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راسب133144ابراهٌم االحمد112736
راسب213758ابراهٌم األعرج213375
راسب152338ابراهٌم الجمال312617
راسب131528ابراهٌم حلب412448ً
راسب113142ابراهٌم حنظل513267
راسب13غائب13ابراهٌم خلٌل612031
راسب213556ابراهٌم عبود الخلف714656
راسب113748احسان الروم812828ً
راسب143347احمد ابراهٌم913071
راسب0غائب0احمد ارك1012473ً
راسب174259احمد البرجس1112369
راسب4غائب4احمد الحمود1212934
ناجح254267احمد الخوٌلد1313145
راسب1515احمد الزكو1413975
راسب4610محروماحمد السلوم1512488
راسب183351احمد السماعٌل1612772
راسب102737احمد العباس1712737
راسب122840احمد العموري1813221
راسب143044احمد الفاعل1912984
راسب202949احمد الكردي2012747
راسب16غائب16احمد انور سلوم2113318
راسب91120احمد عبد الخالق2212708
راسب173451احمد عبد العزٌز2313301
راسب20غائب20احمد علً مصطفى2413951
راسب153045احمد غازي خالد2512917
راسب151934احمد قشاش2613486
راسب16غائب16احمد مشات27319ً
راسب0غائب0محروماسامة الحجازي2812454
راسب143145اسامة قرطبان2912986ً
راسب163046اسامه حماده3013089
راسب152136اسماعٌل االصفر3113443
راسب173855اسماعٌل الحاج عٌسى3214039
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راسب92938اسٌد الروادي3313436
راسب143448اشرف المحمد3413004
راسب93544االء القطاع3512866
راسب213859انس االخوان3612741
راسب203353انس الصالح3713069
راسب15غائب15انس اللجً 3813978
راسب144357انس قدور3913122
راسب0غائب0محروماٌاد محمد سنكري4012289
راسب4غائب4محروماٌهم حراقة4114016
راسب173047أحمد العبدو4213097
راسب9غائب9أحمد الموسى4314004
راسب221638أحمد بٌطار4413747
راسب183351أحمد خباز4513561
راسب291342أحمد عز الدٌن4613590
ناجح273865أسامة القبالن4713776
راسب133144أشرف اإلسماعٌل4813552
ناجح204161أمل طباع4913714
راسب28غائب28أنس البارودي5013596
راسب103444أنس الشب5113327
راسب212445أنس حمود5212349
راسب0غائب0محرومباجٌو االزرق5312525
راسب15غائب15باسل االسعد5412046
راسب162642باسل البوش5512458
ناجح254469باسل علً كمٌانفرات56
راسب182947باسل فلفلة5713992
ناجح253863بتول الٌوسف5814299
راسب193251بدور البٌطار5913713
راسب153045براء الحمود الموسى 6012377
راسب22.5غائب22.5براء الخلف6110519
راسب142741براء قندقجً 6212804
ناجح223860بسام الحنبظل6313406ً
راسب14غائب14بشار ابراهٌم6410549
راسب21.5غائب21.5بشٌر جاجة6510537
راسب183856بالل الهوٌس6613290
راسب9غائب9بٌمان جاوٌش6711008
راسب13غائب13توفٌق شاكر6812909
ناجح224163جولٌان اسعد6912844
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راسب93847حذٌفة النجٌم7012592
ناجح293968حسام الحاج خلٌل7113212
راسب153045حسام السلوم7213295
راسب203656حسان حوالة7313309
راسب233457حسن الحمد7414007
ناجح234265حسن المحمد الخمٌس7512192
راسب162036حسن سفاف7613480
راسب4غائب4محرومحسن محمد زهري عثمان7712759
راسب13غائب13حسن مالش 7812093
راسب10غائب10حسٌن الوحش7913953
راسب132235حسٌن زٌدان8013015
راسب17غائب17حسٌن سفاف8112434
راسب183755حسٌن صعب8212733
ناجح263763حسٌن محمود الوقاع 8315015
راسب143246حكم غسان مرع8414678ً
ناجح264268حمزة أبو دٌوب8513524
راسب11غائب11حمزة وسمً الصالح 8614020
راسب91726حمزه حمراء8712864
راسب103646حنا رٌمون المسٌح8812151ً
ناجح283664حٌاة حسٌنو8913679
راسب203353خالد الحسٌن9013479
راسب143852خالد العظم9113001
راسب223456خالد شربوطل9213163ً
راسب183957خالد صبره 9312777
راسب171532خالد عساف9412267
راسب163551خلدون االحمد9513083
ناجح244670خلف الخلف9613976
راسب0غائب0رامً العمر9713525
راسب17غائب17رشٌد حمدوش9810652
راسب0غائب0محرومرمضان خالد الٌوسف9912059
راسب9غائب9روند عج10012515ً
راسب14غائب14رؤى العرنج10112269ً
راسب92534رٌم الهنداوي10212807
ناجح284270زاهر قرمة 10312800
راسب5غائب5محرومزاهر كروما10412707
راسب14غائب14ساجده فواز العافص105452
ناجح234568سالم محمد فٌصل سالم10612865
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راسب15غائب15سامر األسد10712521
راسب193251سعاد سراقب10812937ً
ناجح204161سلمان ور10913522
راسب133548سلٌم سلٌم11012863
راسب223456سلٌمان االبراهٌم11112728
راسب242953سٌامند حسٌن11212673
راسب10غائب10شادي ورده11312165
راسب181735شجاع شمس الدٌن11412480
راسب173350شهلة محب الدٌن11512914
راسب192948صالح سبسب11613100ً
راسب154055صفوان البسٌرٌن11712545ً
راسب123749طارق الطٌار11813125
راسب91726طارق الكبرٌت11913397ً
راسب102232طلحة الرحمون12013400
راسب233659عبد احمد عبود12114659
راسب112839عبد الحمٌد حسان سفور12212478
ناجح284169عبد الحمٌد محمد المعل12315003ً
راسب103646عبد الرحمن الحوري12412774
راسب182240عبد الرحمن العمر المسعود12513118
راسب6غائب6عبد الرحمن الناصر12612956
راسب203656عبد الرحمن سلٌم12713472
ناجح284270عبد الرحمن قادر آغا12813766
ناجح234265عبد الرحٌم العابد12913210
راسب222648عبد الرزاق السحار13012713
راسب92837عبد الرزاق العلوش13113040
راسب0غائب0محرومعبد الرؤوف زغٌبة داحول13212931
ناجح263965عبد الرؤوف صمودي13313666
ناجح284371عبد العزٌز الحاج نعسان13413676
راسب122840عبد الفتاح الخان13513356ً
راسب9غائب9عبد القادر الخرط13612382
ناجح253661عبد القادر الٌاسٌن13713974
ناجح214263عبد الكرٌم االخرس13812732
راسب133346عبد اللطٌف الغرٌب13912887
راسب184058عبد هللا األشقر14013513
راسب152944عبد هللا الحبش14112357
راسب172845عبد هللا العبد الرحمن14213420
راسب203151عبد هللا حبو14313255
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راسب4غائب4محرومعبد هللا حسان عابد14412701
راسب183149عبد هللا غزال 14513478
راسب20غائب20عبد الناصر التتان14612945
راسب11غائب11عبد الناصر قنبر14712469
راسب151833عبد الهادي الحمٌدي14812723
راسب0غائب0محرومعبد الهادي سفلو14914321
راسب0غائب0محرومعبد الواحد طه15012818
راسب183250عبدالكرٌم كشكش15114317
راسب11غائب11عبدهللا خالد المحمد 15214035
راسب202242 عبود حمادي15311988
راسب203050عبٌدة دهٌمش15413003
راسب122840عبٌدة هزاز15513931
ناجح234164عثمان مصطفى صطٌف15614631
راسب9غائب9عدنان برازي15712245
راسب124557عدنان نقار15812971
راسب172542عزام الداود15913396
راسب223254عفراء مقداد16012779
ناجح264167عقٌل الناصر16114038
راسب91524عال الرشوان16212794ً
راسب193453عال الشب 16312991
راسب182846عالء الٌاسٌن جمال16413143
ناجح263662علً الطبج16512452ً
راسب243559علً العلً بن أحمد16613894
راسب133952علً ساعود16712363
راسب1515محرومعلً سلٌمان16812659
راسب213657علً عٌسى16913299
ناجح294170عماد الدٌن الشفون17013770ً
راسب142640عمار العلوة17111730
راسب153045عمار المسلمانً الشعار17213938
راسب173249عمر القشاش17313413
راسب17غائب17عمر دهمان17412331
راسب11غائب11عمر سالم 17512557
ناجح273461عمر صابٌع اإلبراهٌم17613811
راسب203151عمر قوقو17713244
راسب202949عهد صطوف 17812131
راسب15غائب15غدٌر الجمعة 17913453
راسب153045غصون الحسٌن18012763
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راسب213556غٌاث الحلب18113287ً
راسب142943غٌاث الدٌري18212862
ناجح253661غٌاث الواوي18313959
راسب143953غٌث سلٌمان18412672
راسب233659فادي الحسٌن18513195
راسب153146فادي جنٌد18612283
راسب213253فاطمة الشب قدور18714316
ناجح264268فاطمة العكلة18813715
راسب203151فاطمة بحبوح18913057
ناجح274067فراس العلٌوي19013528
راسب123648فراس سامح العبود19112136
راسب17غائب17فلاير الشاغوري19212979
ناجح234265فهد زغٌبة داحول19312932
راسب223254فؤاد حوران19413245ً
ناجح224264قتٌبة حجازي19513268
راسب193352قصً الجاسم19612528
راسب182139قمر عبد الرحمن حجازي19714675
راسب213556لٌلى كالس19812711
راسب15غائب15مالك العبد الياسين 19914023
راسب132639ماهر باشوري20012944
راسب14غائب14ماهر برٌجاوي20112573
راسب163248ماهر شاهٌن20212916
راسب212344ماهر كزكز20313601
راسب243155ماهر محمد20413768
راسب172340ماٌكل نوفل20512739
راسب93039مأمون كالح20613964
راسب163248مثنى العل20714012ً
راسب133144مجد الشامٌه20812778
راسب202444محمد احسان البزنكو 20913444
راسب15غائب15محمد احمد العواد21014021
ناجح263460محمد األشقر بن قاسم21113507
ناجح263662محمد البعالو21213039
راسب9غائب9محمد الحبال21311739
راسب193049محمد الحمود 21412810
راسب19غائب19محمد الرفاعً 21510971
راسب143650محمد الشٌخ خلٌل21613137
راسب133548محمد الصطوف21713237
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راسب172845محمد المصري21812948
ناجح214465محمد الهوٌس21913349
راسب132538محمد الٌاسٌن22012729
راسب0غائب0محروممحمد اٌسر سٌف22113476
راسب123648محمد أصفر22213773
ناجح244468محمد أمٌن خان22313511ً
راسب25833محمد بدر بوزي22414673
راسب142741محمد براء نوفل22513252
راسب15غائب15محمد بشٌر علٌوي22699917
راسب93443محمد بشٌر كلٌب22713475
راسب161834محمد تمام سفاف22812584
راسب15غائب15محمد جهاد المصري22912882
راسب153550محمد دغموش23013463
راسب2غائب2محروممحمد صادق جلب23114331
راسب173956محمد طارق رستم23213930
راسب0غائبمحمد طوٌلة23313106
راسب163450محمد عامر ابً سن23413156
راسب9غائب9محمد عبد الرحمن 23512632
راسب113142محمد عربً الكرنازي23612788
راسب182846محمد عمر االمٌر23712987
راسب132841محمد قتٌبة النبهان23813335
ناجح224163محمد كزكز23913238
راسب11غائب11محمد محرز24012175
راسب93443محمد محمد عبد اللطٌف24112767
راسب111324محمد معاذ صمودي24212551
راسب173047محمد منٌر عروانً 24312566
ناجح214162محمد نداف24413229
ناجح283967محمد نزٌه عرب24514297
راسب153449محمد نور الخضر24612716
راسب142640محمد نور المصري  فرنس24712620ً
راسب174158محمد نور المالش24813388
راسب103141محمد نور تلٌت24912823ً
راسب133245محمد نور جوخدار25012825
راسب112637محمد نور شعار 25112629
راسب11غائب11محمد نور عروانً 25212919
ناجح223860محمد نور قاسم25312929
راسب4غائب4محروممحمد هالل القصٌر25412499
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راسب91827محمود الدغٌم25512974
راسب12غائب12محمود العابد 25614015
ناجح233962محمود المصطفى25713502
راسب112031محمود المطر25813943
راسب132336محمود الٌاسٌن25913300
راسب112334محمود بسام المصري26012952
راسب92938محمود شوربا26113026
راسب182038مدحت الطباع26212766
راسب9غائب9مرح جبر26312555
راسب253358مرعً الفرج26413577
راسب153752مرهف الصباغ26512781
راسب1غائب1محروممرهف مشعلج26613006ً
راسب9غائب9مروان ذكرة 26712498
راسب4.5غائب4.5مصطفى المصري26813816
راسب3غائب3مصطفى جرجنازي26912983
راسب172845مصطفى عبد الرزاق عدي27012561
راسب113647مصطفى فهد حجازي27112896
راسب193756معاذ الشحنه البستان27213304ً
راسب153550معاذ جبارو27312994
راسب193251معاذ طباع27412946
راسب133245ممدوح دبٌس27512556
راسب222850منصور عباس27612803
راسب153651منهل محمد 27713439
راسب15غائب15مهند الحمدان 27813961
راسب213556مهند الموسى27913648
راسب9غائب9مهند حسامو 28011955
راسب123143مؤٌد زٌنو 28112951
راسب9غائب9مٌاده عبٌدو28212268
ناجح213960مٌسم الفنار28313711
راسب92433مٌسم مسعود28412843
راسب11غائب11ناٌف الشٌخ 28512607
راسب15غائب15نبال العلً الجومان28614639ً
ناجح273865نذٌر االحمد28713950
راسب203252نهال بطرس28812935
راسب163248نوال قطرنج28913628ً
راسب92938نور البكور29012939
راسب91524نور الدٌن الدوش الدنك29113487ً

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%8.39نسبة النجاح 
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2019/2018الفصل األول  (2)نتائج مادة خاص 

السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحاتات

الوضعالسنةت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

ناجح234164نور الدٌن الٌونس29213626
راسب223153هبة الرٌحاوي29313629
راسب143347هبه أوضه باش29412848ً
راسب13غائب13هدى حمدان الظاهر29513999
راسب182543ورد لطف29612752ً
راسب172340وسام غزال29712429
ناجح284068وسام محسن29813110
راسب232548والء أبو علو29913466
راسب172744والء حبوش30012962
راسب0غائب0محروموئام مالك مسعود30112857
راسب143246ٌاسر الزٌن30213121
راسب92938ٌاسر الشواف30312710
راسب122335ٌاسر الطرشة 30413456
راسب262955ٌاسر فرٌد العش30513566
راسب5غائب5ٌاسر مسدي30612797
راسب13غائب13ٌامن خشان30714323
راسب173451ٌامن عٌاش30813987
راسب153348ٌحٌى الخضر30912743
راسب164157ٌحٌى الطٌش31013923
راسب134255ٌحٌى حالق 31112691
راسب4غائب4محرومٌحٌى شكري31212697
راسب143246ٌزن العبد الرزاق31313138
راسب9غائب9ٌزن خلف العل31414022ً
راسب153651ٌسرى طعمه31513184
راسب112435ٌوسف اٌمن الملل31613434ً
راسب153146ٌوسف حٌدر31712838
راسب6غائب6محرومٌوسف قنوت31812978
راسب192342ٌوسف كلثوم31912548
راسب192746ٌونس الحمزاوي32011053

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   
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