
2018/2017    الفصل األول 

13 من 1الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب2219.542ابراهٌم األعرج113375

راسب1926.546اعادةابراهٌم الجمال 212617

راسب161228ابراهٌم الحاج دمحم313942

راسب10غائب10ابراهٌم النحاس412404

راسب22931اعادةابراهٌم حنظل 513267

راسب1215.528ابراهٌم عبد الرحمن حسٌن 613981

راسب16غائب16اعادةابراهٌم عبد هللا الحسٌن713985

واجح2345.569ابراهٌم عبود الخلف814656

راسب231740اعادةابراهٌم مالولة 913113

راسب1126.538ابراهٌم مسموف1012409

راسب121527احسان الروم1112828ً

راسب0غائب0اعادةاحمد اركً 1212473

راسب9غائب9احمد االحمد1311900

راسب10غائب10اعادةاحمد الجمال 1413119

راسب0غائب0اعادةاحمد الدادا 1513376

راسب1433.548احمد الرفاع1613068ً

راسب15015اعادةاحمد السلوم1713318

راسب15722اعادةاحمد العبدهللا الشٌخ 1813313

راسب141933احمد العموري1913221

واجح2246.569اعادةاحمد الفارس2014010

راسب9غائب9احمد الفرخ2112947

راسب1829.548اعادةاحمد المدور2213126

راسب1731.549اعادةاحمد الموسى 2313303

راسب17غائب17احمد النحاس2413340

راسب20غائب20احمد الهجري2513983

راسب9غائب9احمد الٌاسٌن2613374

راسب6غائب6اعادةاحمد بوسطه ج2713392ً

راسب104959احمد رحماوي2813957

راسب12غائب12احمد زطٌمة2911978

راسب0غائب0اعادةاحمد زهر الدٌن الٌاسٌن3013374

راسب10غائب10احمد سمان3112958

راسب15غائب15احمد ضاهر3211461

راسب211334اعادةاحمد عبد العزٌز3313301

ناجح204161اعادةاحمد عثمان ابراهٌم 3413071

راسب15غائب15احمد علون 3512671

راسب11غائب11احمد علٌوي3613281

راسب9غائب9احمد هاٌل الحمود3712934

راسب0غائب0اعادةاسامة االحمد3812512

راسب0غائب0اعادةاسامة الحجازي 3912454

ناجح214263اعادةاسامة حمادة 4013089

راسب0غائب0اسامة وحود4113325

راسب5غائب5اسامه سلٌمان4213032

راسب10غائب10اسراء رحال4313169

راسب1930.550اسماعٌل الحاج عٌسى4414039

راسب1835.554اشرف دبوس4513228

راسب14014األمٌر هالل4613946

راسب16غائب16الحسن أسعد 4711236

راسب12غائب12اعادةالمعتصم باهلل المملون4813200

راسب202949اعادةالٌاس عبٌد 4912181

راسب0غائب0اعادةامٌر لٌمة  5012755

راسب231841امٌن الحمص5112903ً
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 2الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب9غائب9امٌن مرهف زلزوق 5212442

راسب0غائب0اعادةانس ازهر 5312730

راسب12غائب12انس البكري5412467

راسب18018اعادةانس الشب 5513327

راسب15318اعادةانس الشٌخ خالد 5613109

ناجح175067اعادةانس الصالح 5713069

راسب17غائب17انس حمود5812349

ناجح154661انس لدور5913122

راسب151126اٌاد السنكري6012289

راسب20222اٌاد عبد اللطٌف6113155

راسب11617اٌلً عبود6213864

راسب213455إبراهٌم الشٌخ موسى6313710

راسب9غائب9إبراهٌم جابر6413531

راسب16غائب16إبراهٌم زكٌة6513537

راسب18220أحمد الشرٌف6613818

راسب11غائب11أحمد العبدو6713097

راسب231437أحمد العلً بن دمحم6813719

راسب9غائب9أحمد العمرادلب69

ناجح2343.567أحمد بٌطار7013747

راسب232245أحمد خباز7113561

راسب11غائب11أحمد رستم72294

ناجح276289أحمد عز الدٌن7313590

راسب0غائبأحمد مشات74319ً

راسب0غائب0أحمد مطر الدمحم 7514327

راسب1315.529أسامة البالن7613585

راسب5غائب5أسامة السلٌمان  77

راسب27027أسامة المبالن7813776

راسب212041أسماء الملن7913837

راسب182543أشرف اإلسماعٌل8013552

راسب262551أمل طباع8113714

راسب271138أنس البارودي8213596

راسب21غائب21أنور االبراهٌم8311809

راسب10غائب10أوٌس دمحم عل8410834ً

راسب14غائب14أٌمن الدمحم 8511447

راسب14غائب14أٌهم الحسٌنفرات86

راسب18119أٌهم الصٌدل8713214ً

راسب0غائب0اعادةباجٌو االزرق 8812525

راسب17غائب17باسل الفرج8913973

راسب5غائب5اعادةباسل عروانً 9013208

ناجح2242.565باسل علً كمٌان فرات91

راسب0غائب0اعادةباسل فلفلة 9213992

راسب0غائب0اعادةباسل لصاب 9313415

راسب14014بتول ابراهٌم الٌاسٌن9412786

راسب12غائب12بتول الحاج سعٌدادلب95

راسب233255بتول الٌوسف9614299

راسب15غائب15اعادةبدر الدروٌش97655

راسب252449بدور البٌطار9813713

راسب16016اعادةبدٌع المراد 9913305

راسب21غائب21بدٌع أسعد البكري 10011265

راسب17219براء الماسم10113653

راسب13غائب13برهان باظة 10211255
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 3الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب242145اعادةبسام الحنبظلً 10313406

راسب1920.540بسام المطٌشة10413734

راسب23غائب23بسام زودة10513527

راسب16غائب16بشار أحمد10612856

راسب9غائب9بشار دٌوب 10712209

راسب0غائب0بشار ٌاسر األلوسً 108

راسب0غائب0اعادةبشٌر العمر 10913481

راسب9غائب9بشٌر شحادة11012666

راسب23غائب23اعادةبالل الحسون11113501

راسب14721اعادةبالل الهوٌس11213290

راسب10غائب10بنٌامٌن ٌوسف11311881

راسب15غائب15تٌسٌر دمحم خٌارة 11411320

راسب172946جلنار صلٌب11512787ً

راسب14غائب14جمال الفٌوم11611735ً

راسب141731اعادةجولٌان اسعد 11712844

راسب0غائب0اعادةجونً حصنً 11812921

راسب152540جٌانا علوش11913323

ناجح214061حازم البابا12013675

راسب131124اعادةحازم الجشعم 12113944

راسب11غائب11حامد الكوكو12211371

راسب1934.554حذٌفة اإلدلب12313782ً

راسب0غائب0اعادةحذٌفة الٌوسف 12413165

راسب14غائب14اعادةحذٌفة شاغوري 12513411

راسب14غائب14حذٌفه النبهان12612829

راسب20غائب20حذٌفه حتا12711643

راسب15غائب15حس حسون12812705

راسب173754اعادةحسام االسعد 12914328

راسب24غائب24اعادةحسام الحاج خلٌل 13013212

راسب1913.533اعادةحسام السلوم 13113295

راسب14غائب14حسان النحاس13213173

راسب17219حسان حواله13313309

راسب121830حسان طالب العثمان13413650

راسب19غائب19حسن البرادع13512464ً

راسب13غائب13حسن الدمحم الخمٌس13612192

راسب2028.549حسيه الوقاع 13799993

راسب2219.542اعادةحسن شاوي 13814320

راسب15غائب15حسن طربوش 13911088

راسب15823اعادةحسن عثمان 14013139

راسب10غائب10حسن مالش 14112093

راسب10غائب10حسٌن الرٌمة14210589

راسب13غائب13حسٌن الصلٌب14311044ً

راسب1030.541حسٌن العل14413058ً

راسب13619اعادةحسٌن الوحش14513953

راسب16غائب16حسٌن حمٌديفرات146

راسب1810.529حسٌن خضر14712954

راسب1141.553حسٌن سرٌو14813180

راسب20غائب20حسٌن سلمٌن14912628ً

راسب17غائب17حسٌن محب الدٌن 15011146

راسب14غائب14حكم خٌر هللا15113360

راسب192241حكم غسان مرع15214678ً

راسب1634.551اعادةحمدي النشار 15312960
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 4الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

ناجح255176حمزة أبو دٌوب15413524

راسب15722اعادةحمزة بدوي 15513157

راسب0غائب0حمزه االعرج15613243

راسب242953حمزه األحمد15713856

راسب11غائب11حمٌد خطاف البرهو 15811431

راسب11غائب11حنٌن تم15913279ً

ناجح274673حٌاة حسٌنو16013679

راسب2135.557اعادةخالد احمد شربوطل16113163ً

راسب11غائب10.5خالد اسماعٌل16212259

راسب16غائب16اعادةخالد االسود 16313213

راسب13غائب13خالد الحسٌن16412420

راسب2828خالد السلوم165253

راسب0غائب0خالد الشحود16613617

راسب19غائب19خالد الكماري16710847

راسب17غائب17خالد المحلل16810935

راسب0غائبخالد أحمد المحيميدفرات169

راسب15غائب15خالد خصً 17011295

راسب182644اعادةخالد صبرة 17112777

راسب212243خالد عابد17213621

راسب13غائب13خالد عزو17312598

راسب253055اعادةخالد كبٌسً 17413485

راسب3غائب3خالد دمحم المصطفى 17513182

راسب203454اعادةخلدون األحمد17613083

ناجح2140.562خلف الخلف17713976

راسب192948خلٌف الحسٌن17813317

راسب171229اعادةدحام فرج17913320

راسب1920.540دعاء لٌاسة18013631

راسب183654راما الشعار18113683

ناجح2043.564رامً العمر18213525

راسب132538رانً دنبر18313047

راسب15015رائد المنصور18413700

راسب21728رشاد حوجن18513661

راسب183351اعادةرضوان بركات 18613112

راسب1926.546رضاء البصير 18799912

راسب152540رغدة شٌخ المكارة18813183

راسب12غائب12رمضان الٌوسف18912059

راسب25غائب25اعادةرنٌم المنجد 19013328

راسب15غائب15اعادةرهام سبٌع 19112459

راسب0غائب0اعادةرهام نصرة 19212155

راسب262248روان طنٌش19313871

راسب20غائب20روعه سفران19412596ً

راسب14غائب14رٌان سفاف19513105

راسب13غائب13رٌم الفرخ19613815

راسب16غائب16رٌهام علً الصالح19713381

راسب1812.531زانا شٌخ موسى19812892

راسب6غائب6اعادةزكرٌا عربو 19913405

راسب17غائب17زهٌر سلٌمان20010491

راسب16غائب16زٌاد الحاج عثمان 20111062

راسب2028.549اعادةزٌد الجندلً 20213986

راسب16غائب16زٌد نوٌر20311940

راسب2027.548زٌدان مصٌن20413791ً
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 5الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب16غائب16ساجدة فواز الدمحم العافص205452

راسب13غائب13ساره الحمود الدرار20613963

راسب19غائب19ساره جاجه20712842

راسب18624سالم حورٌة20813226

راسب10غائب10سالم كردي209

راسب15غائب15سالً اوضه باش21012439ً

راسب20غائب20اعادةسامر عطار21113117

راسب262955سعاد عرفة21213625

راسب16319سعد دوش21313632

ناجح2241.564سعٌد الخلوف21413724

راسب15015سالم أمٌن جطل21514676

راسب20غائب20سلطان سرالب21610416ً

راسب183452سلمان ور21713522

راسب1710.528اعادةسلٌم سلٌم 21812863

راسب2328.552سلٌمان االبراهٌم21912728

راسب14غائب14سلٌمان كوجان22010777

راسب1532.548سمر الصباغ22113181

ناجح2445.570سمر مفتاح22213602

راسب22غائب22سهر معراوي22313265

راسب0غائبشادي عبدهللا الخلف224254

راسب1241.554شاٌش الحاج هارون22512176

راسب10غائب10صالح خلٌل22612508

راسب1641.558صالح سبسب22713100ً

راسب16غائب16صالح نوح مصطفى22811637

راسب2117.539ضحون حمد22913556

راسب202848اعادةضحى شمفة 23012568

راسب203151اعادةطارق الطٌار23113125

راسب11314طارق الكبرٌت23213397ً

راسب0غائبطارق الهجو233493

راسب21غائب21طارق حسن23410726

راسب0غائب0اعادةطارق لزلباش23513341

راسب18غائب18اعادةطلحة الرحمون 23613400

راسب1426.541طه حاتم23713909

راسب2032.553ظالل سفاف23813457

راسب1831.550عادل الحسو23913512

راسب6غائب6عامر الصالح240123024

راسب2424عبادة الجدعان241437

راسب151631اعادةعبادة رٌس 24213067

راسب20323اعادةعبادة سلطان 24314301

راسب182846عبد احمد عبود24414659

راسب182644عبد األحد حمد24513395

راسب18غائب18اعادةعبد الجبار غزال منباز24613128

راسب0غائب0عبد الجلٌل المصري24713282

راسب222244عبد الحكبٌم اسماعٌل دمحم 24813945

راسب142438عبد الحمٌد سفور24912478

ناجح2346.570عبد الحمٌد دمحم المعلً 250874

راسب12غائب12عبد الرحمن الحلو251441

راسب141832عبد الرحمن السالم 25213958

راسب0غائب0عبد الرحمن الشبٌب25313674

راسب10غائب10عبد الرحمن العاشك 25412265

راسب2110.532عبد الرحمن العمر المسعود25513118
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 6الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب10غائب10عبد الرحمن المٌطان25612486

راسب10غائب10عبد الرحمن المنجد25713230

راسب189.528عبد الرحمن بكور25813391

راسب0غائب0اعادةعبد الرحمن دغموش25913358

راسب15غائب15عبد الرحمن غزال26010922

ناجح244569عبد الرحمن لادر آغا26113766

راسب211233عبد الرزاق السحار26212713

راسب1313.527عبد الرزاق العلوش26313040

راسب16218اعادةعبد الرزاق المٌطان 26413053

راسب13غائب13عبد الرزاق أحمد26511119

ناجح2250.573عبد الرؤوف صمودي26613666

ناجح264571عبد العزٌز الحاج نعسان26713676

راسب15غائب15عبد العزٌز جوخدار26816000

راسب0غائب0اعادةعبد الفتاح الالز 26913322

راسب252651عبد المادر الٌاسٌن27013974

راسب22غائب22اعادةعبد المادر الٌاسٌن 27113307

راسب205.526اعادةعبد الكرٌم العبد الرحمن 272686

راسب20غائب20عبد الكرٌم الٌاسٌن27313202

راسب2110.532عبد الكرٌم شربوطل27413572ً

راسب16غائب16عبد الكرٌم ضعضعادلب275

راسب1010غائبعبد الكرٌم كشكش27614317

راسب14غائب14عبد هللا األحمد27711584

ناجح2448.573عبد هللا األشمر27813513

راسب23225عبد هللا الكامل27913643

راسب2036.557عبد هللا أبو علو28013657

راسب171229عبد هللا حالق28113251

راسب9غائب9عبد هللا خلف28212386

راسب163652عبد هللا زٌنو األرك28313614ً

راسب13غائب13عبد هللا لزي 28410880

راسب101525عبد هللا كوٌدر28513103

راسب18غائب18عبد المعٌن الدروٌش28613739

راسب14غائب14عبد المنعم كٌالن28714313ً

راسب1914.534اعادةعبد الهادي عفرٌت 28813239

راسب0غائب0عبد الهادي مخلص مك28914663ً

راسب12214عبد الوهاب العان29014005ً

راسب0غائب0عبدالحمٌد حاج سعٌد29114322

راسب21غائب21اعادةعبدهللا العبد الرحمن 29213420

راسب20غائب20اعادةعبدهللا العبد الكرٌم 29313972

راسب23غائب23اعادةعبدهللا حبو29413255

راسب0غائب0عبدهللا عبد الحمٌد بارودي29514674

راسب211738عبدهللا كتٌل29614298

راسب0غائب0اعادةعبود الحمادي 29711988

راسب161733عبٌدة طنٌش29813016

راسب9413عبٌدة هزاز29913931

ناجح244165عثمان مصطفى صطٌف30014631

راسب18 غائب18عرفه عباس30111619

راسب16 غائب16عز الدٌن العمٌل 30211103

راسب2017.538عصام العتر30313610

راسب1938.558اعادةعمٌل الناصر30414038

راسب12غائب12عالء اشمر 30512840

راسب133750اعادةعلً احمد الخلٌف30613256
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 7الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب133245علً الدروب30714309ً

ناجح2641.568علً الطبج30812452ً

راسب142842علً أسعد30913259

راسب10غائب10علً حسن31013380

راسب20غائب19.5علً حنورة31111728

راسب0غائب0اعادةعلً ساعود 31212363

راسب0غائب0علً عز الدٌن31314325

راسب21غائب21علً عساف31413233

ناجح194261اعادةعلً عٌسى 31513299

راسب0غائب0اعادةعلً دمحم العلً 31613459

راسب11غائب11علً منعم31711142

راسب14غائب14علً موصلل31812985ً

ناجح2763.591عماد الدٌن الشفون31913770ً

راسب17غائب17عماد كشاٌا32013882

راسب0غائب0عمار الجاسم32113070

راسب17غائب17اعادةعمار تلٌالت 32212414

راسب0غائب0عمار حج حسٌن32314311

راسب21غائب21عمار سرحان 32411279

راسب10غائب10عمار صافٌه32512622

راسب18غائب18عمر االصفر32612587

راسب12غائب12اعادةعمر العابد 32713242

راسب151328عمر المشاش32813413

ناجح204060عمر دلول الغنج32913160

راسب0غائب9عمر دهمان33012331

راسب14014عمر زمزم33113354

راسب20غائب20عمر شمفه33213394

ناجح154964عمر صابٌع اإلبراهٌم33313811

راسب211940اعادةعمر لولو 33413244

راسب19غائب19عمران دهٌمش 33513464

راسب16غائب16عناد الناعم 33611451

راسب10غائب10عواطف العاشور سالمةادلب337

راسب0غائب0اعادةعٌسى حداد 33812920

راسب0غائب0اعادةغالب النوٌر 33913124

راسب18غائب18غالب كنفان34011508ً

راسب183654اعادةغدٌر الجمعة 34113453

راسب13غائب13غزل سواح34213272

راسب201232اعادةغٌاث الحلب34313287ً

راسب193554اعادةغٌاث الواوي 34413959

راسب0غائب0اعادةفادي السعٌد34513437

راسب15غائب15فارس مراد34610711

راسب19524فاطمة الزهراء غفٌر34713398

راسب0غائبفاطمة الشب لدورادلب348

ناجح2447.572فاطمة العكلة34913715

راسب16غائب16فداء الحوران35013370ً

راسب15غائب15اعادةفراس السلوم 35113234

راسب000اعادةفراس العبود 35212136

ناجح234669فراس العلٌوي35313528

راسب24724فرح الصحن35412970

ناجح2247.570مرح دويك35513588

راسب0غائب0اعادةفرح غزال35612906

راسب2033.554فوزي الشٌخ أحمد35713445
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 8الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب114354فؤاد  اسعد35813289

راسب19غائب19اعادةفؤاد حوران35913245ً

راسب0غائب0اعادةلتٌبة الشٌخ عثمان 36013154

راسب16غائب16اعادةلتٌبة دمحم حجازي36113268

راسب171317لصً الجاسم36212528

راسب141428لصً جاسم36312957

ناجح224466لمر عبد الرحمن حجازي36414675

راسب0غائبلٌصر بطرس36512750

راسب17219كارولٌن كركور36612817

راسب12719كاظم عٌس حمد فرات367

راسب17غائب17كالل المحٌمٌد36813217

راسب15غائب15كمال الدٌن توكل36911632

راسب10غائب10كمال النجم عزام 37011040

راسب213455لجٌن المصري37112574

راسب171717لما دهبان37213170

راسب214221لمى ابو شاش37313207

راسب2320.523لٌلى كالس37412711

راسب1724.542اعادةماهر ابو حبوش37513120

راسب19غائب19ماهر باشوري37612944

راسب243559ماهر كزكز37713601

ناجح254469ماهر دمحم37813768

راسب0غائب0ماهر محمود37912714

راسب132841اعادةمأمون كالح 38013964

ناجح2241.564اعادةمثنى حسٌن العل38114012ً

راسب15924مجاب حاج عل382223ً

راسب15غائب15مجد الخطاب 38311449

راسب16غائب16مجد بٌراويادلب384

راسب16غائب16مجد مغمومه38511159

راسب16016اعادةمحسن فحلة 38613929

راسب172542محسن دمحم38713172

راسب11غائب11محسن معط38812355ً

راسب171027اعادةدمحم احمد العواد 38914021

راسب9غائب9دمحم اسامه عسكر39011943

ناجح2349.573دمحم األشمر بن لاسم39113507

راسب241438دمحم األطرش39213822

راسب2430.555دمحم البعالو39313039

راسب141125دمحم البٌضة39413099

ناجح223860اعادةدمحم الجنادي 39512097

راسب18غائب18دمحم الجٌرودي39611663

راسب9غائب9دمحم الحبال39711739

راسب0غائب0اعادةدمحم الحج علً 39812833

راسب15غائب15دمحم الحوران39912928ً

راسب187.526اعادةدمحم الخالد 40013080

راسب12غائب12دمحم الخطٌب40113218

راسب0غائب0دمحم الزعب40213084ً

راسب1638.555اعادةدمحم الشٌخ خلٌل40313137

راسب17غائب17دمحم الصالح بن ٌاسٌن40410699

راسب143546اعادةدمحم الصطوف40513237

راسب102232دمحم الصمار40613312

راسب182442اعادةدمحم الطٌار 40713442

راسب19غائب19دمحم العثمان 40811227
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 9الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب17017دمحم العمر40913550

راسب0غائب0دمحم المبٌض41013390

راسب0غائب0دمحم المشرف41113107ً

راسب14غائب14دمحم المصطفى 41211261

راسب201131اعادةدمحم الهوٌس41313349

راسب2123.545اعادةدمحم امجد ندٌم 41413910

راسب0غائب0اعادةدمحم امٌر اسماعٌل 41514001

راسب16غائب16اعادةدمحم امٌر نابلسً 41613141

راسب15غائب15دمحم اٌاد لطان41712348

راسب9غائب9دمحم أحمد الرسل41814028ً

راسب19322دمحم أشرف األسعد41913778

ناجح1941.561دمحم أصفر42013773

ناجح2141.563دمحم أمٌن خان42113511ً

راسب172239دمحم أنس أرمنازي42213482

ناجح2144.566دمحم بدر بوزي42314673

راسب0غائبمحروماعادةدمحم براء نوفل42413252

راسب10غائب10دمحم بسام الحسن42512725

راسب0غائباعادةدمحم بشر كلٌب42613475

راسب11011اعادةدمحم بشٌر علٌوي427861

راسب97.518.5دمحم بكر السما42812565

راسب15غائب15دمحم تالوي42913914

راسب13غائب13دمحم جبالوي 43011067

راسب19غائب19دمحم جالل المصٌر43113574

راسب0غائب0اعادةدمحم جلب43214331

راسب2غائب2اعادةدمحم حجازي 43312428

راسب10غائب10دمحم حرب43411907

راسب17غائب17دمحم حمزة الضمان43512073

راسب161935اعادةدمحم خالد االحمد 43613306

ناجح244064دمحم خالد البٌش43713783

راسب3غائب3اعادةدمحم خالد الخطٌب 43813218

راسب2326.550اعادةدمحم خلوف 43912990

راسب182644دمحم دغموش44013463

راسب1521.537دمحم رمضان44113538

راسب18غائب18دمحم زاهر العل44213898ً

راسب20غائب20دمحم زاهر المعصرانً 44311383

راسب12غائب12اعادةدمحم زٌدان44413373

راسب106.517اعادةدمحم سامر الغرٌواتً 44513286

راسب0غائب0اعادةدمحم سامر حلوم 44613269

راسب17118دمحم سامً لبان فرات447

راسب181735اعادةدمحم سكر 44814302

راسب16غائب16دمحم سواد الحمادي44913952

راسب1741.559اعادةدمحم طارق رستم 45013930

ناجح2048.569دمحم طالب آغا45112586

راسب21728اعادةدمحم عامر ابً سن45213156

راسب19غائب19دمحم عامر التمر البرازي45313839

راسب16غائب16اعادةدمحم عبد الرحمن 45412632

راسب124254دمحم عبد السالم45513048

راسب10غائب10دمحم عبد العزٌز45611970

راسب0غائب0اعادةدمحم عبد اللطٌف الشمالً 45713990

راسب0غائب0دمحم عبد اللطٌف الشٌخ45813979

راسب2136.558اعادةدمحم عبدهللا الشٌخ45913954
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 10الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب15520دمحم عبسً خربوطل460336ً

راسب22غائب22دمحم عرفة46110603

راسب1926.546اعادةدمحم عساف 46212110

راسب1918.538دمحم علً الناٌف46313297

راسب14غائب14دمحم عمار46413074

راسب13غائب13دمحم عمار الكٌال46512559

راسب9غائب9دمحم عوٌس46612412

راسب1627.544دمحم عبدو46713151

راسب13غائب13اعادةدمحم عٌسى خزاعً 46813052

راسب152742دمحم غناج46913149

راسب143044دمحم فادي العثمان47013355

راسب9غائب9دمحم فارس الجاسم47112663

راسب0غائب0اعادةدمحم فارس فهد حسو 47214029

راسب27غائب27دمحم فجر بادنجك47313544ً

ناجح225274اعادةدمحم فرٌج 47412426

راسب0غائب0اعادةدمحم فهمً السبع 47512118

راسب10غائب10دمحم فؤاد العل47612583ً

راسب1724.542دمحم لتٌبه النبهان47713335

راسب22غائب22دمحم لسوم478

راسب23023دمحم لمر الدٌن47913359

ناجح234164اعادةدمحم كزكز 48013238

راسب15غائب15دمحم لبان48112423

راسب0غائب0اعادةدمحم مازن الدروٌش 48212616

راسب202949دمحم مأمون الخالد48313746

راسب12غائب12دمحم مرضعة48411793

راسب17غائب17اعادةدمحم منٌر عروانً 48512566

راسب13غائب13دمحم ناٌف رلٌة48612578

راسب1936.556دمحم نزٌه عرب48714297

راسب10غائب10دمحم نعسان48812317

راسب12517دمحم نور احمد الخلف48913461

راسب0غائب0اعادةدمحم نور الجاب49013308ً

راسب241034دمحم نور الخضر49113501

راسب1428.543دمحم نور العساف49213260

راسب1931.551اعادةدمحم نور الدمحم 49312706

راسب16521دمحم نور المصري49412620

راسب159.525دمحم نور المالش49513388

راسب0غائب0اعادةدمحم نور جوخدار 49612825

راسب1818.537اعادةدمحم نور خفٌف49713191

راسب9غائب9اعادةدمحم نور عبو 49813187

راسب18غائب18دمحم هالل المصٌر49912499

راسب0غائب0اعادةدمحم واصل الهالل50012893ً

راسب223557دمحم ٌحٌى األحمد50114638

راسب0غائبدمحم ٌوسف الموصغلً فرات502

راسب20غائب20دمحمنور االبراهٌم50311803

راسب5غائب5اعادةمحمود الجنٌدي 50413298

راسب0غائب0اعادةمحمود الداغستانً 50512963

راسب12غائب12محمود الدغٌم50612974

راسب20غائب20اعادةمحمود الزبدي 50713928

راسب0غائب0اعادةمحمود السلٌمان 50812695

راسب0غائب0اعادةمحمود الكامل 50911618

راسب1838.557محمود المصري51012952

مصدق عميد الكلية عضو          عضو                   أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر



2018/2017    الفصل األول 

13 من 11الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

ناجح234669محمود المصطفى51113502

راسب18018اعادةمحمود المطر 51213943

راسب1314.528اعادةمحمود الٌاسٌن 51313300

راسب173451اعادةمحمود غاجٌه 51412696

راسب921.531اعادةمحمود مسلم 515559

راسب14غائب14اعادةمحمود مصٌطف51613949

راسب16218اعادةمحمود ٌحٌى الحاج حمود51713168

راسب1628.535مرح النابلس51813002ً

ناجح204565مرعً الفرج51913577

ناجح204161مرهف موسى باشا52013072

راسب20غائب20مسرة الٌاسٌن52112634

راسب0غائب0اعادةمصطفى االفندي 52212450

راسب0غائب0اعادةمصطفى البارودي 52313361

راسب18غائب18مصطفى الدٌري52413474

راسب91827مصطفى الشحنة52513225

راسب19524مصطفى الكالس الحلب52613008ً

ناجح214364مصطفى المصري52713816

راسب19غائب19مصطفى جرجنازي52812983

راسب10غائب10مصطفى رحالادلب529

راسب1629.546مصطفى شٌخ أمٌن53013667

راسب18غائب18مصطفى عبد الرزاق عدي53112561

راسب18غائب18مصطفى عمر53211676

راسب10غائب10مصطفى عمرٌن53312351

ناجح2139.561اعادةمصعب المنصور 53413369

راسب14غائب14مصعب أبو بكر 53511476

راسب11غائب11مضر الدبٌات53612179

راسب14غائب14مضر المحمود فرنس53712092ً

راسب11غائب11معاذ االشرفان53811784ً

راسب181331اعادةمعاذ الشحنة البستان53913304ً

راسب16925اعادةمعاذ رلٌة 54013264

راسب00معمر الفرج54114019

راسب20غائب20مكرم كاسوحة 54212062

راسب1414مالك السليمان543460

راسب151126ملن طنٌش54413190

راسب12غائب12اعادةممدوح دبٌس54512556

راسب193554اعادةممدوح ضاهر54613094

راسب22غائب22منصور لطف54712373ً

راسب161834منمذ حوران54813884ً

راسب1016.527منهل دمحم54913439

راسب12غائب12مها الحالق55012530

راسب19غائب19مهدي الفاضل 55111482

راسب1723.541اعادةمهند الحمدان 55213961

راسب0غائب0مهند الخرابة55313955

راسب195271مهند الموسى55413648

راسب18غائب18مهند حوا 55511097

راسب10غائب10مؤتمن صدور55611614

راسب23غائب23مؤمن ناعم55710789

راسب0غائب0مؤٌد الحسن558839

ناجح194261اعادةمؤٌد زكرٌا ملحم55913102

راسب1415.530اعادةمؤٌد زٌنو 56012951

راسب15غائب15مٌادة عبٌدو56112268
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 12الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب16016مٌثم أدرٌس56212850

ناجح2343.567مٌسم الفنار56313711

راسب12غائب12مٌالد العبد هللا56412130

راسب12غائب12مٌالد كلثوم56513081

راسب0غائب0اعادةمٌمونة جواد56613296

راسب17غائب17اعادةناتالً توما الحلب56713116ً

راسب151126ناٌف الشٌخ56812607

راسب0غائب0اعادةنبال الجومانً ادلب569

راسب172340نبراس عٌسى57012570

راسب15غائب15نجٌب الطراف57110781

راسب182442نزار ضرغام57212895

راسب9غائب9اعادةنشوان السوٌحة 57386

راسب14غائب14نصر الدٌن األحمد العبد هللا57411513

راسب9غائب9نضال طحان57512329

راسب10غائب10اعادةنضال دمحم حمٌد57613037

راسب10غائب10نهال بطرس57712935

راسب14غائب14نهلة النحاس57813203

راسب174158نوال لطرنج57913628ً

راسب25غائب25نور البكور58012939

ناجح125668نور الدٌن الحاج58113311ً

ناجح184462نور الدٌن الٌونس58213626

راسب0غائب0اعادةنور الدٌن عروب 58313330

راسب0غائب0اعادةهاشم علً عٌد 58412611

راسب1937.557اعادةهانً عبود 58512274

ناجح234568هبة الرٌحاوي58613629

راسب203252هبة هللا لصاب58713698

راسب19726اعادةهال فرداوي 58813329

راسب181533همام سٌفو58913842

راسب1919.538هٌا المكاري59012996

راسب171936هٌام الشٌخ591856

راسب172845هٌثم علً السٌد 59299913

راسب10غائب10وائل الحمص59312790ً

راسب12غائب12وائل المصري59413470

راسب0غائب0اعادةوائل حسامً العابد59513158

راسب10010وائل عاشور59613064

راسب10غائب10وائل عبد الغن59712599ً

ناجح224769وسام محسن59813110

راسب152338وفاء ٌاغمور59913587

راسب13114ولٌد خالد الخلف60014032

راسب0غائب0اعادةولٌد شٌخ الغنامة 60113274

راسب183149ولٌد دمحم عثمان 60299994

راسب0غائب0اعادةوئام مسعود 60312857

راسب14غائب14ٌاسر الزٌدان60411549

راسب191130اعادةٌاسر الزٌن 60513121

راسب9غائب9ٌاسر الشواف60612710

راسب0غائبٌاسر بدران607263

راسب17غائب17ٌاسر سعد60811919

راسب1812.531ٌاسر فاخوري60913198

راسب223355ٌاسر فرٌد العش61013566

راسب2432.557ٌامن المٌهوب61113518

راسب0غائبٌامن خشان612105
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2018/2017    الفصل األول 

13 من 13الصفحة 
نتائج مادة تغذية حيوان

 السنة الثالثة

كلية الطب البيطري

 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرلم

 الجامعً
اسم الطالب

وضع 

العملً

عالمة

 العملً

وضع 

النظري

عالمة 

النظري
النتٌجةالمجموع

راسب9غائب9ٌحٌى  سالم61313248ً

راسب18غائب18يحيى الرفاعي 614135

راسب22غائب22ٌحٌى الطٌش61513923

راسب0غائب0اعادةٌحٌى العمري61613066

راسب15غائب15اعادةٌحٌى حكمت سالمً 61713248

راسب20غائب20ٌحٌى شكري61812697

راسب131932اعادةٌزن العبد الرزاق 61913138

راسب00يزن العلي62014022

راسب0غائب0ٌزن طهماز62113220

راسب181836اعادةٌسرى طعمة 62213184

راسب1226.539اعادةٌوسف الكنعان 62313458

راسب1320.534ٌوسف سلٌم62413142

راسب0غائب0اعادةٌوسف سوتل 62513147

راسب0غائب0ٌوسف عبدون62613932

راسب17غائب17ٌوسف لصاب62711098

راسب1325.542ٌوسف كوجان62813108

راسب0غائب0اعادةٌوسف ندٌم عبدهللا 62912846

راسب22غائب22اعادةٌونس الراشد 63013326

0
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