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راسب211435 محمود بسام المصري412952ر1
راسب213152ابراهٌم األحمد512401ر2
راسب211940ابراهٌم األعرج413375م3
راسب172542ابراهٌم الجمال412617ر4
ناجح213960ابراهٌم الدباغ512806م5
ناجح224971ابراهٌم أبو علو413294ر6
راسب242852ابراهٌم حنظل413267م7
راسب12غائب12ابراهٌم خلٌل512031ر8
ناجح213960ابراهٌم عبود الخلف414656م9
راسب213556ابراهٌم قشوة512413م10
راسب22غائب22ابراهٌم كاسوحه412282ر11
راسب213354ابراهٌم ماقوقة413113ر12
راسب153146احسان الروم412828ًم13
راسب20غائب20احمد ابراهٌم413071ر14
راسب203454احمد البارودي412689ر15
راسب193453احمد البرجس 412369ر16
راسب132841احمد الحمود412934ر17
راسب201232احمد الخطٌب512802ر18
ناجح234568احمد الخوٌلد413145م19
راسب152742احمد السلوم413318ر20
راسب203555احمد السماعٌل412772ر21
راسب21غائب21احمد الصوص512798م22
ناجح214566احمد الطٌار513111م23
راسب19غائب19احمد العباس412737ر24
راسب202747احمد العموري413221م25
راسب173350احمد الفاعل412984ر26
راسب203353احمد الكردي512747ر27
ناجح224870احمد النحاس513340م28
ناجح194261احمد الٌاسٌن413374ر29
راسب19غائب19احمد أرك412473ًر30
راسب172542احمد خالد412917ر31
راسب21غائب21احمد رستم414305ر32
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راسب222143احمد عبد الخالق412708ر33
ناجح204969احمد عبد العزٌز413301م34
راسب203757احمد عرار413235ر35
راسب22غائب22احمد علً المصطفى413951ر36
راسب213051احمد علٌوي413281ر37
راسب212142احمد كزكز512712ر38
راسب20غائب20احمد مشات414304ًر39
راسب233053احمد منصور512912ر40
راسب25غائب25اسامة حمود512537م41
راسب213455اسامة قرطبان512986ًر42
راسب183250اسامه حماده413089ر43
ناجح204060اسماعٌل األصفر513443م44
راسب233356اسماعٌل الحاج عٌسى414039م45
ناجح174663اسماعٌل الخلف512809ر46
راسب203858اشرف الزعٌم512980ر47
راسب203151اشرف المحمد513004ر48
ناجح214162اشرف دبوس413228ر49
ناجح204161الخطاب ٌونس4356ر50
راسب223456الهام شالر512783ر51
راسب192645انس الصالح413069م52
راسب183553انس قدور413122م53
راسب212546اٌاد حمشان512771ر54
راسب193453اٌاد عبد اللطٌف413155ر55
راسب21غائب21إٌاد السنكري412289ر56
راسب212647أحمد العبدو413097م57
ناجح235073أحمد بٌطار413747م58
ناجح243862أحمد خباز413561م59
راسب19غائب19أحمد عبد هللا الموسى514004ر60
ناجح265177أحمد عز الدٌن413590م61
راسب20غائب20أسامة األحمد412512ر62
راسب17غائب17أسامة الحجازي412454ر63
ناجح233962أسامة القبالن413776م64
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راسب221537أسامة زعتر512519ر65
راسب142135أسٌد الروادي413436ر66
راسب213556أشرف اإلسماعٌل413552م67
راسب233558أشرف الحواط512356ر68
راسب203353أالء أفه512858م69
ناجح233962أمل طباع413714م70

راسب22غائب22أنس البارودي413596م71
راسب202141أنس الشب413327م72
راسب193251أٌمن العبد هللا513044م73
ناجح194261أٌهم الحداد512860ر74
راسب132134أٌهم حراقة514016ر75
راسب193150آالء قطاع412866ر76
راسب21غائب21باجٌو االزرق412525ر77
ناجح174562باسل علً كمٌانفرات4م78
راسب221638باسل غنوم512243ر79
راسب22غائب22باسل فلفلة413992ر80
راسب233558بتول الٌوسف414299م81
ناجح244064بدور البٌطار413713م82
راسب202747بدور السٌد احمد512808ر83
راسب182745براء قندقج412804ًر84
راسب222850برهان عامر  512111ر85
ناجح224769بسام الحنبظل413406ًم86
راسب15غائب15بشار ابراهٌم410549ر87
راسب183553بشار لطٌف514026ر88
راسب192140بكري الزعب412769ًر89
راسب203454بالل االشرم512942م90
راسب22غائب22بالل الحسون413201ر91
ناجح204161بالل الهوٌس413290م92
ناجح194261بالل سالم513387ًم93
راسب21غائب21تسنٌم الحاج زٌن512814م94
راسب131629توفٌق شاكر412909ر95
راسب16غائب16جعفر قره محمد 412969ر96
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ناجح223961جلنار صلٌب412787ًر97
راسب232750جولٌان اسعد412844م98
راسب193756جٌانا علوش513323م99
راسب183048حارثة شقفة412816ر100
راسب19غائب19حسام االسعد414328م101
ناجح244468حسام الحاج خلٌل413212م102
راسب233053حسام السلوم413295م103
ناجح204868حسام بسام السماعٌل513123م104
راسب233659حسان الخبٌت512922ر105
ناجح234366حسان النحاس513173م106
راسب172946حسان حواله413309ر107
ناجح224567حسن المحمد الخمٌس412192م108
راسب193958حسن حسون512705ر109
راسب183654حسن سفاف413480ر110
راسب213758حسن شاوي414320ر111
راسب162844حسن عثمان412759ٍر112
راسب12غائب12حسن مالش 412093ر113
راسب193150حسٌن المحمد513087م114
راسب21غائب21حسٌن الوحش413953ر115
راسب222648حسٌن زٌدان513015م116
راسب194059حسٌن سرٌو413180ر117
راسب193655حسٌن صعب512733ر118
راسب17غائب17حسٌن عروق414027ر119

راسب25غائب25حسٌن محمود الوقاع فرات4م120
راسب241943حكم غسان مرع414678ًم121
راسب171431حمدي النشار412960ر122
ناجح234265حمزة أبو دٌوب413524م123
راسب16غائب16حمزة وسمً الصالح514020م124
راسب212950حمزه الشامً 512785ر125
راسب192544حمزه حمراء412864ر126
راسب232649حٌاة حسٌنو413679م127
راسب173249خالد الحسٌن413479ر128
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راسب19غائب19خالد السلوم4253ر129
راسب153348خالد العظم413001ر130
راسب222749خالد شربوطل413163ًم131
ناجح154762خالد صبره 412777ر132
راسب162137خلدون االحمد413083م133
راسب183553خلف االبراهٌم512943ر134
راسب203454خلف الخلف413976م135
راسب18غائب18خلٌفة السلوم514013ر136
راسب223557دعاء البغدادي512799ر137
راسب202848دعاء الخضر512822م138

راسب0غائب0محرومرامً العمر413525م139
ناجح214263رائد االشقر413462ر140
راسب183755رزق هللا الصمصام513013ر141
راسب213859رشا سرور512966ر142
راسب223456رضا النشار512997ر143
راسب193756رغدة شٌخ المكارة413183ر144
ناجح195069رغده الحسٌن512992م145
راسب17غائب17رمضان الٌوسف412059ر146
راسب193756رنٌم الحاج زٌن512776ر147
راسب25غائب25روان الخلٌف513254م148
راسب19غائب19روند عج412515ًر149
راسب22غائب22رؤى العرنج412269ًر150
راسب233457رٌهام علً الصالح413381ر151
ناجح233962زاهر قرمة 412800ر152
راسب20غائب20ساجدة العافص514036ر153
راسب193756سالم سالم512865ر154
راسب15غائب15سامر األسد412521ر155
راسب233356سلمان ور413522م156
راسب243256سلٌم سلٌم412863م157
راسب183856سلٌمان االبراهٌم412728ر158
راسب26غائب26سماهر الحاج نعسان513920م159
ناجح233861سمر الصباغ413181ر160
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راسب203353سمٌحة زغتٌن513278ًم161
راسب17غائب17شعٌب ضرغام512891م162
راسب192746شهله محب الدٌن412941ر163
راسب222749صالح سبسب413100ًر164
راسب212647صهٌب السلوم413449ر165
ناجح234063طارق الطٌار413125م166
راسب232750طارق الكبرٌت413397ًم167
ناجح234265طارق دقاق512615ر168
راسب193958طالل ملوك511143ر169
راسب131932طلحة الرحمون413400م170
راسب173148عابد الٌوسف514303ر171
راسب19غائب19عامر عطورة513454ر172
راسب232548عبد احمد عبود414659م173
راسب203757عبد األحد حمد413395ر174
راسب142337عبد الحمٌد سفور412478ر175
ناجح244468عبد الحمٌد محمد المعلًفرات4م176
ناجح184462عبد الرحمن الحوري412774ر177
ناجح184260عبد الرحمن العمر المسعود413118م178
راسب212748عبد الرحمن العوٌر513432ر179
راسب203151عبد الرحمن الناصر412956م180
راسب203353عبد الرحمن بكور413391ر181
راسب211940عبد الرحمن حلفاوي512899ر182
ناجح204464عبد الرحمن سلٌم413472ر183
ناجح243963عبد الرحمن قادر آغا413766م184
راسب203757عبد الرزاق السحار412713ر185
راسب152035عبد الرزاق العلوش413040ر186
راسب202343عبد الرؤوف زعبٌه داحول412931ر187
ناجح254570عبد الرؤوف صمودي413666م188
راسب18غائب18عبد السالم المدللة412493ر189
راسب261036عبد العزٌز الحاج نعسان413676م190
راسب183048عبد الفتاح الخان413356ًر191
راسب223456عبد القادر العان513956ًم192
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ناجح204262عبد القادر الٌاسٌن413974م193
راسب194059عبد الكرٌم االخرس412732ر194
راسب173451عبد اللطٌف الغرٌب512887م195
راسب193554عبد هللا األحمد512717ر196
راسب203757عبد هللا األشقر413513م197
راسب202848عبد هللا الترك512875ر198
ناجح243761عبد هللا العبد الرحمن413420م199
ناجح234770عبد هللا النمر512765م200
راسب213152عبد هللا حبو413255م201
راسب20غائب20عبد هللا خالد المحمد514035ر202
راسب242549عبد هللا عابد412701ر203
راسب193150عبد هللا غزال 413478ر204
راسب21غائب21عبد الناصر التتان412945ر205
راسب16غائب16عبد الناصر قنبر412469ر206
راسب212849عبد الهادي سفلو414321ر207
ناجح204060عبد الواحد طه412818ر208
راسب182038عبدالكرٌم كشكش414317م209
راسب203151 عبود حمادي511988ر210
ناجح184664عبٌدة السفاف512608م211
راسب183553عبٌدة هزاز413931ر212
ناجح214162عبٌده دهٌمش413003ر213
راسب243155عثمان مصطفى صطٌف414631م214
راسب173855عدنان نقار412971ر215
راسب193554عدي المسافر المصٌطف412352ر216
راسب192645عزام احمد الداود413396ر217
راسب232750عفراء مقداد412779ر218
راسب243256عقٌل الناصر414038م219
راسب192039عال الرشوان412794ًر220
راسب203252عال الشب512991م221
ناجح225072عالء الخان512930ًر222
راسب173047عالء جمال413143ر223
ناجح174562علً الحمود512873ر224
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راسب213758علً الدروب414309ًر225
ناجح235174علً الطبج412452ًم226
ناجح214162علً العلً بن أحمد413894ر227
راسب143549علً ساعود412363م228
راسب21غائب21علً سلٌمان412659ر229
راسب223254علً عٌسى413299ر230
ناجح244771عماد الدٌن الشفون413770ًم231
راسب113546عمار العلوة411730ر232
راسب213253عمار المسلمانً الشعار513938ر233
راسب163450عمر الطوٌر514308ر234
راسب174158عمر القشاش413413ر235
راسب13غائب13عمر دهمان412331ر236
راسب20غائب20عمر سالم412557ر237
راسب25631عمر صابٌع اإلبراهٌم413811م238
راسب233053عمر قوقو413244م239
راسب18غائب18غدٌر الجمعة413453ر240
راسب202040غصون الحسٌن512763ر241
راسب184159غٌاث الحلب413287ًم242
راسب222749غٌاث الدٌري412862ر243
ناجح194160غٌاث الواوي413959م244
راسب153550فادي الحسٌن413195م245
راسب192746فاطمة الشب قدور514316م246
ناجح254671فاطمة العكلة413715م247
ناجح243963فاطمة بحبوح413057ر248
راسب193756فاطمه بزنكو512760ر249
ناجح204363فداء الحوران413370ًر250
ناجح254267فراس العلٌوي413528م251
ناجح223860فرح الشمٌطه512824ر252
راسب174158فرح الصحن512970ر253
راسب212243فرح العبد الرزاق512880م254
ناجح223860فلاير الشاغوري512979ر255
ناجح194766فهد زعبٌه داحول412932ر256
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ناجح204060فوزي الشٌخ أحمد 413445ر257
ناجح194665فؤاد اسعد413289ر258
راسب183351فؤاد حوران413245ًر259
راسب173855قتٌبة حجازي413268م260
راسب162945قصً الجاسم412528ر261
راسب203959قمر عبد الرحمن حجازي414675م262
ناجح204565كحله كوجان512982ر263
ناجح234265لما دهبان413170ر264
راسب233659لمى مل512972ًر265
راسب16غائب16لمى وحود412999ر266
راسب213455لٌلى كالس412711ر267
راسب202848ماجد الرمضان512704ر268
راسب22غائب22مالك حسٌن الٌاسٌن26914023
راسب213253ماهر باشوري412944ر270
راسب19غائب19ماهر برٌجاوي412573ر271
راسب193655ماهر شاهٌن512916م272
ناجح225072ماهر كرزون412805ر273

راسب0غائب0محرومماهر كزكز413601م274
راسب213859ماهر محمد413768م275
راسب202040ماٌكل نوفل512739م276
راسب153853مأمون كالح413964م277
راسب183654مثنى العل414012ًم278
راسب193554مجد الشامٌه412778ر279
راسب193958محمد احسان البزنكو513444ر280
راسب163147محمد االبراهٌم513150م281
راسب213253محمد االمٌر412987ر282
ناجح194766محمد األشقر بن قاسم413507م283
ناجح224870محمد البعالو413039م284
راسب20غائب20محمد الجنادي512097ر285
راسب173350محمد الحمود512810م286
راسب18غائب18محمد الدروٌش412616ر287
ناجح204666محمد الشٌخ خلٌل413137م288
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راسب182745محمد الصطوف413237م289
راسب223355محمد المصري512948م290
ناجح184462محمد الهوٌس413349م291
راسب193857محمد الوٌس512431م292
راسب172340محمد الٌاسٌن412729ر293
راسب15غائب15محمد أحمد العواد414021ر294
راسب182947محمد أصفر413773م295
راسب183957محمد أمٌن خان413511ًم296
ناجح244468محمد بدر بوزي414673م297
راسب21324محمد براء نوفل413252ر298
راسب182139محمد بشر كلٌب413475ر299
راسب21غائب21محمد بشٌر علٌوي4861ر300
راسب213556محمد تجور412780ر301
راسب232447محمد تمام سفاف512584ر302
راسب23غائب23محمد جهاد جمعة514330ر303
راسب193049محمد حوا513452ر304
راسب213758محمد خالد دبدوب512693ر305
راسب15غائب15محمد خلدون الصمصام412359ر306
راسب202444محمد دغموش413463م307
راسب19غائب19محمد سرستان512160ًم308
راسب192948محمد سكر514302ر309
راسب17غائب17محمد سٌف413476ر310
راسب0غائب0محروممحمد صادق جلب414331ر311
راسب213758محمد طارق رستم413930م312
ناجح214768محمد طوٌلة413106ر313
راسب213253محمد عامر ابً سن413156م314
راسب19غائب19محمد عبدالرحمن412632ر315
راسب152237محمد عربً الكرنازي412788ر316
راسب193655محمد عزت باشات512915م317
راسب203353محمد عمار رجوب512977م318
راسب193857محمد فادي العثمان413355ر319
راسب183654محمد قتٌبة النبهان413335م320
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ناجح244367محمد كزكز413238م321
راسب18غائب18محمد محرز412175ر322
راسب20غائب20محمد محمد 412878ر323
راسب163652محمد محمد عبد اللطٌف412767ر324
ناجح224163محمد نداف413229م325
ناجح194160محمد نزٌه عرب414297م326

راسب203353محمد نور المالش413388ر327

ناجح224264محمد نور المل413316ًر328
راسب213051محمد نور تلٌت412823ًر329

راسب173552محمد نور جوخدار412825ر330
راسب19غائب19محمد نور عروان412919ًر331
راسب183957محمد نور قاسم412929ر332
ناجح224163محمد هالل القصٌر412499ر333
راسب203353محمود االشقر412758ر334
راسب19غائب19محمود الداغستان412963ًر335
راسب153146محمود الدغٌم412974م336
راسب173754محمود السماعٌل512575ر337
ناجح223961محمود المصطفى413502م338
راسب173350محمود المطر413943ر339
راسب203656محمود الٌاسٌن413300م340
ناجح243761محمود حبابة 513438ر341
راسب172744محمود شوربا413062ر342
راسب13غائب13محمود غازي412524ر343
راسب163753محمود محمد512872ر344
راسب221436مدحت الطباع512766ر345
ناجح194463مرح النابلس513002ًم346
راسب18غائب18مرح جبر412555ر347
راسب203454مرعً الفرج413577م348
راسب203353مرهف الصباغ512781م349
راسب212445مرهف مشعلج413006ًر350
راسب21غائب21مروان زكرة412498ر351
ناجح214263مرٌم دبوس413115ر352

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%19.48نسبة النجاح  عضو    عضو      عضو       امين السر



2019/2018الفصل االول  نتائج مادة التشخيص المخبري

السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحاتات

الوضعالسنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

النتيجةالمجموع

راسب22غائب22مصطفى األفندي412450ر353
راسب24غائب24مصطفى الحلوان35413009ً

ناجح244973مصطفى الشحنة513225م355

راسب0غائب0محروممصطفى المصري413816م356
راسب144256مصطفى جرجنازي412983م357
راسب163147مصطفى حجازي412896ر358
ناجح243862مصطفى شٌحان512775ر359
راسب213354مصطفى عبد الرزاق عدي512561ر360
راسب163248معاذ الشحنه البستان413304ًم361
راسب153348معاذ الطباع412946ر362
ناجح204262معاذ جبارو512994م363
راسب183553معاذ عطفه512936م364
راسب223153معاذ عٌان512770ر365
ناجح214061ملك طنٌش413190ر366
راسب243458منار محمد ٌاسٌن الشعار512884م367
راسب243256منصور عباس412803م368
راسب184159منهل المحمد 413439ر369
ناجح204161مهند الموسى413648م370
راسب163551موسى عوكان 512005ر371
راسب143852مؤٌد الصالح 413886ر372
راسب18غائب18مٌاده عبٌدو412268ر373
راسب183452مٌس سوتل512791ر374
ناجح224769مٌسم الفنار413711م375
راسب153247مٌسم مسعود412843ر376
ناجح194564مٌمونة جواد413296ر377

راسب0غائب0محرومناتالً الحلب413116ًر378
راسب193352نادره غزول412911ر379
راسب184159ناٌف الحمدي512914ر380
راسب13غائب13نبال العلً الجومان414639ًر381
راسب193857نبال المصري512886ر382
ناجح194362نذٌر األحمد413950ر383
راسب22غائب22نرمٌن عطار512876ر384

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%19.48نسبة النجاح  عضو    عضو      عضو       امين السر



2019/2018الفصل االول  نتائج مادة التشخيص المخبري

السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحاتات

الوضعالسنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

النتيجةالمجموع

راسب203555نسٌم أسعد512851م385
راسب174158نهال بطرس412935م386
ناجح223860نوال قطرنج413628ًم387
راسب253156نور البكور412939ر388
راسب183654نور الدٌن الدوش الدنك413487ًر389
راسب233255نور الدٌن الٌونس413626م390
راسب23غائب23هبة األحدب511758ر391
ناجح204666هبة الرٌحاوي413629م392
راسب19غائب19هبه الملك512796ر393
راسب183351هبه أوضه باش512848ًر394
راسب18غائب18هدى الظاهر513999ر395
ناجح204262هدٌل المتن512687ًر396
راسب13غائب13هشام التالوي511890ر397
راسب213152هشام زمام512494ر398
ناجح204565هال خلٌف 513491ر399
راسب203252هٌا المكاري512996م400
راسب20غائب20هٌفاء السٌد412579ر401
راسب20غائب20وافً كاسوحه512746ر402
ناجح234164وائل شحادة معتوق412835ر403
راسب222850ورد لطف512752ًر404
راسب192746وردان كاسوحة512792م405
ناجح244367وسام محسن413110م406
راسب213051والء أبو علو413466ر407
راسب203555والء حبوش412962ر408
راسب142640وئام مسعود412857ر409
راسب164258ٌاسر الزٌن413121ر410
راسب144357ٌاسر الشواف412710ر411
راسب193453ٌاسر الطرشة 513456م412
راسب15غائب15ٌاسر بدران5263م413
ناجح243761ٌاسر فرٌد العش413566م414
راسب143650ٌاسر مسدي412797م415
راسب23غائب23ٌاسٌن الحسٌن512832ر416
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ناجح184866ٌاسٌن الٌاسٌن513038م417

راسب163046ٌامن احمد عٌاش413987ر418
ناجح274067ٌامن العلوش512394م419
راسب20غائب20ٌامن خشان 414323ر420
راسب193554ٌحٌى الخضر412743ر421
ناجح194665ٌحٌى الطٌش413923ر422
ناجح194362ٌحٌى حالق412691ر423

راسب192645ٌحٌى شكري412697ر424
راسب173451ٌزن العبد الرزاق413138م425
راسب212344ٌزٌد بكور512961م426
راسب212647ٌسرى طعمه413184م427
راسب24غائب24ٌمنى عبد القادر413971ر428
راسب193453ٌوسف الرحال512841ر429
راسب183048ٌوسف اٌمن الملل413434ًر430
راسب193857ٌوسف حٌدر512838ر431

ناجح194362ٌوسف سوتل513147ر432
راسب20غائب20ٌوسف قنوت412978ر433
راسب223658ٌونس اسعد412883ر434
راسب193453ٌونس الحمزاوي 511053م435
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