
2019/2018الفصل االول 1نتائج مادة طفيليات 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات
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عالمة
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النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

راسب193554ابراىيم احمد حاج عبد اهلل114677
راسب17غائب17ابراىيم الحاج محمد 213942
راسب103747ابراىيم الحسين 313985
راسب15غائب15ابراىيم مسقوف412409
راسب212243احمد الجمال 513119
راسب17غائب17احمد الدادا 613376
ناجح174764احمد العبد اهلل الشيخ713313
راسب12غائب12احمد الفرخ812947
ناجح174764احمد القدور913126
راسب193554احمد عبد الخالق1012708
راسب9غائب9اراس محمد1112194
راسب13غائب13اسامو سميمان1213032
راسب15غائب15اسراء رحال1313169
راسب0غائب0اسماعيل ابراىيم النعمات الفرات14
راسب123446البتول كعيد1513612
راسب9غائب9الميند شامي1612504
راسب111930امين الحمصي1712903
راسب12غائب12انس ازىر1812730
راسب252651انس الشيخ خالد 1913109
راسب153348ايمي عبود2013864
راسب192746إبراىيم جابر2113531
راسب233457إبراىيم زكية2213537
راسب122436إبراىيم عبد الرحمن الحسين2313981
ناجح215071إيناس البصيمو2413076
ناجح204565أحمد الحسون2513656
ناجح244468أحمد العمي بن عمي2613535
ناجح225173أحمد العمر2714289
راسب12غائب12أحمد المحمد2813467
ناجح214465أحمد المحيميد2913062
راسب123446أحمد أراحيل3013823
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د محمد فاضل.أ
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ناجح213960أحمد رحمون3114188
ناجح235982أحمد شحاد3214131
راسب174259أحمد عدي3313812
ناجح254772أحمد مزيان3414260
راسب212546أسامة البالن3513585
راسب93140أمجد المحمد3613082
ناجح244973أمجد حالق3714256
راسب18غائب18أمين زقزوق3812442
ناجح255479أنس اإلبراىيم3913867
ناجح184563أيمن حسن عجيل4014606
راسب0غائب0أييم أحمد4113925
راسب144054أييم حراقة4214016
راسب213253آالء درويش4313921
راسب16غائب16آالء محمود فرحان4499915
راسب183048باسل العشموطي4512981
راسب194059باسل جعموك4613652
راسب15غائب15باسل مرعي4712466
راسب15غائب15بشار أحمد4812856
راسب17غائب17بشير شحادة4912666
راسب9غائب9بكر المدني5012637
راسب193150بياء الغريب5113754
راسب232447تمام بابولي 5213333
راسب153853توفيق شاكر5312909
راسب22غائب22جمال الفيومي5411735
راسب12غائب12حازم الجشعم 5513944
ناجح214869حافظ الجبر5613551
راسب14غائب14حامد الكوكو5711371
ناجح224264حذيفة االدلبي5813782
راسب203050حذيفة اليوسف 5913165
راسب94251حذيفة شرف الدين6013559
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راسب9غائب9حذيفو النبيان6112829
ناجح194463حسان طالب العثمان6213650
ناجح275077حسن الحمبي6314091
راسب163248حسن سفاف6413480
راسب153045حسن عثمان6512759
راسب15غائب15حسين خضر6612954
راسب20غائب20حسين سمقيني6712628
ناجح224668حسين نصر6813616
راسب202545حكم خير اهلل6913360
راسب133245حمزة االوا7014636
راسب143044حمزه االعرج7113243
راسب253156حنان قسوم 7214668
راسب122941حنين تقي7313279
راسب16غائب16خالد اسماعيل7412259
ناجح234063خالد االحمد7514143
راسب93746خالد الجمعة7613508
راسب14غائب14خالد الحسين7712420
ناجح275481خالد الحمود7813917
ناجح175067خالد الشحود7913617
ناجح255075خالد حسين ابراىيم 8015005
راسب13غائب13خالد خصي 8111295
ناجح225072خمدون الحسن8214120
راسب173148دحام فرج8313320
راسب91928راجي أبو عمول8413401
ناجح234669رامي شباط8513565
راسب203454رضوان بركات8613112
ناجح234467رضوان شعار8714183
ناجح285583رغد صمودي8814171
راسب22غائب22رفيق الطماس8911875
راسب13غائب13رمضان اليوسف9012059
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راسب16غائب16رىام سبيع9112459
ناجح164460رىف الصغير9213515
راسب18غائب18رؤى العرنجي9312269
ناجح245478ريما الزازا9414093
راسب152035رئبال قاسم9513060
راسب21غائب21زيد نوير9611940
ناجح264773سارة تميم9714169
راسب16غائب16ساره الحمود الدرار9813963
ناجح234164سامر جعيمة9913613
ناجح204565سامر ظريفةادلب100
راسب173047سعد دوش10113632
راسب154358سالم أمين جطل10214676
راسب18غائب18سالمة العبد10314008
راسب19غائب19سميمان االبراىيم10412728
ناجح285684سيمون الدرغام10513569
ناجح174360شوكت بربر أمين10613575
راسب16غائب16صالح خميل10712508
راسب173653صفا الشريف10813670
ناجح215374صفيو المصطفى10913912
راسب171633طارق قزلباش11013341
راسب193958عادل الحمود11113807
راسب143852عبد الخالق اإلدلبي11213668
راسب13غائب13عبد الرحمن الحمو113441
راسب16غائب16عبد الرحمن القيطان11412486
راسب18غائب18عبد الرحمن المنجد11513230
راسب14غائب14عبد الرحمن محمد سالم11613958
ناجح255580عبد الرؤوف صمودي11713666
ناجح265379عبد الستار زقزوق 11814615
راسب0غائب0عبد الصمد ابراىيم الكريمو فرات119
راسب0غائب0عبد الصمد محمد الحمد12014654
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راسب223658عبد العزيز فخري12113127
راسب153247عبد الفتاح الخاني12213356
راسب14غائب14عبد القادر الخرط12312382
راسب193150عبد القادر الياسين12413307
راسب213556عبد الكريم البارودي12513689
راسب144357عبد الكريم حسام الدين عصفور12614662
راسب111324عبد المطيف الضاىر12713611
ناجح194362عبد اهلل ابو الطواقي12813763
ناجح274572عبد اهلل الشردوب12914251
راسب17غائب16.78عبد المنعم كيالني13085
راسب0غائب0عبد الناصر حسين الكريدي فرات131
راسب132033عبد النور يوسف حاتم13213594
راسب252146عبدالكريم العطار13314101
ناجح295180عبداهلل زياد المبابيدي 13414642
راسب242246عبداهلل كتيل13514298
ناجح184563عبداهلل محمد بارودي13614674
راسب153247عبيدة سرميني13713758
راسب184159عبيدة ىويدي13813749
ناجح245074عدنان السح13913765
راسب13غائب13عدنان برازي14012245
ناجح174360عدنان ورق14113627
راسب144559عدي الجندي14213547
راسب16غائب16عالء اشقر 14312840
ناجح255681عالء الدين قشاش14414076
ناجح235174عالء سبع العرب14514113
راسب15غائب15عالء سميب14612114
ناجح255479عالم الفارس14714191
راسب14غائب14عمي العمي بن محمد 14813459
راسب93948عمي الغفاف 14915009
ناجح234366عمي عساف15013233
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راسب10غائب10عمي عفارة15112303
راسب15غائب15عمي موصممي15212985
راسب132538عمار الجاسم15313070
ناجح214465عمار النايف15413144
ناجح194463عمار حج حسين15514311
راسب9غائب9عمار عابدين15612540
ناجح275986عمار ىويدي15714157
راسب12غائب12عمر العابد15813242
راسب9غائب9عمر العبسي القسي15912374
راسب213354عمر دلول الغنج16013160
راسب193251عمر زمزم16113354
راسب16غائب16عمران دىيمش 16213464
ناجح245781عمران ىويدي16314156
راسب15غائب15عيسى حداد16412920
راسب142539غالب النوير 16513124
راسب153853غياث العمر الديري16612862
راسب21غائب21غيث حندلي16712588
ناجح245781غيث درويش16813849
ناجح154661فادي البارودي16913680
ناجح184866فادي المصري17014153
راسب15غائب15فادي سعيد17113437
راسب16غائب16فاطمة عريض17212343
ناجح265581فايز الحسن الحسين17313404
راسب203656فراس السموم 17413234
راسب193655قتيبة الخالد17513519
راسب102535قتيبة الشيخ عثمان 17613154
راسب203757قصي الجاسم17712528
ناجح204060قمر قره بوالد17813870
ناجح223860الما شياب17913789
ناجح243963لماح شعبان18014691
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ناجح264369ماجد الالذقاني18113892
ناجح204565مالك الجيجكمي18214192
ناجح244670مالك السمان18314062
ناجح224971مالك شالش18413741
ناجح265177ماىر الجوىر18514088
راسب142539محسن فحمة 18613929
ناجح265682محمد ابراىيم مصري رجب18714098
راسب0غائب0محمد اشقر18813011
راسب163551محمد الخالد18913080
راسب12غائب12محمد الدرويش19012616
ناجح204565محمد الرحيل19114269
ناجح255176محمد الشمالي19214146
راسب20غائب20محمد العثمان 19311227
راسب17غائب17محمد الفارس19412117
راسب173653محمد المبيض19513390
راسب203656محمد المحمد19613707
راسب16غائب16محمد المردود19713982
ناجح234871محمد الناصر19813530
ناجح275178محمد النصر19914089
راسب17غائب17محمد امير اسماعيل20014001
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ناجح235275محمد امير نابمسي20113141
راسب12غائب12محمد أحمد الرسمي20214028
راسب111829محمد أدىم جنيد20315023
ناجح225072محمد أشرف األسعد20413778
راسب133043محمد بدر قشاش20513798
راسب134053محمد براء خضر20613901
راسب18غائب18محمد بسام الحسن20712725
راسب14غائب14محمد بشير عميوي208861
ناجح184361محمد بياء الدين الضاىر20913050
ناجح154762محمد تالوي21013914
ناجح214162محمد ثائر كرزون21114204
راسب153853محمد جالل القصير21213574
راسب15غائب15محمد حجازي21312428
ناجح164460محمد حربة21413723
ناجح225375محمد حسين21513562
راسب1غائب1محمد خاني21613906
راسب0غائب0محمد خمف العنزيالفرات217
راسب103242محمد خير الحريب21813558
ناجح134760محمد ديب عمر حشيش21913231
راسب0غائب0محمد زاىر بالطو22013130
راسب104858محمد زيدان22113373
ناجح204767محمد سامر الغريواتي22213286
راسب182846محمد سامر حموم22313269
راسب17غائب17محمد سامي لبان22499997
راسب194059محمد سعيد عيد22513888
راسب16.884056.88محمد سكر22614302
ناجح205171محمد سموم22714119
راسب163652محمد شمة22813548
راسب221840محمد شيم شقفة22913533
ناجح213960محمد صباغ23013591

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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ناجح164561محمد صبري كشباش23113292
راسب21غائب21محمد ضاىر23210599
راسب0غائب0محمد عبد الخمف الفرات233
راسب201838محمد عبد المطيف الشيخ23413979
ناجح145569محمد عشي23513902
راسب174259محمد عمار23613074
راسب16غائب16محمد عمار المردود237
راسب20غائب20محمد فارس حسو23814029
ناجح254873محمد فجر بادنجكي23913544
ناجح174764محمد فرحان طيماز24013797
ناجح234770محمد فواز المحمد24114252
راسب16غائب16محمد لبان24212423
راسب93645محمد نور الجابي24313308
ناجح274168محمد نور السراج24414102
راسب193453محمد نور الالذقاني24514168
راسب144054محمد نور خفيف24613191
راسب153954محمد نور شعار24712629
ناجح245377محمد نور عرواني24814127
ناجح265783محمد نور عصفور24914123
راسب134558محمد يحيى األحمد25014638
راسب11غائب11محمد يوسف الموصغمي 251
راسب193857محمد يونس25213249
راسب193756محمود البقدونسي25313606
راسب153954محمود الحاج حمود25413168
ناجح255479محمود الرفاعي25511290
راسب25غائب25محمود السميمان25612695
ناجح274673محمود أحمد االبراىيم25714162
راسب124052محمود عزاقير25813729
راسب233356مرح دويك25913588
راسب14غائب14مرعي مرعي26012690
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ناجح236487مرىف العمر26114150
ناجح244973مريم سفاف26214124
راسب21غائب21مسره ابراىيم الياسين26312634
راسب142135مصطفى البارودي26413361
راسب154459مصطفى السباعي26513702
راسب153651مصطفى جعفر26613688
راسب153954مصعب المنصور 26713369
راسب21غائب21مصعب أبو بكر 26811476
ناجح274370مصعب قناني26913637
راسب20غائب20مطيعو حمبي27012138
ناجح204060مناف كنعان27113541
ناجح224769منال المياوش27214058
راسب18غائب18منصور لطفي27312373
راسب133851منقذ حوراني27413884
راسب17غائب17ميند الحمدان 27513961
ناجح234770ميند يوسف27613808
راسب164157موسى الخالد27713570
ناجح285886موسى العمي27814154
راسب19غائب19ميثم أدريس27912850
راسب22غائب22ميسر البارودي28011715
ناجح284977ميسم المنيني28114110
راسب203858ميسم مسعود28212843
راسب14غائب14ميالد العبد اهلل28312130
ناجح134962ميالد كمثوم28413081
ناجح285785نادية الشيخ خميل28514163
راسب19غائب19نافع عاقل28610662
راسب19غائب19نجيب الطراف28710781
راسب12غائب12نزار ضرغام28812895
راسب24غائب24نصر الدين األحمد العبد اهلل28911513
ناجح295079نور عبو29014109

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2019/2018الفصل االول 1نتائج مادة طفيليات 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

ناجح285179ىادية الططر29114070
ناجح264773ىال المصري29214180
ناجح124860ىال فرداوي29313329
راسب162238وائل حسامي العابد29413158
ناجح214667وفاء السقا29513539
راسب253459وفاء ياغمور29613587
ناجح285482والء جعيمة29714108
راسب153651يحيى  سالمي29813248
ناجح284876يحيى الطيش29914203
ناجح224971يزن الخضر30013786
راسب17غائب17يوسف الكنعان 30113458
راسب212647يوسف سميم30213142
راسب112334يوسف عبدون30313932
راسب12غائب12يوسف نديم عبداهلل 30412846
راسب213253يونس الراشد 30513326

مصدق عميد الكلية 
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