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راسب16غائب16       إبراهٌم  السٌدفرات2ر1
ناجح264975احمد الحاج ابراىيم199937ر2
راسب223153اسد حمدان114346ر3
راسب163652اسماعيل طالب114648ر4
ناجح224062الحمزة حمود114843م5
راسب212849المجد محمود114891م6
راسب223759المعتصم باهلل الخطيب114418ر7
راسب0محرومالياس عماد حواشي114503ر8
راسب193049إبراىيم الصباغ214147م9
راسب0محرومإبراىيم الناصر114848م10
راسب232649إبراىيم حسين114856م11
راسب203757إبراىيم عباس114721م12
ناجح285179إبراىيم كنفوش114884م13
راسب0محرومإبراىيم مغمومو114825م14
ناجح285280إبراىيم يغمور114873م15
ناجح255479إسماعيل الحالق114745م16
راسب222547إسماعيل الشيخ ياسين114899م17
ناجح214566إسماعيل غياث عفارة114963م18
راسب272855إسماعيل غيبور114766م19
ناجح263864إيمي دبوره114784م20
ناجح234265إيمان محمد114993م21
ناجح264672أحمد اسماعيل114878م22
ناجح275481أحمد اسماعيل أحمد114970م23
ناجح263763أحمد األحمد114785م24
راسب262753أحمد الرشواني114821م25
راسب233053أحمد الصطوف114933م26
ناجح235679أحمد العبدالرحمن114940م27
ناجح283664أحمد العبدالميالعبدالرحمن114824م28
راسب263056أحمد الفيل114714م29
ناجح244266أحمد المحمد114758م30
راسب201939أحمد أحمد114486ر31
ناجح243963أحمد جوخدار214125ر32
راسب213455أحمد حميدي الحسين212533ر33
راسب232952أحمد رامي العبداهلل العبدالرحمن214521م34
راسب163450أحمد سميم عوده215020م35
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ناجح265379أحمد سواس114688ر36
راسب28غائب28أحمد شاكر13866اعادة37
راسب213657أحمد عبداهلل أحمد114844م38
راسب16غائب16أحمد عسكر الرجبفرات1ر39
ناجح174360أحمد عكاش214118ر40
ناجح265985أحمد عمر114895م41
راسب233558أحمد قادرآغا114931م42
ناجح244973أحمد قباني114726م43
ناجح263662أحمد كزكز114966م44
ناجح244367أحمد موسى باشا114834م45
راسب18غائب18أحمد نمر114161ر46
راسب193453أحمد ورده114832م47
ناجح285078أسامة تريسي114896م48
ناجح283462أسامة حربا114994م49
ناجح275380أسعد الفارس114903م50
ناجح263561أشرف عفريت114496ر51
ناجح275178أماني العبسي المبابيدي114860م52
راسب233255أمثل حمود114759م53
ناجح264066أمجد العسس114755م54
ناجح244165أمجد عباس المطر114761م55
ناجح233861أمجد مصطفى فمفل114585ر56
راسب223254أمير اليوسف114959م57
ناجح264874أمير حجازي114952م58
راسب262854أمير صقر114838م59
راسب233659أنس جميمو114872م60
ناجح274370أنس سريوي114926م61
راسب223153أنس كربجيا114820م62
راسب143650أوس موسى114842م63
راسب192746أيمن الياسين214233ر64
راسب18غائب18أييم عيسى113334ر65
ناجح224466آالء عكعك114962م66
راسب18غائب18آالء كميل114382ر67
راسب243458آية النداف114815م68
ناجح234164آيو جندي114840م69
ناجح253964آيو حبال114836م70
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ناجح283462باسم عمي االحمد114788م71
ناجح264672بتول حوراني114870م72
راسب132639بشار خميس114883م73
ناجح214162بشر التتان114998م74
ناجح284977بشر القطرنجي114740م75
راسب252853بشير اصمودي114734م76
ناجح254166بشير السعيد114698ر77
ناجح274875بالل األبرش114747م78
راسب243458بياء الدين األحمد114789م79
راسب223456بياء الدين حنو214221م80
راسب242751بيان الصباغ114760م81
ناجح264874تسنيم األخرس114965م82
راسب223557تسنيم البدر114885م83
ناجح245983جابر مقداد114861م84
ناجح254065جادو مندو114707ر85
راسب172542جاك ديب114602ر86
راسب182947جان نصره114515ر87
ناجح175471جاىد اليان مرضعة110020ر88
راسب172542جرجس العجي114500ر89
راسب124052جعفر احمد114360ر90
راسب182442جعفر كنوج114579ر91
ناجح204161جالل عمي114892م92
ناجح234770جميل سميم114953م93
ناجح244064جياد الخالد114851م94
راسب253358جودي جاويش114537ر95
ناجح224062جورج انطونيوس214332م96
راسب232851جورج صبيحو114902م97
ناجح204969جورج مروش114342ر98
راسب192645حاتم عمي114980م99
راسب213253حامد الجاسم114800م100
راسب144054حبيب غالي114514ر101
راسب233255حذيفة البظ114822م102
راسب22غائب22حسام ارحيم213553م103
ناجح253863حسن حسن114897م104
ناجح284573حسن حمدان114715م105
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راسب112536حسن ديوب114446ر106
ناجح194362حسن عمي114350ر107
راسب192948حسن محفوض114717م108
راسب203858حسن محمد عباس114934م109
ناجح283462حسن محمود عباس114837م110
راسب193049حسن مصري214414م111
ناجح224365حسٌن جوخدار114771م112
راسب262147حمزة منجد العمواني114478ر113
راسب0محرومحمزه الجباوي114407ر114
راسب243256حمزه الحالق114956م115
راسب154257حمزه خضور114730م116
راسب162945حٌدر الحسن114889م117
ناجح194160حيدر بمول114494ر118
ناجح285987خالد الخان114733ًم119
ناجح255075خالد بكر نجمه114756م120
راسب20غائب20خالد جمبي299928ر121
راسب223052خالد محمد قدورة114685ر122
ناجح274471خضر الحسٌن114866م123
راسب17غائب17خضر أحمد حجً أحمد12490021
راسب25غائب25خضر صبوح114439ر125
ناجح253560خلٌل الحمادي114754م126
راسب223254دانً داوود114787م127
ناجح205272دانيال صالح114442ر128
ناجح284371دانٌه حبوش114990م129
ناجح255075دانٌه عروان114951ًم130
راسب0محرومدلشاد محمد110016ر131
راسب22غائب22رافع شيخ الغنامة114048ر132
راسب242953رام حوران114790ًم133
ناجح284472راما البرٌدي114984م134
ناجح273663راما عروان114763ًم135
راسب201939راما مرع114912ًم136
راسب233053رامز خانكان114961م137
ناجح243963رامي الجريص فرات2م138
راسب19غائب19رامي أشقر114587ر139
ناجح224163رائد شحاده114751م140
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راسب0محرومربيع نعمة 14114569
ناجح286795رجينا الديري114517ر142
ناجح224769رشا الدرويش214273ر143
ناجح244064رغد الصباغ114927م144
ناجح265581رغد عربش114985م145
ناجح283866رغد عروق114795م146
ناجح264672رمزي متعب114709م147
ناجح253661رهف الزعب114978ًم148
ناجح264571رٌما الباشوري114853م149
راسب0محرومزاىر حجازي114997م150
ناجح253863زكريا العمي115002م151
ناجح284472زٌنب عروان114874ًم152
ناجح274370زٌنه الكٌالن114957ًم153
ناجح274976ساره العلوان114716ًم154
ناجح244367سالم المصري114801م155
ناجح285583سالً الشمال114941ًم156
ناجح255378سامح حصوٌه114796م157
ناجح165066سامر يوسف114445ر158
ناجح263662سدره الصباغ114783م159
راسب202848سممى عرفة214689م160
ناجح273461سهام اوضه باش114923ًم161
راسب183250شادي بشار الحسين114351ر162
راسب233356شاهٌن ابراهٌم114982م163
ناجح234669شعالن الحمشو114850م164
راسب263359شهود القروان114905ًم165
راسب222951صافً الحمود114876م166
ناجح253560صبحً الحصن114869ًم167
راسب213556صفوان هبره114935م168
ناجح276087صقر كنجو114483ر169
راسب243357طارق المصطفى114968م170
راسب223557طارق شالٌش114915م171
راسب18غائب18طارق عز الدينفرات172
راسب202444طالل شرش114944ًم173
ناجح254671طه طٌار114921م174
راسب172643طوني مسعد114355ر175
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راسب0محرومعاصم محمد114945م176
ناجح274168عامر الحسن114817م177
راسب203858عائشة الحالق214538م178
ناجح253964عائشه الحزوان114823ًم179
ناجح274370عباده الخصا114735م180
راسب212849عباس حسن114936م181
راسب213758عبد البااسط الجاروف114510ر182
ناجح194362عبد الحكيم اسماعيل المحمد18313945
ناجح174562عبد الحميد الخمففرات2م184
ناجح205070عبد الحميد عوده114484ر185
راسب22غائب22عبد الرحمن الزبدي312601ر186
ناجح244165عبد الرحمن عرواني215018م187
ناجح204363عبد الرحيم مدور114590ر188
راسب223355عبد السالم كوجان18914666
ناجح275481عبد العزيز صالح العمي19014655
راسب163955عبد الغني عبد الصمد214334م191
راسب203959عبد الفتاح محمد كمال حمد النيار110009ر192
راسب18غائب18عبد القادر عزاوي النجم110005ر193
راسب17غائب17عبد الكرٌم نمر213697ر194
راسب10غائب10عبد اهلل الحمدو195
راسب19غائب19عبد اهلل الشاعر114074ر196
ناجح224971عبد اهلل النعسان19712542
ناجح253762عبد اهلل جعمور114565ر198
راسب21غائب21عبد هللا حجازي113919ر199
راسب222850عبد اهلل عبد المطيف الحموي110019ر200
ناجح254873عبد المجيد الزبدي20114594
راسب173552عبد المجيد عمر114449ر202
راسب17غائب17عبد المنعم النشار20390045
راسب242650عبد اليادي غبشة114174ر204
راسب173047عبد الوىاب عبد الفتاح حسين110022ر205
ناجح263662عبدالحً ضمان114798م206
ناجح285583عبدالرحمن األحمد114975م207
ناجح264167عبدالرحمن الدقاق114743م208
ناجح235376عبدالرحمن الصٌادي114744م209
ناجح265278عبدالرحمن حاج داعور114877م210
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ناجح214364عبدالرحمن حوري114917م211
راسب223456عبدالرحمن سواح114901م212
راسب213455عبدالرحمن شهاب114849م213
راسب263359عبدالرزاق الكردي114865م214
راسب0محرومعبدالرزاق جوالق جوالق114711م215
ناجح224567عبدالرزاق طنجو114882م216
راسب193251عبدالعزٌز الرحال115000م217
راسب243256عبدالغنً قطان114871م218
راسب154055عبدالقادر كٌال114986م219
ناجح224062عبدالكرٌم بركات114929م220
راسب142135عبدالكرٌم بكري114722م221
راسب243458عبدهللا الحالق114958م222
ناجح264773عبدهللا الحمود التركاوي114916م223
ناجح253762عبدهللا النوٌر114864م224
راسب18غائب18عبداهلل جاعورة114480ر225
راسب203353عبدهللا جهن114723ًم226
ناجح234467عبدالمالك حافظ114805م227
ناجح254469عبدالمنعم القاض114974ًم228
ناجح284674عبدالمنعم ٌعقوب آغا114875م229
ناجح253863عبدالهادي الفرم114890م230
ناجح263763عبدالهادي خباز114827م231
ناجح223860عبدالوهاب الخطٌب114893م232
راسب19غائب19عبيد الحسين213363ر233
راسب163248عبيد العبيد114447ر234
ناجح254166عبٌدة الشعار114983م235
راسب0محرومعثمان الجندلي1971ر236
ناجح254772عدي خضر114894م237
راسب263056عدي عبدو114919م238
راسب173754عزام عبد اهلل114477ر239
راسب142741عصام األخرس114833م240
ناجح223961عصام القطمة214697م241
ناجح214364عطا عٌسى114964م242
راسب2424عقبة الصالح114996م243
راسب213859عقبه السحل114947ًم244
ناجح283260عقبه الشٌخ بكرو114989م245
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راسب262349عال الحامض114778م246
راسب202545عالء الدين كاخيو114643ر247
راسب171633عمي البدور114361ر248
راسب17غائب17عمي الحسين113600ر249
راسب27غائب27عمي الحصيدي114562ر250
راسب183048عمي الساروت114367ر251
راسب223759عمي السمموني114441ر252
ناجح233962علً العل114977ًم253
ناجح204666عمي بركات114504ر254
ناجح233861حماه/علً حسن114828م255
ناجح214364حمص/علً حسن114764م256
راسب213152علً داود114939م257
راسب193453علً طالب114954م258
راسب202747علً طه114949م259
ناجح234770علً عٌسى114946م260
راسب24غائب24عمي كميب فرات1ر261
راسب164157عمي ماضي114453ر262
راسب223557علً محمد114937م263
راسب203252علً مرع114857ًم264
راسب174057عمار حمود114563ر265
ناجح274572عمار خمدون االحمد114348ر266
ناجح254166عمار قان تمور114938م267
ناجح264268عمر اآلفه114855م268
راسب24غائب24عمر الطماس114247ر269
ناجح264773عمر القحاص114479ر270
ناجح243862عمران األسعد114924م271
راسب162844عواطف كزكز214250ر272
راسب253358عٌسى رمضان114976م273
راسب173653عيسى عطاهلل214079ر274
راسب233356غالب مكاوي214404م275
راسب223456غدٌر العل114806ًم276
راسب223557غنام محمود114807م277
ناجح255176غٌاث الدره114772م278
راسب203050غٌاث اٌبش114729م279
راسب203454غياث خوام114552ر280
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ناجح224264غٌث محمود114898م281
ناجح184260فادي فرح114448ر282
ناجح254065فاروق التتان114810م283
ناجح254772فاروق سفلو114943م284
ناجح245175فاضل األقرع114995م285
ناجح264975فاطمة الصاري114686ر286
راسب0محرومفاطمة خالد بوظان114702ر287
راسب15غائب15فراس قيمة214568م288
ناجح204666فرىاد محسن طحمو110006ر289
ناجح263662فٌكتور وسوف114748م290
راسب183553قيس الشيخ ابراىيم 214194م291
ناجح225577كاوا رجا اهلل عمو110001ر292
ناجح284068كرم عٌزوق114718ًم293
راسب18غائب18كرمو االحمد114570ر294
راسب282856كريم جمالة114376ر295
راسب233457كرٌم نمنوم114900م296
ناجح284775كنهر الناج114770ًم297
راسب22غائب22لبنى عيد114238ر298
راسب22غائب22ماري سول مخول114405ر299
راسب21غائب21مازن الداود277773م300
ناجح253762ماهر منصور114804م301
راسب241438مجد سلٌمان114955م302
راسب15غائب15مجد عباس114398ر303
راسب0محروممجد عالء الدين بكر110003ر304
راسب23غائب23محمد اخرس114524ر305
راسب15غائب15محمد اسالم الفارس الخموففرات1ر306
راسب18غائب18محمد اشقر 313011م307
راسب233558محمد االبراهٌم114906م308
ناجح255277محمد األسمر114780م309
راسب23غائب23محمد األشقر113576ر310
راسب15غائب15محمد األقرعالفرات311
ناجح284876محمد الحاج حسن114987م312
ناجح223961محمد الحموي213619ر313
راسب19غائب19    محمد الحميد الحسن113232ر314
ناجح204666محمد الساروت114395ر315
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ناجح284573محمد الطحان114749م316
ناجح286088محمد العبود114797م317
راسب17غائب17محمد العالوي113253ر318
ناجح263763محمد العوٌد114792م319
ناجح274673محمد الفٌاض114775م320
ناجح254065محمد الكسار الكسار114858م321
ناجح184260محمد المنصور114696ر322
راسب17غائب17محمد النعيم213780ر323
راسب243054محمد أشرف رحمون114710ر324
ناجح253762محمد أنس السقا114768م325
ناجح253863محمد براء الدال115001ًم326
ناجح264167محمد براء غزال114794م327
ناجح243963محمد بربور114386ر328
ناجح195978محمد بظ214236ر329
ناجح264369محمد بكر الصباغ114706ر330
راسب16غائب16محمد بيموان33190060
ناجح254671محمد تاج الدٌن الحسن114811م332
ناجح273764محمد تحسٌن الرٌحاوي114920م333
ناجح244266محمد ترك114852م334
راسب0محروممحمد جردي114867م335
ناجح275582محمد جهاد عزو114854م336
راسب242145محمد حسام البسط114753ًم337
ناجح243761محمد حمادة114793م338
ناجح194463محمد خالد المحمد110017ر339
راسب252550محمد خالدالبظ114969م340
راسب213859محمد خضر114967م341
ناجح244670محمد خطٌب114724م342
راسب15غائب15محمد خوام فرات343
راسب182947محمد رامز حسن214216ر344
راسب20غائب20محمد رامي المميح114145ر345
راسب233154محمد ربٌع عٌوده114802م346
راسب133043محمد رسالن114839م347
راسب232548محمد زىير الحريري114627ر348
راسب232043محمد سعٌدالنعسان114950م349
راسب174158محمد سميمان114598ر350
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راسب283058محمد سمٌر114830م351
راسب262753محمد شفيق أبو عمو35214544
راسب262854محمد شوكت الدوجان114930م353
ناجح243862محمد طاهر كف الغزال114914م354
ناجح244569محمد عبد الفتاح البارودي35514705
راسب242751محمد عبدالمعز المبٌض114925م356
ناجح224466محمد عبدو سميمان14450اعادة357
راسب18غائب18محمد عدنان قاجو111509ر358
ناجح265177محمد عدنان قناص114991م359
راسب272552محمد عمي الجمعو114774م360
راسب26غائب26محمد عمار الحبال113646ر361
ناجح275784محمد عمران الحميبو114732م362
راسب212445محمد عواد114406ر363
ناجح194261محمد غيث حبوبو214099م364
راسب15غائب15محمد فارس سرميني36590071
راسب17غائب17محمد فدعين213336ر366
راسب16غائب16محمد فواز قندقج36722289ً
ناجح275481محمد قشاش114908م368
راسب173754محمد كرم الحريف214288م369
راسب262955محمد محمد114765م370
راسب17غائب17محمد محمد أديب المحمد الحمو110004ر371
راسب253358محمد مدين المدهلل114972م372
ناجح273865محمد مصعب قنبر114881م373
ناجح263561محمد مناف الجمعو114742م374
ناجح264975محمد نجيم114799م375
ناجح274875محمد نصر الشققي114731م376
ناجح283664محمد نصراهلل الحرك114757م377
راسب223254محمد نور السقا214083ر 378
ناجح273461محمد نور الكمشو114816م379
ناجح285583محمد نور النعمات114819م380
راسب233558محمد نور أحمد النعسان114513ر381
ناجح264470محمد نور دويك114932م382
راسب0محروممحمد نور سرميني114603ر383
ناجح264268محمد نور شواف114617ر384
ناجح274471محمد نور وىبي114808م385
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راسب253156محمد ىاني حاج خمف114782م386
راسب242953محمد وائل حاج لطوف114879م387
ناجح244670محمد وريد114728م388
ناجح205171محمد يحيى االحمد 314638ر389
ناجح243660محمود ابو زرد114999م390
ناجح274572محمود ضفار114741م391
راسب21غائب21محمود عمي الحسن392545
راسب243559محمود عيسى114713م393
راسب19غائب19محمود غبشو114981م394
ناجح283967محمود قاقات 114712م395
ناجح286088مدد محمد114725م396
ناجح274572مصطفى ابراىيم تميتي114560ر397
راسب25غائب25مصطفى العزو112120ر398
راسب0محروممصطفى سالوسي114814م399
ناجح245175مصطفى موصمي114846م400
ناجح283967مضر الديري114911م401
راسب123345مضر رسالن114727م402
راسب213455مطيع النجار114412ر403
راسب263359مطيع عوض114739م404
ناجح253661معاذ الحيط114809م405
ناجح204363معاذ قدور214107ر406
ناجح263561مكرم كامل114960م407
ناجح234265مميم عبدالحميد114812م408
ناجح233861ممدوح الطباع114904م409
ناجح284169منار محمود114818م410
راسب202646منتجب الحسن114971م411
راسب202747منيف زىره114887م412
ناجح275279ميدي اسكاف114773م413
ناجح263965ميند الحاج114988م414
راسب183755ميند سعد114512ر415
راسب18غائب18ميند عمي السميمانفرات1ر416
راسب263258ميند فدعين114803م417
ناجح254873موريس خوري114886م418
ناجح184462موسى العباس114443ر419
ناجح233962موفق الحمبية114738م420

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

         مدرس المقرر              رئيس المجنة         
%36.60:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   امين السر     



2019/2018 الفصل االول  نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة
النظري

النتيجةالمجموع

راسب21غائب21مؤمن العمي42177707
راسب242953مؤيد عميا114746م422
ناجح225678ميار ذوالفقار الخميل114338ر423
راسب223759ميسم سمورة114779م424
ناجح255681نبيو القيطان114769م425
راسب223153نجم الدين الصمودي114910م426
ناجح253560نجيب خميل114826م427
ناجح265581ندوة جمعو114841م428
ناجح265379نديم رمضان114868م429
راسب242246نصر الموسى114750م430
ناجح263763نضال يوسف214139م431
ناجح253762نوار السموم114948م432
ناجح254772نوار زينو114863م433
راسب253358نور الجويد114550ر434
راسب17غائب17نور الدين عيسى الشين 43599945
راسب263056نور الصمصام114777م436
ناجح273360نور بايقال114831م437
ناجح254570نور بو عيطة114781م438
ناجح234972نوراليدى الحاج رجو114880م439
راسب21غائب21ىادي جمعوط114248ر440
ناجح253762ىبو فطوم214366م441
ناجح234164ىبو مرقا114499ر442
ناجح234770ىزار عصفور114791م443
راسب19غائب19ىشام كردي44499973
راسب0محرومىمام ادريس114776م445
راسب182947ىمام استنبولي114497ر446
راسب24غائب24ىمام عبد المولىفرات1ر447
راسب173249وائل المحمد الرجب114455ر448
راسب252651وسام عباس114362ر449
راسب13غائب13وسام عبد الرحمن حسن110002ر450
ناجح284876وسام يوسف114736م451
ناجح184361وليم السعد114586ر452
راسب25غائب25ياسر الديوب114454ر453
ناجح254570ياسر عجك114922م454
راسب192948يامن سميمان114546ر455
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راسب12.5غائب12.5يامن كنجو114596ر456
راسب22غائب22يحيى االمير114230ر457
ناجح255075يحيى الالز114835م458
راسب233053يحيى عموان114752م459
ناجح214364يحيى مينا114390ر460
راسب262753يوسف العمي114859م461
ناجح274673يوسف القاسم114845م462
راسب262753يوسف جبالوي114556ر463
ناجح254873يوسف شنو114862م464
راسب0محروميوسف مغربل114913م465
راسب92433يوشع خميل114979م466
ناجح274269يوشع ديب114767م467
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