
2019/2018الفصل االول  نتائج مادة الصحة العامة والطب الوقائي

السنة الخامسة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت

الرقم

اسم الطالب الجامعي

وضع 

العملي

عالمة

 العملي

وضع 

النظري

عالمة 
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ناجح194463ابراىيم الدباغ512806م1
ناجح234467ابراىيم قشوة512413م2
ناجح224365احمد الرفاعي513068م3
راسب202747احمد الصوص512798م4
ناجح274673احمد الطيار513111م5
ناجح264167احمد النحاس513340م6
راسب20غائب20احمد حموة511296ر7
ناجح234770احمد رحماوي513957م8
راسب0غائب0اسامة حمود512537م9

ناجح253863اسماعيل األصفر513443م10
راسب21غائب21انس المجي 513978ر11
راسب203252انس حمود512349م12
ناجح273360أالء أفو512858م13
ناجح253964أيمن العبد اهلل513044م14
راسب184058براء الحمود الموسى512377م15
راسب22غائب22برىان الدين حجازية511819ر16
ناجح263965بشار حمود513881م17
راسب243559بالل االشرم512942م18
ناجح294473بالل سالمي513387م19
راسب20غائب20جاسم النجوم512000ر20
ناجح244165جيانا عموش513323م21
ناجح254671حسام السماعيل513123م22
راسب18غائب18حسان الغيث510737ر23
ناجح284573حسان النحاس513173م24
ناجح234669حسين المحمد513087م25
ناجح225173حسين زيدان513015م26
ناجح224870حسين سيمقيني512628م27
راسب0غائب0حسين عروق514027م28
راسب0غائب0حمزة وسمي الصالح514020م29
ناجح305888حنين الراشد513175م30
راسب17غائب17حنين ىاشم المحمود599969ر31
ناجح243761دعاء الخضر512822م32

مصدق عميد الكلية 
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راسب253156راني صالح513077م33
ناجح234568رشاد عبو514042م34
ناجح224365رغده الحسين512992م35
ناجح253762روان الخميف513254م36
ناجح224163ريم الينداوي512807م37
راسب0غائب0سماىر الحاج نعسان513920م38
ناجح294574سميحة زعتيني513278م39
راسب183149سير معراوي513265م40
ناجح214061سيامند حسين512673م41
ناجح234568شعيب ضرغام512891م42
ناجح294675عاصم الباكير513178م43
ناجح253560عبد الرحيم العابد513210م44
ناجح275784عبد القادر العاني513956م45
ناجح253762عبد المطيف الغريب512887م46
ناجح274875عبد اهلل النمر512765م47
ناجح273461عبداليادي القطان510976ر48
ناجح204969عبيدة السفاف512608م49
ناجح285179عروة البواب513224م50
ناجح253964عال البرازي 511611ر51
ناجح293463عال الشب512991م52
ناجح263561عمي الخميف513256م53
ناجح264470عمي موسى512461م54
راسب29غائب29عمر سراقبي510788ر55
ناجح224062عمران طاىر514329م56
ناجح274976عوض اليوسف512753م57
ناجح284674غزل سواح513272م58
ناجح194362غزوان مدهلل513483م59
راسب222850فاطمو الشب قدور514316م60
راسب253156فرح العبد الرزاق512880م61
ناجح284674لمى ابو شاش513207م62
ناجح244266ماروكي حنا513893م63
ناجح214364ماىر شاىين512916م64
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ناجح204565مايكل نوفل512739م65
ناجح294776مبارك السعد513092م66
ناجح234366محمد االبراىيم513150م67
ناجح214869محمد الحمود512810م68
ناجح295079محمد الشيحاوي513383م69
ناجح214263محمد المصري512948م70
راسب203959محمد الويس512431م71
راسب193958محمد حاج عبيد513450م72
راسب273158محمد سرستاني512160م73
راسب243559محمد شفيق الجزار513460م74
راسب223456محمد عبد السالم513048م75
ناجح274067محمد عمار رجوب512977م76
راسب153348محمد فريج512426م77
راسب162844محمد معاذ صمودي512551ر78
راسب173350محمد منير عرواني512566ر79
راسب30838محمد نور القصاب513019ر80
راسب16غائب16محمد نور شعار512629ر81
ناجح264874مرح النابمسي513002م82
ناجح253762مرىف الصباغ512781م83
ناجح214263مصطفى الشخنة513225م84
ناجح254166معاذ جبارو512994م85
راسب0غائب0معاذ عطفو512936م86
ناجح214061منار الشعار512884م87
ناجح273663مؤيد زينو512951م88
ناجح213960نبال المصري512886م89
راسب243458نبراس عيسى512570م90
ناجح254267نور الدين الحاجي513311م91
راسب243357نوف الخميف512312م92
ناجح233861ىاني الشايب513079م93
راسب16غائب16ىدى الظاىر 513999ر94
راسب253257ىيا المكاري512996م95
ناجح243660وافي كاسوحو512746م96
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ناجح233962ورد لطفي512752م97
ناجح234669ياسر الطرشة 513456م98
ناجح254873ياسر حسان513199م99

راسب27734ياسين الياسين513038م100
ناجح285381يامن العموش512394م101
راسب17غائب17يزن العمي514022ر102
ناجح224264يزيد بكور512961م103
راسب0غائب0يمنى عبد القادرالفرات5م104
ناجح204060يوسف حيدر512838م105
راسب173653يوسف سوتل513147م106
راسب263359يونس الحمزاوي 511053م107
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