
2017/2016الدورة االضافية  نتائج مادة احياء دقيقة عام

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب15غائب15ابراهٌم النحاس 1
راسب12غائب12ابراىيم حاج محمد213942
راسب122941ابراىيم حنظل313267
راسب154358ابراىيم كاسوحة 412282
راسب143953احسان الرومي512828
ناجح134962احمد ابراىيم613071
راسب92736احمد الجمال713119
ناجح135164احمد السموم813318
راسب153853احمد العبد اهلل الشيخ913313
راسب122436احمد الفرخ1012947
راسب124557احمد القدور1113126
راسب154459احمد أركي1212473
راسب124658احمد بوسطو جي1313392
راسب163955احمد خالد1412917
راسب144458احمد عبد العزيز1513301
ناجح134962احمد عرار1613235
راسب20غائب20احمد علون1712671
راسب124254احمد نور نخمة1813284
راسب17غائب17احمد ىايل الحمود1912934
راسب0غائباسامة الحمود20
راسب134053اسامو حماده2113089
راسب15غائب15اسراء رحال2213169
ناجح164763اسيد الروادي2313436
ناجح184967اشرف دبوس2413228
راسب0غائباشرف عٌسى 25
راسب122840امجد محمد2613082
ناجح125264امين الحمصي2712903

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 
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السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب144458انس ازىر2812730
راسب124355انس الشيخ خالد2913109
راسب134255انس الصالح3013069
ناجح134962انس قدور3113122
راسب124355اياد عبد المطيف3213155
ناجح164864اييم حراقة3314016
راسب153752إياد السنكري3412289
راسب16غائب16أحمد األسود3510545
راسب3939أحمد الحامض3612975
ناجح144660أحمد الدادا3713376
راسب12غائب12أحمد الداغستاني3810813
راسب124658أحمد العبدو3913097
راسب0غائبأحمد العل4014011ً
راسب15غائب15أحمد المحمد4113467
راسب0غائبأحمد المالش42172
ناجح195170أحمد اليجري4313983
راسب12غائب12أحمد محمد44
راسب0غائبأدىم الحاج خضر45542
ناجح154762أسامة الحجازي4612454
راسب19غائب19أالء أفه4712858
راسب17غائب17أمٌن زقزوق4812442
ناجح154964أنس الشب4913327
ناجح135063أيمن العبد اهلل5013044
راسب122537أييم الصيدلي5113214
ناجح194160آالء الفرحان52499
راسب154156باسل الفرج5313973
راسب144458باسل عرواني5413208
راسب143246باسل قصاب5513415

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 
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السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب153045باسل مرعي5612466
راسب164157بدر الدرويش57655
راسب153146بديع المراد5813305
راسب144559بسام الحنبظمي5913406
راسب14غائب14بشار أحمد6012856
راسب18غائب18بشار لطٌف61745
راسب144155بشير سالمة العمر6213481
راسب14غائب14بكر المدن6312637ً
راسب144458بالل الحسون6413201
ناجح154863بالل أبو الفقراء6513895
ناجح204262تمام بابولي6613333
ناجح174663جعفر قرة محمد 6712969
ناجح134861جمنار صميبي6812787
راسب21غائب21جمال الفيومي6911735
راسب133649جوليان اسعد7012844
راسب134558جونً حصن7112921ً
راسب174259حارثة شقفة7212816
راسب124355حازم الجشعم7313944
راسب124557حذٌفة الٌوسف7413165
راسب14غائب14حذٌفه النبهان7512829
راسب133245حذٌفه شاغوري7613411
راسب193756حسام األسعد77207
ناجح155166حسام السماعٌل7813123
راسب134659حسن القاسم7913132
راسب124658حسن عثمان8012759
راسب131629حسن عثمان8113139
راسب124658حسٌن العل8213058ً
ناجح125163حسٌن الوحش8313953

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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%69.35:نسبة النجاح  عضو     عضو      عضو        امينة السر 



2017/2016الدورة االضافية  نتائج مادة احياء دقيقة عام
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب124557حسٌن سرٌو8413180
راسب15غائب15حسٌن سفاف8512434
راسب124355حسٌن ٌوسف8612745
راسب16غائب16حكم زىير خير اهلل87
راسب124456خالد االسود8813213
ناجح174865خالد الحسٌن8913479
راسب16غائب16خالد الحسٌن9012420
راسب19غائب19خالد دلي9110583
راسب124456خالد شربوطل9213163ً
راسب134558خلدون االحمد9313083
ناجح185068خلٌفة السلوم 9414013
راسب124254دحام فرج9513320
ناجح124860رانً دنبر9613047
راسب144559رانً صالح9713077
راسب24غائب24رزق اهلل الصمصام9813013
راسب13غائب13رشاد عبه9914042
راسب144458رضوان بركات10013112
راسب164056رمضان الٌوسف 10112059
ناجح204767رهام نصرة10212155
راسب154459رؤى العرنج10312269ً
ناجح204262رٌان سفاف10413105
راسب13غائب13ريزان عمي10522266
ناجح164763زانا شٌخ موسى10612892
راسب124355زكرٌا عربو10713405
راسب152439زكً نجار108365
راسب14غائب14زينب الحميدي10914024
راسب132235ساجدة العافص11014036
راسب133548ساره الحمود الدرار11113963

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب134457سالم حورٌة11213226
راسب15غائب15سامر االسد11312521
راسب0غائبسامي العكمة114233
راسب16غائب16سالمة محمد العبد115
راسب144155سلٌم سلٌم11612863
راسب14غائب14سميمان السميمان11710693
راسب16غائب16سميمان سفراني11812826
راسب17غائب17سميمان كوجان11910777
ناجح125062سمر الصباغ12013181
راسب0غائبشادي عبد اهلل الخمف121254
ناجح154762شادي ورده12212165
راسب16غائب16شايش الحاج ىارون12312176
ناجح184361شهله محب الدٌن12412941
راسب18غائب18صالح خلٌل12512508
راسب173653صهٌب السلوم12613449
ناجح134760طارق الكبرٌت12713397ً
ناجح124860طارق قزلباش12813341
راسب0غائبطالل أوسو129682
ناجح144862طلحة الرحمون13013400
راسب17غائب17عب الكريم العبد الرحمن131
ناجح174461عباده سلطان13214301
راسب143347عبد الجبار غزال منباز13313128
راسب16غائب16عبد الرحمن الحمو134441
راسب13غائب13عبد الرحمن المنجد13513230
راسب144458عبد الرحمن الناصر13612956
راسب143549عبد الرحمن بكور13713391
راسب154459عبد الرحمن دغموش13813358
ناجح174663عبد الرزاق العلوش13913040

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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%69.35:نسبة النجاح  عضو     عضو      عضو        امينة السر 



2017/2016الدورة االضافية  نتائج مادة احياء دقيقة عام

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبعبد الرزاق قيطان14012865
راسب184058عبد العزيز فخري14113127
ناجح154560عبد الفتاح خاني14213356
راسب13غائب13عبد القادر الياسين14313307
راسب144357عبد الكريم االخرس14412732
راسب122436عبد الكريم الياسين14513202
ناجح125163عبد الكريم شيخ النجارين14612925
راسب4747عبد الكريم عبد الرحمن147686
راسب21غائب21عبد الكريم قيموح14811277
راسب0غائبعبد الكريم كشبش149339
ناجح155065عبد اهلل العبد الرحمن15013420
ناجح154863عبد اهلل حبو15113255
راسب16غائب16عبد هللا خلف15212386
ناجح184462عبد اهلل كويدر15313103
راسب164359عبد اليادي عفريت15413239
ناجح244670عبداليادي الحميدة15512723
راسب142943عبدالوىاب العاني15614005
ناجح154863عدنان برازي15712245
ناجح165268عدنان نقار15812971
ناجح145569عروة البواب15913224
راسب144458عزام الداود16013396
راسب184159عفراء مقداد16112779
راسب18غائب18عال الرشواني16212794
راسب183553عال الشب16312991
ناجح164965عالء الخاني16412930
ناجح134962عالء جمال16513143
راسب15غائب15عالء سلهب16612114
راسب15غائب15علً العباس16712346

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب13غائب13عمي العمي168
راسب122133عمي العمي بن محمد 16913459
راسب18غائب18عمي بركات17011709
راسب16غائب16عمي حسن17113380
راسب13غائب13عمي عساف17213233
راسب12غائب12عمي منعم17311142
راسب14غائب14عمار صافٌه17412622
راسب15غائب15عمار عابدٌن17512540
راسب22غائب22عمر االصفر17612587
راسب143549عمر دلول الغنج17713160
ناجح174865عمر شقفو17813394
ناجح165672عمران الشبمي17913941
راسب161935عمران دىيمش 18013464
راسب13غائب13عناد الناعم 18111451
راسب18غائب18عواطف عاشور السالمة182
راسب144256عيسى حداد18312920
راسب122234غالب النوير18413124
راسب19غائب19صقر غفار18512688
ناجح194463غياث العمر الديري18612862
راسب143246فادي الحسين18713195
راسب122941فادي سعيد18813437
راسب124456فاطمة الزىراء غفير18913398
ناجح204161فاطمة بحبوح19013057
راسب15غائب15فاطمة عريض19112343
راسب133952فداء الحوراني19213370
راسب3535فراس سموم19313234
راسب124456فرح غزال19412906
راسب12غائب12قتيبة الشيخ عثمان19513154

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب124759قتيبة حجازي19613268
ناجح174966قصي الجاسم19712528
ناجح184563قصي جاسم19812957
راسب183452كارولين كركور19912817
راسب11غائب11كمال النجم عزام 20011040
راسب0غائبمالك السميمان 201460
راسب134457ماىر ابو حبوش20213120
ناجح204363ماىر باشوري20312944
ناجح154964ماىر شاىين20412916
ناجح164662مأمون كالح20513964
راسب124658مثنى العمي20614012
راسب4141مجاب حاج عمي20714310
راسب15غائب15محسن فحمة208
راسب122436محسن فحمو20913929
راسب18غائب18محسن معط21012355ً
ناجح154863محمد األحمد21113306
ناجح125062محمد الحج عمي21212833
ناجح135063محمد الحمود21312810
راسب133952محمد الحوراني21412928
راسب143145محمد الخالد21513080
ناجح145165محمد الخطيب21613218
راسب12غائب12محمد السبع21712118
راسب20غائب20محمد الشحادي218
راسب134457محمد الشيخ خميل21913137
ناجح124961محمد الصطوف22013237
ناجح134861محمد الصقار22113312
راسب141832محمد الطيار22213442
راسب17غائب17محمد الفارس22312117

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب23غائب23محمد المحمد22412700
راسب0غائبمحمد المحمد بن أحمد225628
راسب21غائب21محمد المصطفى 22611261
ناجح135366محمد اليويس22713349
راسب163854محمد امجد نديم22813910
راسب203454محمد امير نابمسي22913141
راسب154055محمد بكر السقا23012565
راسب9غائب9محمد جبالوي 23111067
راسب16غائب16محمد جدعان232
راسب0غائبمحمد جمب233317
ناجح234467محمد حجازي23412428
راسب18غائب18محمد حرب23511907
راسب13غائب13(فرنسً)محمد حمزه الضمان 23612073
راسب16غائب16محمد حميد محمد23713967
راسب134558محمد خموف23812990
ناجح194564محمد دغموش23913463
راسب124759محمد زيدان24013373
راسب174057محمد سامر حموم24113269
راسب0غائبمحمد صمودي24210148
ناجح144963محمد طارق رستم24313930
ناجح174764محمد عامر ابي سن24413156
راسب21غائب21محمد عبد العزيز24511970
ناجح164460محمد عبد اهلل الشيخ24613954
ناجح194665محمد عساف24712110
ناجح145064محمد عمر االمير24812987
راسب134558محمد عيسى خزاعي24913052
راسب15غائب15محمد عيسى خزاعي250
راسب134053محمد غناج25113149

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح144862محمد فادي العثمان25213355
راسب134659محمد فارس حسو25314029
راسب15غائب15محمد فهمً السبع25412118
راسب11011محمد فؤاد العمي25512583
ناجح124961محمد قتيبو النبيان25613335
ناجح155065محمد كزكز25713238
راسب12غائب12محمد لبان25812423
ناجح164763محمد محرز25912175
راسب183553محمد نور احمد الخمف26013461
راسب143852محمد نور الجابي26113308
ناجح145468محمد نور العساف26213260
راسب134659محمد نور المحمد26312706
ناجح144761محمد نور تميتي26412823
راسب122436محمد نور خفيف26513191
راسب152742محمد نور شعار26612629
راسب123749محمد نور عبو26713187
راسب154459محمد واصل الياللي26812893
راسب12غائب12محمود الجنيدي26913298
ناجح154560محمود الحاج حمود27013168
ناجح145064محمود الدغيم27112974
راسب124355محمود الزبدي27213928
ناجح164662محمود السميمان 27312695
راسب144458محمود المطر27413943
راسب124557محمود الياسين27513300
ناجح155166محمود غازي27612524
راسب152540محمود كريدي27712474
راسب19غائب19محمود محمد27812872
ناجح134760محمود مصيطف27913949

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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شعبة االمتحانات

راسب15غائب15مرشد فواز280
راسب15غائب15مرعً مرع28112690ً
ناجح134962مصطفى البارودي28213361
ناجح135164مصطفى الديري28313474
ناجح145064مصطفى الشحنة28413225
راسب183654مصطفى الكالس الحمبي28513008
ناجح144963مصطفى جرجنازي28612983
ناجح165369مصطفى عبد الرزاق عدي28712561
راسب20غائب20مصطفى عمر28811676
راسب16غائب16مصعب أبو بكر 28911476
راسب17غائب17مطيعو حمبي29012138
ناجح174764معاذ الشحنو البستاني29113304
راسب124456معاذ رقيو29213264
ناجح164460معاذ طباع29312946
ناجح184664معاذ عيان29412770
ناجح174764معمر الفرج29514019
راسب154358ممدوح ضاىر29613094
ناجح164662ممدوح محيميد دبيس29712556
راسب17غائب17منيل قندقجي29812702
راسب0غائبمنى زيدان299169
راسب19غائب19ميدي الفاضل 30011482
ناجح164561ميند الحمدان30113961
راسب9غائب9ميند حوا 30211097
راسب16غائب16مؤمن ناعم30310789
راسب164359مؤيد الصالح30413886
ناجح164662مؤيد زينو30512951
راسب164258مؤيد محمد الحسن306839
راسب154156مياده عبيدو30712268

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 

%69.35:نسبة النجاح  عضو     عضو      عضو        امينة السر 



2017/2016الدورة االضافية  نتائج مادة احياء دقيقة عام

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح154661ميثم أدريس30812850
ناجح184765ميس سوتل30912791
راسب132942ميالد كمثوم31013081
ناجح204464نادره غزول31112911
راسب18غائب18نجيب الطراف31210781
ناجح124860نذير األحمد31313950
راسب18غائب18نصر الدين األحمد العبد اهلل31411513
راسب154459نضال حميد31513037
ناجح174663نيال بطرس31612935
راسب15غائب15نور الدين الحاجي31713311
راسب143953نور الدين عروب31813330
راسب0غائبنيجفران عمي319238
راسب152136ىادي النصيرات32012313
ناجح224668ىال فرداوي32113329
ناجح174360ىيام عبد القادر الشيخ322856
راسب193554ىيثم الحمادي32312547
راسب174057ىيفاء السيد32412579
راسب5454وائل الحجي325109
راسب13غائب13وائل الحمصي32612790
ناجح134760وائل المصري32713470
ناجح214364وائل عاشور32813064
ناجح174764وائل معتوق32912835
ناجح244569والء أبو عمو33013466
راسب15غائب15وليد شيخ الغنامة33113274
راسب15غائب15وليد غنم33212484
راسب23غائب23ياسر الجمال33311979
ناجح184765ياسر الزين33413121
ناجح184664ياسر الشواف33512710

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 

%69.35:نسبة النجاح  عضو     عضو      عضو        امينة السر 



2017/2016الدورة االضافية  نتائج مادة احياء دقيقة عام

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبياسر بدران336263
راسب162945ياسر مسدي33712797
ناجح174663ياسين الحسين33812832
راسب134053يامن عياش33913987
ناجح125062يحيى  سالمي34013248
راسب123749يحيى الخضر34112743
ناجح155065يحيى العمري34213066
ناجح184765يحيى شكري34312697
ناجح174865يزن خمف العمي34414022
ناجح134962يسرى طعمو34513184
راسب144458يوسف الرحال34612841
راسب123547يوسف الكنعان34713458
ناجح194867يوسف سوتل34813147
راسب133548يوسف عبد اهلل34912846
راسب123951يوسف عمران35012718
راسب18غائب18يوسف قنوت35112978
راسب144458يوسف كوجان35213108
راسب134558يونس اسعد35312883
راسب123850يونس الراشد35413326

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 

%69.35:نسبة النجاح  عضو     عضو      عضو        امينة السر 


