
2019-2018الفصل االول  نتائج مقرر  علم األحٌاء الدقٌقة العام

السنة الثالثة
كلٌة الطب البٌطري

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
عالمةاسم الطالب

 العملي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

راسب1712.530ابراىيم احمد حاج عبد اهلل314677م1

راسب0محروماسماعيل ابراىيم النعمات الفرات3م2

راسب9غائب9البتول كعيد313612م3

راسب1832.551إيناس البصيمو313076م4

راسب253055أحمد الحسون313656م5

راسب173552أحمد العمي بن عمي313535م6

راسب2038.559أحمد العمر314289م7

ناجح204262أحمد المحيميد313062م8

راسب10غائب10أحمد أراحيل313823م9

ناجح214061أحمد رحمون314188م10

ناجح1749.567أحمد شحاد314131م11

راسب10414أحمد عدي313812م12

راسب2130.552أحمد مزٌان314260م13

راسب193352أمجد حالق314256م14

ناجح2148.570أنس اإلبراهٌم313867م15

راسب16016أٌمن حسن عجٌل314606م16

راسب0محرومأييم أحمد313925م17

راسب172441آالء درويش313921م18

راسب13518باسل العشموطي312981م19

راسب12غائب12باسل جعموك313652م20

راسب156.522بياء الغريب313754م21

راسب21223حافظ الجبر313551م22

راسب13619حذيفة شرف الدين313559م23

ناجح235578حسن الحلب314091ًم24

راسب153348حسين نصر313616م25

راسب12غائب12حمزة االوا314636م26

راسب202848حنان قسوم 314668م27

ناجح225678خالد االحمد314143م28

راسب91221خالد الجمعة313508م29

ناجح255984خالد الحمود313917م30

راسب193756خالد حسٌن ابراهٌم فرات3م31

راسب161228خلدون الحسن314120م32

راسب0محرومخمف صالح المحمد العبد الحسينالفرات3م33

راسب909راجي أبو عمول313401م34

ناجح2338.562رامً شباط313565م35

راسب172946رضوان شعار314183م36

مصدق عمٌد الكلٌة 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر     رئٌس اللجنة 
عضو    عضو       عضو        أمٌنة السر



2019-2018الفصل االول  نتائج مقرر  علم األحٌاء الدقٌقة العام

السنة الثالثة
كلٌة الطب البٌطري
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النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

ناجح246286رغد صمودي314171م37

راسب10غائب10رىف الصغير313515م38

راسب193554رٌما الزازا314093م39

راسب9514رئبال قاسم313060م40

راسب143953سارة تمٌم314169م41

راسب212243سامر جعيمة313613م42

ناجح255277سيمون الدرغام313569م43

راسب15غائب15شوكت بربر أمين313575م44

راسب1511.527صفا الشريف313670م45

راسب14غائب14صفيو المصطفى313912م46

راسب14غائب14عادل الحمود313807م47

راسب111324عبد الخالق اإلدلبي313668م48

ناجح165066عبد الستار زقزوق 314615م49

راسب0محرومعبد الصمد ابراهٌم الكرٌمو فرات3م50

راسب0محرومعبد الصمد محمد الحمد314654م51

راسب9615عبد الكريم البارودي313689م52

راسب141933عبد الكريم حسام الدين عصفور314662م53

راسب10غائب10عبد المطيف الضاىر313611م54

راسب1436.551عبد اهلل ابو الطواقي313763م55

ناجح214970عبد هللا الشردوب314251م56

راسب0محرومعبد الناصر حسٌن الكرٌدي فرات3م57

راسب909عبد النور يوسف حاتم313594م58

ناجح215071عبدالكرٌم العطار314101م59

ناجح245478عبدهللا زٌاد اللبابٌدي 314642م60

راسب17017عبيدة سرميني313758م61

راسب163.520عبيدة ىويدي313749م62

راسب26غائب26عدنان السح313765م63

راسب15غائب15عدنان ورق313627م64

راسب165.522عدي الجندي313547م65

ناجح215980عالء الدٌن قشاش314076م66

راسب203959عالء سبع العرب314113م67

ناجح2256.579عالم الفارس314191م68

ناجح234265عمار النايف313144م69

ناجح2360.584عمار هوٌدي314157م70

ناجح2359.583عمران هوٌدي314156م71

راسب14822علً الغفاف315009م72

مصدق عمٌد الكلٌة 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر     رئٌس اللجنة 
عضو    عضو       عضو        أمٌنة السر
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راسب22022غيث درويش313849م73

راسب21غائب21فادي البارودي313680م74

راسب172643فادي المصري314153م75

ناجح245579فاٌز الحسن الحسٌن313404م76

راسب161834قتيبة الخالد313519م77

راسب182543قمر قره بوالد313870م78

راسب14014الما شياب313789م79

راسب1635.552لماح شعبان314691م80

راسب173249ماجد الالذقاني313892م81

راسب22غائب22مالك الجٌجكل314192ًم82

راسب1837.556مالك السمان314062م83

راسب1927.547مالك شالش313741م84

ناجح245276ماهر الجوهر314088م85
ناجح255075محمد ابراىيم مصري رجب314098م86

راسب0محروممحمد اشقر313011م87

راسب1726.544محمد الرحٌل314269م88

ناجح215475محمد الشمال314146ًم89

راسب131023محمد المحمد313707م90

ناجح264773محمد الناصر313530م91

ناجح253661محمد النصر314089م92

راسب909محمد أدىم جنيدالفرات3م93

راسب10313محمد بدر قشاش313798م94

راسب151025محمد براء خضر313901م95

راسب1529.545محمد بياء الدين الضاىر313050م96

راسب152136محمد ثائر كرزون314204م97

راسب13غائب13محمد حربة313723م98

ناجح235174محمد حسٌن313562م99

راسب9غائب9محمد خاني313906م100

راسب0محروممحمد خمف العنزيالفرات3م101

راسب909محمد خير الحريب313558م102

راسب12012محمد ديب عمر حشيش313231م103

راسب0محروممحمد زاىر بالطو313130م104

راسب12921محمد سعيد عيد313888م105

راسب13013محمد سلوم314119م106

راسب13غائب13محمد شمة313548م107

راسب124.517محمد شيم شقفة313533م108

مصدق عمٌد الكلٌة 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر     رئٌس اللجنة 
عضو    عضو       عضو        أمٌنة السر
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راسب14غائب14محمد صباغ313591م109

راسب1339.553محمد صبري كشباش313292م110

راسب0محروممحمد عبد الخمف الفرات3م111

راسب11213محمد عشي313902م112

راسب182745محمد فرحان طيماز313797م113

ناجح2439.564محمد فواز المحمد314252م114

ناجح235982محمد نور السراج314102م115

راسب17522محمد نور الالذقان314168ًم116

ناجح2245.568محمد نور عروان314127ًم117

ناجح236083محمد نور عصفور314123م118

راسب145.520محمد يونس313249م119

راسب12618محمود البقدونسي313606م120

ناجح265076محمود أحمد االبراهٌم314162م121

راسب1927.547محمود عزاقير313729م122

ناجح2659.586مرهف العمر314150م123

ناجح2448.573مرٌم سفاف314124م124

راسب161430مصطفى السباعي313702م125

راسب14غائب14مصطفى جعفر313688م126

راسب16غائب16مصعب قناني313637م127

راسب1728.546مناف كنعان313541م128

ناجح224466منال المهاوش314058م129

راسب213152ميند يوسف313808م130

راسب151530موسى الخالد313570م131

ناجح2662.589موسى العل314154ًم132

ناجح2142.564مٌسم المنٌن314110ًم133

ناجح2047.568نادٌة الشٌخ خلٌل314163م134

ناجح254772نور عبو314109م135

راسب243256هادٌة الططر314070م136

ناجح244670هال المصري314180م137

راسب141832وفاء السقا313539م138

ناجح234669والء جعٌلة314108م139

ناجح265379ٌحٌى الطٌش314203م140

راسب2330.554يزن الخضر313786م141

راسب0محروماألمير ىالل313946ر142

راسب15غائب15إبراىيم النحاس 312404ر143

راسب179.527إبراىيم جابر313531ر144

مصدق عمٌد الكلٌة 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر     رئٌس اللجنة 
عضو    عضو       عضو        أمٌنة السر



2019-2018الفصل االول  نتائج مقرر  علم األحٌاء الدقٌقة العام

السنة الثالثة
كلٌة الطب البٌطري

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
عالمةاسم الطالب

 العملي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

راسب15419إبراىيم زكية313537ر145

راسب13غائب13إبراىيم عبد الرحمن حسين313981ر146

راسب15غائب15إسراء رحال313169ر147

راسب15غائب15إياد السنكري412289ر148

راسب152439إياد عبد المطيف413155ر149

راسب12.5013إيمي عبود313864ر150

راسب15غائب15أحمد الجمال 313119ر151

راسب15116أحمد العبد اهلل الشيخ313313ر152

راسب15غائب15أحمد أركي312473ر153

راسب17825أحمد بوسطو جي313392ر154

راسب161430أحمد خالد412917ر155

راسب162.519أحمد نور نخمة 313284ر156

راسب1511.527أسامة البالن313585ر157

راسب2016.537أسامو حماده413089ر158

راسب13غائب13أسامو سميمان313032ر159

راسب19928أمجد محمد 313082ر160

راسب17غائب17أمين زقزوق312442ر161

راسب154.520أنس الشيخ خالد 313109ر162

راسب16غائب16أييم الصيدلي313214ر163

راسب182038باسل عرواني 313208ر164

راسب14غائب14باسل قصاب313415ر165

راسب15غائب15باسل مرعي312466ر166

راسب15غائب15بدر الدرويش3655ر167

راسب15015بديع المراد313305ر168

راسب17219بسام القطشية313734ر169

راسب14غائب14بالل الحسون413201ر170

راسب16غائب16جوني حصني 312921ر171

راسب17926حارثة شقفة412816ر172

راسب15غائب15حازم الجشعم 313944ر173

راسب13غائب13حذيفة اإلدلبي313782ر174

راسب130.514حذيفة اليوسف 313165ر175

راسب153.519حذيفة شاغوري 313411ر176

راسب12غائب12حسان طالب العثمان313650ر177

راسب243054حسن القاسم313132ر178

راسب9312حسن عثمان412759ر179

راسب161026حسن عدنان عثمان 313139ر180

مصدق عمٌد الكلٌة 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر     رئٌس اللجنة 
عضو    عضو       عضو        أمٌنة السر
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راسب112233حسين العمي313058ر181

راسب15غائب15حسين خضر312954ر182

راسب19غائب19حسين سريو 413180ر183

راسب13غائب13حكم خير اهلل313360ر184

راسب13114حمزه االعرج313243ر185

راسب1837.556حمزه األحمد313856ر186

راسب12غائب12حنين تقي313279ر187

راسب18غائب18خالد االسود313213ر188

راسب193.523خالد الشحود313617ر189

راسب1816.535خالد عابد313621ر190

راسب161026دحام فرج313320ر191

راسب2123.545دعاء قياسة313631ر192

راسب12012راما الشعار313683ر193

راسب13417رضوان بركات 313112ر194

راسب16غائب16رمضان اليوسف 412059ر195

راسب15غائب15رؤى العرنجي412269ر196

راسب1928.548ريم الفرخ313815ر197

راسب183.522زكريا عربو313405ر198

راسب141125زيدان مصيني313791ر199

راسب13غائب13ساره الحمود الدرار313963ر200

راسب1313.527سالم حورية313226ر201

راسب15غائب15سامر االسد412521ر202

راسب17320سعد دوش313632ر203

راسب13غائب13سالم أمين جطل314676ر204

راسب16غائب16سميمان سفراني312826ر205

راسب176.524صييب السموم413449ر206

راسب1514.530طو حاتم313909ر207

راسب1517.533عبادة ريس 313067ر208

راسب222749عمار حج خسين314311ر209

راسب19غائب19عبد الجبار غزال منباز313128ر210

راسب16غائب16عبد الرحمن الحمو4441ر211

راسب13غائب13عبد الرحمن السالم313958ر212

راسب17غائب17عبد الرحمن الشبيب313674ر213

راسب14721عبد الرحمن بكور413391ر214

راسب153.519عبد الرحمن دغموش313358ر215

راسب9312عبد الرزاق القيطان 313053ر216

مصدق عمٌد الكلٌة 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر     رئٌس اللجنة 
عضو    عضو       عضو        أمٌنة السر
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راسب181937عبد العزيز فخري313127ر217

راسب16غائب16عبد القادر الياسين313307ر218

راسب10111عبد الكريم الياسين 313202ر219

راسب11213عبد اهلل الكامل313643ر220

راسب16غائب16عبد اهلل خمف312386ر221

راسب1538.554عبد المعين الدرويش313739ر222

راسب16016عبد اليادي عفريت313239ر223

راسب1442.557عبد اليادي مخمص مكي314663ر224

راسب15غائب15عبداهلل عبد الحميد بارودي314674ر225

راسب14غائب14عبدالوىاب العاني314005ر226

راسب15غائب15عبيدة طنيش313016ر227

راسب14غائب14عزام الداود313396ر228

راسب18018عال الرشواني412794ر229

راسب12غائب12عمي العمي بن محمد 313459ر230

راسب12غائب12عمي عساف313233ر231

راسب13013عمي أسعد313259ر232

راسب12غائب12عمي موصممي312985ر233

راسب16غائب16عمر العابد 313242ر234

راسب15غائب15عمر دلول الغنج313160ر235

راسب1412.527عمر زمزم313354ر236

راسب10غائب10عمار الجاسم313070ر237

راسب14غائب14عيسى حداد312920ر238

راسب12غائب12فادي سعيد313437ر239

راسب171128فاطمة الزىراء غفير313398ر240

ناجح1547.563فداء الحوراني 413370ر241

راسب12غائب12فرح غزال312906ر242

راسب12غائب12قتيبة الشيخ عثمان313154ر243

راسب18غائب18كارولين كركور312817ر244

راسب0محرومكاظم حمد322281ر245

راسب16723ماىر ابو حبوش313120ر246

راسب14غائب14ماىر محمود312714ر247

راسب12012محسن فحمة 313929ر248

راسب148.523محسن محمد313172ر249

راسب171532محمد الخالد313080ر250

راسب201737محمد الزعبي313084ر251

راسب16غائب16محمد الطيار 313442ر252

مصدق عمٌد الكلٌة 
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راسب17غائب17محمد الفارس312117ر253

راسب12غائب12محمد المبيض313390ر254

راسب16319محمد امجد نديم313910ر255

راسب20525محمد امير نابمسي313141ر256

راسب16غائب16محمد أشرف األسعد313778ر257

راسب13غائب13محمد أنس أرمنازي313482ر258

راسب0محروممحمد بسام الحسن312725ر259

راسب15غائب15محمد بكر السقا412565ر260

راسب15015محمد جالل القصير313574ر261

راسب16غائب16محمد حوراني312928ر262

راسب16غائب16محمد خموف 312990ر263

راسب17غائب17محمد زاىر العمي313898ر264

راسب103.514محمد زيدان313373ر265

راسب161127محمد سامر الغريواتي 313286ر266

راسب16غائب16محمد سامي لبان399997ر267

راسب182543محمد عامر التمر البرازي313839ر268

راسب17320محمد عمار313074ر269

راسب138.522محمد عيدو313151ر270

راسب16420محمد غناج313149ر271

راسب909محمد قمر الدين313359ر272

راسب12غائب12محمد لبان312423ر273

راسب15غائب15محمد مأمون الخالد313746ر274

راسب18غائب18محمد نور احمد الخمف313461ر275

راسب118.520محمد نور الجابي313308ر276

راسب16غائب16محمد نور المحمد 312706ر277

راسب12غائب12محمد نور خفيف313191ر278

راسب15غائب15محمد نور عبو 313187ر279

راسب15غائب15محمد واصل الياللي312893ر280

راسب12921محمود الجنيدي 313298ر281

راسب16غائب16محمود الزبدي 313928ر282

راسب16016محمود المطر 413943ر283

راسب15غائب15محمود كريدي312474ر284

ناجح254974محمود الرفاعي311290ر285

راسب11516مرح دويك313588ر286

راسب111829مرىف موسى باشا313072ر287

راسب18غائب18مصطفى الكالس الحمبي313008ر288
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راسب131124ممدوح ضاىر313094ر289

راسب165.522منقذ حوراني313884ر290

راسب15غائب15مياده عبيدو412268ر291

راسب1332.546ميالد كمثوم313081ر292

راسب15غائب15ىادي النصيرات412313ر293

راسب19غائب19ىيثم الحمادي312547ر294

راسب17غائب17ىيفاء السيد412579ر295

راسب11516وفاء ياغمور313587ر296

راسب15غائب15وليد العثمان399994ر297

راسب0محروموليد شيخ الغنامة 313274ر298

راسب15غائب15وليد غنم512484ر299

راسب18725ياسر فاخوري313198ر300

راسب16غائب16يامن عياش 413987ر301

راسب12غائب12يحيى الخضر412743ر302

راسب11غائب11يوسف الكنعان 313458ر303

راسب55يوسف سميم313142ر304

راسب121.514يوسف عبدون313932ر305

راسب15غائب15يوسف عمران 312718ر306

راسب15غائب15يوسف نديم عبداهلل 312846ر307

راسب142.517يونس الراشد 313326ر308

راسب14216إحسان الرومي412828م309

راسب16غائب16إسماعيل الحاج عيسى414039م310

راسب18غائب18أنس الصالح 413069م311

راسب22غائب22بسام الحنبظمي 413406م312

راسب17غائب17سميم سميم 412863م313

راسب14غائب14عبد الرحمن الناصر412956م314

راسب18523عال الشب512991م315

راسب20.523.544ضحوك حمد313556ر316

راسب19827مثنى حسين العمي414012م317

راسب16غائب16محمد الشيخ خميل413137م318

راسب20غائب20محمد أمين خاني413511م319

راسب27330مرعي الفرج413577م320
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