933
راسب0غائب هللا انعبد عًار53113854
راسب1735.553عمار الناٌف53213144
راسب14غائب 14عمار حج حسين533304
راسب173350عمار صافٌه53412622
راسب222345عمار عالوي53512913
راسب19غائب 19عمار فخور53613131
راسب192140عمر ارحٌم53714196
راسب0غائب انصًصاو عًر53813691
راسب12غائب 12عمر الطماس53914247
راسب21غائب 21عمر العبسي القسي54012374
راسب19غائب 19عمر المحمد54113843
راسب2015.536عمر جنٌد54213840
راسب20غائب 20عمر سعيد54311510
راسب20غائب 20عمر كزكز54413347
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راسب181735عمران الصباغ54514112
راسب18غائب 18عمران الصباغ54614113
راسب19غائب 19عمران دىيمش54713464
راسب1215.528عمرو الطيار54814126
راسب20غائب 20عمرو المصطفى54913787
راسب0غائب عوض العوض55012686
راسب2227.550عيسى عبد الكريم حداد 55112920
راسب13غائب 13عٌسى عطا هللا55214079
راسب14غائب 14غانم الدلٌم553868ً
راسب0غائب الفراتغفار صقر554354
راسب14غائب 14غمكين عبد اهلل55511713
راسب9غائب 9غياث العمري55611802
راسب17غائب 17غيث درويش55713849
راسب0غائب يحطٍ غٍث55813529
راسب21غائب 21غٌث مخلف الموسى 55990056
راسب222648فادي بسام الشرابي56013342
راسب1625.542فادي سعيد56113437
راسب1725.543فاطمة الزىراء غفير56213398
ناجح224062فاطمة قشاش56314281
راسب253459فايز الحسن الحسين56413404
راسب2124.546فجر المحمد56514064
ناجح204464فداء الحوراني56613370
راسب0غائب انطرالبً فراش56713873
راسب243054فراس السموم56813234
راسب20غائب 20فراس الغريواتي56912927
راسب19غائب 19فراس المصطفى57013685
راسب1422.537فراس معال57114078
راسب22غائب 22فرح الحمود57212894
راسب2315.539فرح العبد الرزاق57312880
راسب2227.550فيد حربة57414611
راسب0غائب انحطٍ فىاز57513869
راسب19غائب 19فوزي الشٌخ أحمد 57613445
راسب0غائب محرومفؤاد مصطفى57711546
راسب132134فؤاد منيل حسن57814063
راسب152843قتيبة حجازي57913268
راسب18غائب 18قحطان الشيحاوي58012361
راسب16غائب 16قحطان سفيان  الطو581379
راسب2133.555قصي الجاسم58212957
راسب0غائب قصي الرحال58312748
راسب163248قصي الطمب58499930
راسب0غائب إضًاعٍم حاج لص58513599ً
راسب233053قمر حجازي58614675
راسب142741قيس الشيخ ابراىيم58714194
راسب22غائب 22كارولٌن كركور58812817
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 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب1616.533كريم عميشة58914167
راسب13غائب 13كرٌم كفا59013176
راسب20غائب 20كالل المحيميد59113217
راسب2618.545الما شياب59213789
راسب16غائب 16لبنى عيد59314238
راسب19غائب 19لجٌن مصطفى59413496
راسب19غائب 19لؤي عبد الحميم 59522282
راسب20غائب 20ليث النعمه59612164
راسب9غائب 9رزوق نٍفى59713649ٌ
راسب2028.549ماجد الالذقاني59813892
راسب22غائب 22مارٌوكربوج59913386
راسب22غائب 22ماسه البخاري60012341
راسب19غائب 19مالك المنٌخر601854
راسب202949مالك شالش60213741
راسب23غائب 23مالك عبد الفتاح الخضر60312674
راسب19غائب 19مالك عمرٌن 60422283
راسب23غائب 23ماىر بريجاوي60512573
راسب192847ماىر صميعي60613730
راسب1032.543ماىر محمود60712714
راسب26غائب 26مجد الدٌن مهند الزبدي60813362
راسب2028.549مجد الشاميو60912778
راسب0غائب مجد عمار610170
راسب1526.542مجد مرىج61114181
راسب14غائب 14محسن فحلة 61222284
راسب19غائب 19محسن معطي61312355
راسب222547محمد اشقر61413011
راسب17غائب 17محمد اغيد االدلبي61512898
راسب192746محمد األحمد61613306
راسب0غائب األغمر يحًد61713576
راسب2424.549محمد األمير61812987
راسب173148محمد البعالو61913039
راسب0غائب محمد الجاسم620521
راسب20غائب 20محمد الجدعان62112619
راسب191736محمد الجمطة62214129
راسب1817.536محمد الحج عمي62312833
راسب203454محمد الحسن62412725
راسب221840محمد الحسين62513753
راسب15غائب 15محمد الحمادي62612400
راسب21غائب 21محمد الحموي62713619
راسب1728.546محمد الخالد62814073
راسب0غائب محمد الخضر62913865
راسب20غائب 20محمد الخطٌب63013114
راسب162238محمد الخمف63114621
راسب20غائب 20محمد الخلٌفة العسكر632953
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االولى السنة

 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب26غائب 26محمد الخميل63312290
راسب0غائب محمد الرسل63414028ً
راسب2115.537محمد الزعبي63513084
راسب2036.557محمد السموم63614119
راسب1424.539محمد السمير63714287
راسب924.534محمد الشعار63813407
راسب1926.546محمد الشيخ خميل63913137
راسب0غائب انصابىًَ يحًد64013777
راسب20غائب 20محمد الضحاك64113857
راسب1620.537محمد العطار64214072
راسب0غائب محمد العمي بن مالك64311769
راسب1836.555محمد العوير64499932
راسب18غائب 18محمد الفقهاء64512028
راسب21غائب 21محمد الكنعان64612297
راسب1931.551محمد المحمد64713707
راسب20غائب 20محمد المحمد64813503
راسب20غائب 20محمد المحمد64912700
راسب202545محمد المنصور65013756
راسب1823.542محمد النعيم65113780
راسب20غائب 20محمد اليارون65213465
راسب9غائب 9محمد الوتار65312457
راسب0غائب محمد الٌاسٌن 654218
راسب15غائب 15محمد امٌن ٌوسف65513129
راسب24غائب 24محمد اٌمن صفري65614141
راسب1521.537محمد أبو جاسم65714244
راسب0غائب محمد أحمد658819
راسب2226.549محمد أديب القاسم65914294
راسب20غائب 20محمد أراكيل66012870
راسب0غائب انهساع أغرف يحًد66113735
راسب203050محمد أمير عدي66213742
راسب917.527محمد أنس السفاف66314061
راسب25غائب 25محمد بخاري66414128
راسب213354محمد براء خضر66513901
راسب223557محمد بظ66614236
راسب2016.537محمد بيموان66790060
راسب0غائب انحًادي تًٍى يحًد66813555
راسب0غائب كرايً تىفٍك يحًد66913833
راسب12غائب 12محمد جاسر عل670770ً
راسب192544محمد جبر 67122287
راسب21غائب 21محمد جمعة الحفٌان67296
راسب0غائب محمد حاج اسعد67327999
راسب1914.534محمد حازم تدمري67413824
راسب222244محمد حجازي67512428
راسب202646محمد حربة67613723

 الكلية عميد مصدق

فاضل محمد د.أ
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 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب0غائب حطٍٍ يحًد67713562
راسب0غائب الفراتمحمد حميد محمد67815
راسب193251محمد خالد البيش67913783
راسب202545محمد خالد موسى باشا68013663
راسب2323محمد خربوطمي68114315
راسب202747محمد خموف68212990
راسب1525.541محمد خموف68314670
راسب20غائب 20محمد خلٌفة عسكر684953
راسب1521.537محمد خوام68577701
راسب1417.532محمد دىيمش68614609
راسب102434محمد ديب عمر حشيش68713231
راسب182947محمد رامز حسن68814216
راسب22غائب 22محمد رامً الملٌح68914145
راسب0غائب حايد انحاج رضى يحًد69013647
راسب2135.557محمد رمضان69113538
راسب12غائب 12محمد رياض عالوي69211678
راسب9غائب 9محمد رئٌف الشاعر6930
راسب17غائب 17محمد زاهر بالطه69413130
راسب0غائب زرق يحًد69513589
راسب2130.552محمد زيدان69613373
راسب1720.538محمد سالم احمد69799950
راسب21غائب 21محمد ساهر حنور69813440
راسب0غائب  ضعٍد يحًد69913751
راسب23غائب 23محمد سلوم70014119
راسب1827.546محمد سيف70113476
راسب24غائب 24محمد شحادة702
ناجح264874محمد شيم شقفة70313533
راسب122234محمد شيخ السوق70414116
راسب1517.533محمد صالح السموم 70599960
ناجح2160.582محمد صباغ70613591
راسب242448محمد صبري كشباش70713292
راسب17غائب 17محمد صطوف70814261
راسب1835.554محمد صالح الدين الصباغ70914055
راسب192746محمد طارق عرابي71013609
راسب20غائب 20محمد طروٌة71113431
راسب202040محمد طوماني71213705
راسب192342محمد ظافر الشيخ خالد71314268
راسب0غائب عدي عبادِ يحًد71413731
راسب2015.536محمد عبد الخالق71513708
راسب152944محمد عبد الكريم العثمان71614213
راسب22غائب 22محمد عبد الكريم جواش717934
راسب2024.545محمد عبد المطيف ظاظة71813828
راسب212647محمد عبد اهلل الشيخ71913954
راسب23غائب 23محمد عبد الواحد72013563

 الكلية عميد مصدق
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 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب0غائب محمد عدنان قاجو72111509
راسب1824.543محمد عروب72214148
راسب18غائب 18محمد عساف 723151
ناجح196281محمد عشي72413902
راسب1624.541محمد عالء الحجازي72513351
راسب223052محمد عالء حاكمي72699983
راسب153146محمد عالف72777776
راسب191534محمد عالوي72813253
راسب2035.556محمد عمي الزين72914217
راسب162339محمد عمي النايف73013297
راسب2027.548محمد عمي حمشو73113554
راسب202343محمد عمي عموش73299938
راسب202848محمد عمار73313074
راسب0غائب انحبال عًار يحًد73413646
راسب232548محمد عيدو73513151
راسب233154محمد غناج73613149
راسب20غائب 20محمد غٌث العمري73722288
راسب182543محمد غيث حبوبو73814099
راسب22غائب 22محمد فارس حسو73914029
راسب2231.554محمد فارس زرقش74013589
راسب19غائب 19محمد فارس سرمٌن74190071ً
راسب19غائب 19محمد فارس قبش74213913
راسب2029.550محمد فخري74314274
راسب182341محمد فدعين74413336
راسب2029.550محمد فرجاني74513671
راسب20غائب 20محمد فريج74612426
راسب233255محمد فيد الرمضان74714271
راسب213859محمد فواز المحمد74814252
راسب24غائب 24محمد فواز قندقجً 74922289
راسب0غائب محمد قاسم 750634
راسب0غائب بارودي لرباٌ يحًد75113813
راسب2229.552محمد كرم الحريف75214288
راسب233356محمد كزكز75313238
راسب1723.541محمد كشباش75414177
راسب20غائب 20محمد لبان75512423
راسب1934.554محمد محرز75612175
راسب20غائب 20محمد مرجاوي75713283
راسب2024.545محمد مصطفى  المصطفى75814052
راسب2427.552محمد مصطفى اجبارة75914137
راسب15غائب 14.5محمد مصطفى عثمان7600
راسب0غائب محمد معتز خباص76112675
راسب1526.542محمد ملحم فاعوري76214136
راسب0غائب فاضم يهدي يحًد76313709
راسب2132.554محمد مؤمن ضاهر76414086

 الكلية عميد مصدق

فاضل محمد د.أ
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 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب22غائب 22محمد نجم علوش76513604
راسب1720.538محمد نور الجاب76613308ً
راسب0غائب خهٍف اندٌٍ َىر يحًد76713863
راسب223759محمد نور السراج76814102
راسب16غائب 16محمد نور السقا76914083
راسب19غائب 19محمد نور السقا77013236
راسب173451محمد نور الشام77113357ً
راسب20غائب 20محمد نور الشواف77214296
راسب202444محمد نور العبود77314275
ناجح233861محمد نور الالذقان77414168ً
راسب221840محمد نور المحمد77512706
راسب2026.547محمد نور تلٌت77614222ً
راسب20غائب 20محمد نور حفٌف77713191
راسب0غائب حىا َىر يحًد77813644
راسب2126.548محمد نور سامر عبو77913187
راسب203757محمد نور عروان78012919ً
راسب1930.550محمد نٌوف78114096
راسب18غائب 18محمد هدروش78213321
راسب161935محمد وائل البصٌلة78313146
راسب1423.538محمد وضاح الحمد78413339
راسب12غائب 12محمد ولٌد الرمال78512703
راسب20غائب 20محمد وليد المصري78611160
راسب2025.546محمد ٌزٌد ملل78799968ً
راسب153449محمد ٌونس78813249
راسب2021.542محمود الجمال78913745
راسب932.542محمود الرحمون79014637
راسب92332محمود السطوف79114100
راسب15غائب 15محمود العموري79213065
راسب131629محمود المناع79314262
راسب13غائب 13محمود المهاوش794763
راسب25غائب 25محمود أحمد االبراهٌم79514162
راسب202141محمود باشوري79613581
راسب242549محمود جبارو79714151
راسب1734.552محمود حبابة79813438
راسب20غائب 20محمود خالد79912229
راسب16غائب 16محمود سفاف80014257
راسب151934محمود شرٌف االبراهٌم80114176
راسب1817.536محمود شوربة 80213026
راسب133447محمود عثمان80314122
راسب19غائب 19محمود علً الحسن804545
راسب1821.540محمود كرٌدي80512474
راسب183048محمود لطف80614115ً
راسب20غائب 20محمود مصطفى80713949
راسب152944محً الدٌن الطبل80814135

 الكلية عميد مصدق

فاضل محمد د.أ
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 البيطري الطب كلية

االمتحانات شعبة

راسب1220.533مراد الجاسم80999977
راسب22غائب 22مرتضى الشٌخ81013767
راسب26غائب 26برٌع يرح81113592
راسب243357مرح دوٌك81213588
راسب2226.549مرداس العظم81313571
راسب23غائب 23مرىف األسمر81411566
راسب12غائب 12مروان الحسن81512751
راسب19غائب 19مروان مروان81613302
راسب20غائب 20كردي يىصهً يروة81713899
راسب2334.558مرٌم كوجان81813721
راسب1932.552مسعف كنعان81913549
راسب23غائب 23مشيور مخول82012295
راسب1922.542مصطفى البارودي82113361
راسب2025.546مصطفى الخطٌب82213788
راسب17غائب 17مصطفى الدهبان82313365
راسب261945مصطفى السباع82413702ً
راسب18غائب 18مصطفى السيد82512043
راسب22غائب 22مصطفى الطيش82612606
راسب16غائب 16مصطفى العزو82712120
راسب1922.542مصطفى الكالس الحلب82813008ً
راسب162844مصطفى جعفر82913688
راسب23غائب 23مصطفى زوزة83012402
راسب203858مصطفى سفاف83113844
راسب16غائب 16مصطفى طالعانفراث832
راسب17غائب 17مصطفى عبد الواحد83312782
راسب16غائب 16مصطفى كاج83412940
راسب20غائب 20مصطفى محمد83512900
راسب17غائب 17مصطفى ٌحٌى رجب83613426
راسب0غائب فراتمصعب الشيخ موسى8373
راسب202747مصعب المنصور83813369
راسب25غائب 25مصعب شمس الدين83912623
ناجح194463مصعب قنان84013637ً
راسب20غائب 20مطيع ىده البرازي84112158
راسب182341معاذ الشحنه البستان84213304ً
راسب19غائب 19معاذ عروب84390076
راسب182644معاذ قدور84414107
راسب2122.544معاوٌة الشٌخ بكرو84513740
راسب24غائب 24معتز اليمر84612224
راسب22غائب 21.5معتز يوسفان84711490
راسب0غائب معتصم باهلل القج84811347
راسب192039مقٌم العل84914264ً
راسب132437مالك خالد85014249
راسب2425.550ملهم زوٌن85113645
راسب1634.551ملهم طقم85214165
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االمتحانات شعبة

ناجح226587ملهم قفورة85313896
راسب1925.545ملهم محمد85414071
راسب18غائب 18ممدوح المصري85511845
راسب2024.545ممدوح شتات85614626
راسب202545ممدوح هدله85713582
راسب211940منار سلطان85813785
راسب2230.553مناف كنعان85913541
راسب182644منال المهاوش86014058
راسب1215.528منذر الشٌحان86114097
راسب1432.547منصور عباس86212803
راسب0غائب منى زٌدان86313996
راسب2024.545منى فاعور86414635
راسب228.531مهاب كٌالن86513693ً
راسب222749مهنا ادرٌس86614616
راسب23غائب 23ميند النجار86712249
راسب0غائب مهند خرابة86813955
راسب2230.553مهند عٌسى86913779
راسب17غائب 17ميند يحيى عرب87012019
راسب2123.545مهند ٌوسف87113808
راسب30.531موسى الدندل87213293
راسب24غائب 24موفق الدقاق87313206
راسب18غائب 18مؤتمن صدور 87411614
راسب1420.535مؤتمن وداح87514625
راسب22.523مؤمن العل87677707ً
راسب1630.547مؤٌد الحسن المحمد87713980
راسب17غائب 17مؤٌد الدعاس87813263
راسب16غائب 16مؤيد الشاوي87944444
راسب20غائب 20مؤيد ياغي88012416
راسب2224.547مً المحمد88114664
راسب19غائب 19مٌاد هنداوي88290082
راسب21غائب 21مٌسر مسطو الحلب88313409ً
راسب14غائب 14مٌشٌل الطرشة88414207
راسب21غائب 21مٌالد كلثوم88513081
راسب2030.551ناٌف عدنان محمد عل88614224ً
راسب172845نجم الدٌن الدروٌش88714208
راسب2025.546نجٌب بركات88814660
راسب202747ندوة العٌسى88913879
راسب3636نسرٌن الشقق89012639ً
راسب1730.548نشوان السوٌحة89199916
راسب1227.540نضال ٌوسف89214139
راسب20غائب 20نوار أراكٌل89313598
راسب24غائب 24نور المصطفى89411598
راسب192948نور الهدى سفران89514077ً
راسب121729نورس خالد89688882

 الكلية عميد مصدق
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راسب17غائب 17هادي السقا89713379
راسب2020.541هادي جلعوط89814248
راسب203151هاشم عٌد89912611
راسب203757هانً الحسٌن90014045
راسب242650هانً دومط90113615
راسب0غائب كرايً ها90213852ًَ
راسب19غائب 19هاٌل البغا90313891
راسب13غائب 13هبة الصٌاح90490085
راسب252853هبة المحمد90514623
راسب251944هشام عراب90613618ً
راسب202343هشام كردي90799973
راسب0غائب انػايً هال90813860
راسب0غائب َعطاٌ حج هًاو90913868
راسب202343همام سٌفو91013842
راسب111627همام عبد المولى91177709
راسب16غائب 16هٌثم الحمادي91212547
راسب0غائب وائل الحج913109ً
راسب21غائب 21وائل الحمص91412790ً
راسب25غائب 25وائل العيسى91512006
راسب182442وائل دالً أحمد91614640
راسب1722.540وائل شهٌد91713916
راسب192342وائل وتارة91813669
راسب20غائب 20وسام أمٌل نبك91912998ً
راسب3535ولٌد الخلف92014032
راسب1618.535ولٌد الطباع92114103
راسب11غائب 11ولٌد دروٌش92214051
راسب19غائب 19ولٌد غنم92312484
راسب15غائب 15وئام صارم92411859
راسب192544ٌارا الجان92514057ً
راسب19غائب 19ٌاسر فاخوري92613198
راسب162844ٌاسر قاسم92714212
راسب21غائب 21ياسين فحمة92811756
راسب191938ٌاسٌن كٌجان92913250ً
راسب171936ٌاقوت النهار93088886
راسب193150ٌامن المٌهوب93113518
راسب2424ٌامن خشان93214323
راسب0غائب ٌحٌى االمٌر93314230
راسب1729.547ٌحٌى الدٌوان93414050ً
راسب122133ٌحٌى الرفاع93577702ً
راسب19غائب 19ٌحٌى بال93613761ً
راسب2421.546ٌحٌى شكري93712697
راسب25.526ٌزن الحاج عبدهللا93877708
راسب2037.558ٌزن الخضر93913786
راسب14غائب 14يزن الشعبان94012207
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االمتحانات شعبة

راسب21غائب 21يزن العمي94111677
راسب1627.544ٌزن أسعد94214226
راسب2221.544ٌزن حسٌن94313759
راسب2118.540ٌزن طهماز94413220
راسب202646ٌسار العل94513219ً
راسب192847ٌمان الحالق94614245
راسب16غائب 16ٌوسف ابراهٌم94713384
راسب20غائب 20ٌوسف اإلبراهٌم94813540
راسب1421.536ٌوسف السعٌد94999939
راسب2217.540ٌوسف الكنعان95013458
راسب18غائب 18يوسف جنيات95112302
راسب20غائب 20ٌوسف عبد هللا95212846
راسب202545ٌوسف عبدون95313932
راسب2037.558ٌوسف عمران95412718
راسب1912.532ٌوسف كسم95599923
راسب1621.538ٌوسف كوجان95613108
راسب222850ٌوسف محمود المصطفى95790093
راسب1820.539ٌوسف ٌوسف95813043
راسب19غائب 19ٌوشع علً خضور95912853
راسب2028.549ٌونس الراشد96013326

 الكلية عميد مصدق

فاضل محمد د.أ

  اللجنة رئيس    المقرر مدرس

%1.95 النجاح نسبة
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