
2019-2018الفصل االول  نتائج مقرر  تناسل ذكري وتلقيح اصطناعي

السنة الخامسة
كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
عالمةاسم الطالب

 العملي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

راسب2038.559ابراىيم الدباغ12806الخامسةم1

راسب19423ابراىيم حمبي  512448ر2
ناجح2238.561ابراىيم قشوة12413الخامسةم3

ناجح184563احمد االحمد الشيخ512103ر4

راسب17غائب17احمد الخطيب512802ر5

راسب191029احمد السموم512488ر6

راسب20غائب20احمد حموة511296ر7

راسب17421احمد قشاش513486ر8

راسب181028احمد كزكز512712ر9

راسب1823.542اسامة زعتر فرنسي512519ر10
ناجح253560اسماعيل األصفر13443الخامسةم11

راسب18927اياد حمشان512771ر12

راسب12غائب12ايياب صالح511751ر13
راسب203858أحمد الرفاعي13068الخامسةم14

راسب18غائب18أحمد الصوص12798الخامسةم15

راسب20غائب20أحمد الطيار13111الخامسةم16

راسب24غائب24أحمد النحاس13340الخامسةم17

راسب1832.551أحمد رحماوي13957الخامسةم18

راسب16723أحمد عبد المحسن الزكو513975ر19

راسب17غائب17أحمد محمد الطمب 5209ر20

راسب2229.552أحمد موصمي513484ر21
راسب0محرومأسامة حمود12537الخامسةم22

راسب231336أسامة قرطباني12986الخامسةإعادة 23

راسب21غائب21أنس اللجي513978ر24
ناجح2336.560أنس حمود12349الخامسةم25

راسب1931.551أيمن العبد اهلل13044الخامسةم26

ناجح244064آالء أفو12858الخامسةم27

راسب2335.559بدران الحارون511007ر28

راسب194.524بدور السيد احمد512808ر29
راسب193453براء الحمود الموسى12377الخامسةم30

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ نسبة النجا

عضو    عضو       عضو        أمينة السر
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راسب14غائب14برهان الدين حجازية511819ر31

راسب16016برهان عامر  512111ر32
ناجح2350.574بشار حمود13881الخامسةم33

راسب2029.550بالل األشرم12942الخامسةم34

ناجح253560بالل سالمي13387الخامسةم35

راسب212647جياد عمر12653الخامسةإعادة 36

ناجح214869جيانا عموش13323الخامسةم37

راسب233053حسام السماعيل13123الخامسةم38

راسب21غائب21حسان النحاس13173الخامسةم39

راسب19غائب19حسان صافيه511516ر40

راسب2023.544حسن حسون512705ر41
ناجح224365حسين المحمد13087الخامسةم42

ناجح2142.564حسين زيدان13015الخامسةم43

راسب18غائب18حسين سفاف512434ر44
راسب20222حسين سيمقيني12628الخامسةم45

راسب0محرومحسين عروق14027الخامسةم46

راسب0محرومحمزة وسمي الصالح14020الخامسةم47

ناجح276592حنين الراشد13175الخامسةم48

راسب18غائب18خلدون جمال512651ر49
راسب213354دعاء الخضر12822الخامسةم50

ناجح2452.577راني صالح13077الخامسةم51

راسب1933.553رشاد عبو14042الخامسةم52

راسب23غائب23رغدة الحسين12992الخامسةم53

راسب192342رىام الشيحاوي512272ر54
راسب228.531روان الخميف13254الخامسةم55

راسب1922.542ريم الينداوي12807الخامسةم56

راسب0محرومسماىر الحاج نعسان13920الخامسةم57

ناجح233962سميحة زعتيني13278الخامسةم58

راسب2128.550سير معراوي13265الخامسةم59

ناجح2145.567سيامند حسين12673الخامسةم60

راسب16غائب16شادي ورده512165ر61
ناجح2449.574شعيب ضرغام12891الخامسةم62
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د محمد فاضل.أ نسبة النجا
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ناجح265379عاصم الباكير13178الخامسةم63

راسب18غائب18عامر عطورة513454ر64

راسب192443عبد الرحمن العوير513432ر65
ناجح224769عبد الرحيم العابد13210الخامسةم66

ناجح265379عبد القادر العاني13956الخامسةم67

راسب1719.537عبد القادر ديبان   512082ر68
راسب213556عبد المطيف الغريب12887الخامسةم69

راسب16غائب16عبد اهلل الجاسم512240ر70
راسب0محرومعبد اهلل النمر12765الخامسةم71

راسب161733عبد اليادي الحميدي512723ر72

راسب193453عبدالكريم كحلوس511271ر73

راسب16غائب16عبدهللا خالد المحمد514035ر74
راسب2021.542عبود الحمادي11988الخامسةإعادة 75

راسب232447عبيدة السفاف12608الخامسةم76

راسب2136.558عروة البواب13224الخامسةم77

راسب212748عال البرازي11611الخامسةر78

ناجح2341.565عال الشب12991الخامسةم79

راسب18725عالء الخاني512930ر80
ناجح2141.563عمي الخميف13256الخامسةم81

راسب21غائب21عمي موسى12461الخامسةم82

راسب222244عمار المسلماني الشعار513938ر83

راسب212041عمر القدور512510ر84
ناجح2044.565عمران طاىر14329الخامسةم85

راسب183452عيد برغوث الصالح513012ر86

راسب1822.541عهد صطوف512131ر87
ناجح255378عوض اليوسف12753الخامسةم88

راسب21021غزل سواح13272الخامسةم89

ناجح2341.565غزوان مدهلل13483الخامسةم90

راسب1816.535غصون الحسين512763ر91

راسب1815.534غفار صقر512688ر92

راسب173148غيث سميمان 512672ر93
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راسب212748فاطمو الشب قدور14316الخامسةم94

راسب2036.557فرح العبد الرزاق12880الخامسةم95

راسب19غائب19فلاير الشاغوري512979ر96

راسب18غائب18قيصر بطرس512750ر97
ناجح215576لمى ابو شاش13207الخامسةم98

ناجح224668ماروكي حنا13893الخامسةم99

راسب181735ماىر شاىين12916الخامسةم100

راسب202141مايكل نوفل12739الخامسةم101

ناجح2454.579مبارك السعد13092الخامسةم102

راسب221335محمد احسان البزنكو513444ر103
ناجح2342.566محمد االبراىيم13150الخامسةم104

راسب203050محمد الحاج عبيد13450الخامسةم105

ناجح2147.569محمد الحمود12810الخامسةم106

ناجح245276محمد الشيحادي13383الخامسةم107

راسب223456محمد المصري12948الخامسةم108

ناجح194261محمد الويس12431الخامسةم109

راسب18غائب18محمد اياد قطان512348ر110

راسب192847محمد جياد مصري512882ر111

راسب171229محمد حوا513452ر112
راسب2121محمد خالد دبدوب12693الخامسةإعادة 113

راسب203252محمد سرستاني12160الخامسةم114

راسب2027.548محمد شفيق الجزار13460الخامسةم115

ناجح2445.570محمد عبد السالم13048الخامسةم116

راسب22غائب22محمد عمار رجوب12977الخامسةم117

راسب251843محمد عمار عدي12379الخامسةإعادة 118

راسب0محروممحمد فريج12426الخامسةم119

راسب20غائب20محمد معاذ صمودي512551ر120
راسب23730محمد منير عرواني12566الخامسةإعادة 121

راسب17غائب17محمد نور شعار512629ر122

راسب24غائب24محمود العابد514015ر123

راسب1823.542محمود حبابة513438ر124
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راسب2215.538محمود شققي512585ر125

راسب19غائب19محمود فرداوي512418ر126

راسب17غائب17مدحت الطباع512766ر127
ناجح2039.560مرح النابمسي13002الخامسةم128

راسب1931.551مرىف الصباغ12781الخامسةم129

راسب2420.545مصطفى الحمواني513009ر130
ناجح2245.568مصطفى الشخنة13225الخامسةم131

راسب18غائب18مصطفى عبد الرزاق عدي512561ر132
راسب2120.542معاذ جبارو12994الخامسةم133

راسب0محروممعاذ عطفو12936الخامسةم134

راسب232245معاذ عيان512770ر135

راسب23غائب23معمر الفرج514019ر136

راسب19غائب19مقداد الحمصي513995ر137

راسب19غائب19مكرم كاسوحة512062ر138

راسب1919.539ممدوح محيميد دبيس512556ر139
ناجح2348.572منار الشعار12884الخامسةم140

راسب22غائب22منصور لطفي512373ر141

راسب213354منيل قندقجي512702ر142
راسب2134.556مؤيد زينو12951الخامسةم143

راسب2328.552نايف الحمدي512914ر144
راسب192645نبال المصري12886الخامسةم145

راسب1933.553نبراس عيسى12570الخامسةم146

راسب15غائب15نضال طحان512329ر147
ناجح2340.564نور الدين الحاجي13311الخامسةم148

راسب246.531نوف الخميف12312الخامسةم149

راسب1934.554ىاني الشايب13079الخامسةم150

ناجح244872ىشام زمام512494ر151
راسب20828ىيا المكاري12996الخامسةم152

ناجح194665وافي كاسوحو12746الخامسةم153

راسب1923.543ورد لطفي12752الخامسةم154

ناجح244771وردان كاسوحة512792ر155
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راسب221133وسام غزال512429ر156

راسب215.527وليد غنم512484ر157
ناجح255883ياسر الطرشة 13456الخامسةم158

ناجح1941.561ياسر حسان13199الخامسةم159

راسب202242ياسين الياسين13038الخامسةم160

ناجح2559.585يامن العموش12394الخامسةم161

راسب23غائب23يحيى مرقا512594ر162

راسب16غائب16يزن العمي514022ر163
راسب19827يزيد بكور12961الخامسةم164

راسب0محروميمنى عبد القادرالفراتالخامسةم165

راسب2129.551يوسف حيدر12838الخامسةم166

راسب202545يوسف سوتل13147الخامسةم167

راسب17غائب17يوسف كمثوم512548ر168
راسب1926.546يونس الحمزاوي 11053الخامسةم169

راسب0

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ نسبة النجا

عضو    عضو       عضو        أمينة السر


