
2019/ 2018      الفصل االول 
5 من 1الصفحة 

نتائج مادة  االلبان 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب201636ابراهيم األعرج413375م1
راسب11غائب11ابراهيم الجمال412617اعادة2
راسب173350ابراهيم حنظل413267م3
ناجح195170ابراهيم عبود الخلف414656م4
راسب182442احسان الرومي412828م5
راسب19120احمد الخويلد413145م6
راسب183957احمد العبدو413097م7

راسب20121احمد العموري413221م8
راسب243559احمد بيطار413747م9
راسب164359احمد خباز413561م10
راسب162440احمد عبد العزيز413301م11
ناجح176077احمد عز الدين413590م12

راسب15.5غائب15.5اسامة االحمد412512ر13
راسب203353اسامة القبالن413776م14
راسب133144اسماعيل الحاج عيسى414039م15
راسب111324اسيد الروادي413436ر16
راسب152540اشرف اإلسماعيل413552م17
راسب213455امل طباع413714م18
راسب21غائب21انس البارودي413596م19

راسب182947انس الشب413327م20
راسب174057انس الصالح413069م21

راسب173451انس قدور413122م22
راسب193655اياد عبد اللطيف414331اعادة23
راسب223456باسل علي كميانفرات4م24

راسب164359بتول اليوسف414299م25

ناجح225173بدران الحارون511007ر26

راسب16غائب16بدور البيطار413713م27
راسب183654بسام الحنبظلي413406م28
راسب163147بالل الهويس413290م29
راسب162642جوليان اسعد412844م30




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمين السر         رئيس اللجنة           



2019/ 2018      الفصل االول 
5 من 2الصفحة 

نتائج مادة  االلبان 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

ناجح275481حسام الحاج خليل413212م31
راسب154459حسام السلوم413295م32

ناجح234467حسن المحمد الخميس412192م33
راسب91120حسن سفاف413480اعادة34
راسب18غائب18حسن مالش 412093ر35

ناجح214364حسين محمود الوقاع فرات4م36

راسب152944حكم غسان مرعي414678م37

ناجح184462حمزة أبو ديوب413524م38
راسب10010حمزه حمراء412864ر39

راسب203555حياة حسينو413679م40

راسب15621خالد الحسين413479ر41
راسب0غائب0محرومخالد العظم413001اعادة42
راسب143549خالد شربوطلي413163م43

راسب171532خلدون االحمد413083م44
راسب213758خلف الخلف413976م45
راسب13غائب13ساجدة العافص514036ر46
ناجح194766سلمان ور413522م47
راسب133447سليم سليم412863م48
راسب13215صهيب السلوم 413449ر49
راسب223658طارق الطيار413125م50
راسب143347طارق الكبريتي413397م51
راسب132033طلحة الرحمون413400م52
راسب2232.554.5عبد احمد عبود414659م53

ناجح204262عبد الحميد محمد المعليفرات4م54
راسب171128عبد الرحمن العمر المسعود413118م55
راسب151126عبد الرحمن الناصر412956م56
ناجح195372عبد الرحمن قادر آغا413766م57

راسب161531عبد الرزاق السحار412713ر58

ناجح215273عبد الرؤوف صمودي413666م59

مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمين السر         رئيس اللجنة           



2019/ 2018      الفصل االول 
5 من 3الصفحة 

نتائج مادة  االلبان 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

ناجح205474عبد العزيز الحاج نعسان413676م60
راسب6غائب6عبد الفتاح الخاني413356اعادة61

ناجح194867عبد القادر الياسين413974م62
راسب134659عبد اهلل األشقر413513م63
ناجح174562عبد اهلل العبد الرحمن413420م64
راسب203454عبد اهلل حبو413255م65

راسب10غائب10عبد الناصر قنبر412469ر66
راسب193857عبدالكريم كشكش414317م67
راسب193150عثمان مصطفى صطيف414631م68
راسب182947عقيل الناصر414038م69
راسب0غائب0محرومعال الرشواني412794اعادة70

ناجح244165علي الطبجي412452م71
راسب152136علي ساعود412363م72
راسب131629علي عيسى413299اعادة73
ناجح225880عماد الدين الشفوني413770م74
راسب221335عمار العلوة411730ر 75
راسب19غائب19عمر الغندور411493ر76
راسب22غائب22عمر دهمان412331ر77
ناجح174966عمر صابيع اإلبراهيم413811م78

ناجح194261عمر قوقو413244م79
ناجح194463غياث الحلبي413287م80

راسب19غائب19غياث الديري412862اعادة81

ناجح234568غياث الواوي413959م82
راسب174057فادي الحسين413195م83
ناجح214566فاطمة العكلة413715م84
ناجح204969فراس العليوي413528م85
راسب213354قتيبة حجازي413268م86
راسب203858قمر عبد الرحمن حجازي414675م87


راسب11غائب11لمى وحود412999ر88

مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمين السر         رئيس اللجنة           



2019/ 2018      الفصل االول 
5 من 4الصفحة 

نتائج مادة  االلبان 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب131932ليلى كالس412711ر89

راسب18018ماهر باشوري412944اعادة90
راسب0غائب0محرومماهر كزكز413601م91
ناجح174966ماهر محمد413768م92
راسب16622مأمون كالح413964م93

راسب141529مثنى العلي414012م94
راسب203555محمد األشقر بن قاسم413507م95

ناجح244367محمد البعالو413039م96
راسب183452محمد الشيخ خليل413137م97
راسب193554محمد الصطوف413237م98
راسب152742محمد الهويس413349م99
راسب141327محمد الياسين412729ر100
راسب142842محمد أصفر413773م101
راسب153651محمد أمين خاني413511م102
ناجح224567محمد بدر بوزي414673م103
راسب13غائب13محمد بشير عليوي499917ر104
راسب0غائب0محروممحمد بشير كليب413475اعادة105
راسب172340محمد دغموش413463م106
راسب153146محمد طارق رستم413930م107
راسب132235محمد عامر ابي سن413156م108
راسب191231محمد قتيبة النبهان413335م109
ناجح184664محمد كزكز413238م110
راسب131427محمد نداف413229م111
ناجح165470محمد نزيه عرب414297م112
راسب16غائب16محمد نور المالش413388اعادة113
راسب151631محمود الدغيم412974م114
ناجح204464محمود المصطفى413502م115
راسب182846محمود الياسين413300م116
راسب173451مرعي الفرج413577م117

راسب0غائب0محروممصطفى المصري413816م118



مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمين السر         رئيس اللجنة           



2019/ 2018      الفصل االول 
5 من 5الصفحة 

نتائج مادة  االلبان 
السنة الرابعة

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب131225مصطفى جرجنازي412983م119
راسب142034معاذ الشحنه البستاني413304م120
راسب5غائب5معاذ الطباع412946اعادة121

راسب16غائب16معتصم الديري411789ر122

راسب134457منصور عباس412803م123
راسب194059مهند الموسى413648م124
راسب13غائب13مياده عبيدو412268ر125
ناجح264470ميسم الفنار413711م126

راسب14721ميسم مسعود412843اعادة127

راسب132336نهال بطرس412935م128

راسب181432نوال قطرنجي413628م129
راسب223557نور الدين اليونس413626م130
راسب10414نوف الخليف512312م131
راسب154459هبة الريحاوي413629م132
راسب17825وسام محسن413110م133
راسب231942والء أبو علو413466ر134
راسب13غائب13ياسر الشواف412710اعادة135
راسب153348ياسر فريد العش413566م136
راسب131023ياسر مسدي412797م137
ناجح224971يحيى ألطيش413923اعادة138
راسب17017يزن العبد الرزاق413138م139
راسب132134يسرى طعمه413184م140




مصدق
عميد
الكلية

محمد
فاضل.
د.أ عضو     عضو              عضو   أمين السر         رئيس اللجنة           


