
2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 1الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبابراىيـ  تميتي 122268
راسب15غائب15ابراىيـ الخابور212178
ناجح2251.874ابراىيـ الخطيب313726
راسب915.425ابراىيـ الدرويش413345
راسب144256ابراىيـ السمـو514246
راسب203555ابراىيـ الشعيب613887
ناجح2139.261ابراىيـ الصباغ714147
راسب13غائب13ابراىيـ الضيؼ8851
راسب9غائب9ابراىيـ العيداف9926
راسب1429.444ابراىيـ المصري101
راسب0غائبابراىيـ أبي عيشة1114144
راسب50.451ابراىيـ عبد الرحمف الحسيف1213981
راسب10غائب10ابراىيـ كروما1312572
ناجح175673احمد ابو ربيعة1422224
راسب0غائباحمد االفيوني1513408
راسب0غائباحمد الحمدالفرات 16
راسب9غائب9احمد الشحود1714066
راسب1819.638احمد الشمالي1813855
راسب0غائباحمد المسعودالفرات19
ناجح174966احمد النبياف2014133
راسب0غائباحمد أبي حمـو2114155
راسب154257احمد بظ2213567
ناجح1350.464احمد جوخدار2314125
ناجح2247.670احمد دبوري2414140
راسب10غائب10احمد دكرلي2513056
راسب0غائباحمد ضفار2613061

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 2الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

ناجح2144.866احمد عكاش2714118
راسب19غائب19احمد عمر طرف2813258
راسب173552احمد وىبي2913905
ناجح184260اسامة قدور3014175
راسب18غائب18اسراء سعيد3114134
راسب933.643اكـر صباغ3213051
راسب10غائب10الحسف سالمو3311671
راسب0غائبالزىراء المشنوؽ3413850
راسب0غائبالعابد مؤنس حمراء3590035
راسب1343.457المعتصـ باهلل شحود3613583
راسب0غائبالمنيؿ شيخ3713830
راسب1839.258امجد البوشي عدي3813257
راسب15غائب15امير سالمو3912320
راسب10غائب10انس الخطاب40921
ناجح1751.869انس المصطفى4114081
راسب0غائبانس ترؾ4213241
راسب2230.853انس صواف4313338
راسب18غائب18اياد كاسوحةػػػػػػػػ44
ناجح1150.462ايمي عبود4513864
راسب0غائبايماف الطيش4611134
راسب9غائب9ايمف الشبمي47965
راسب9غائب9اينمار كورية48948
راسب0غائباييـ عيسى4913334
راسب1246.259إبراىيـ العثماف5013543
راسب0غائبإبراىيـ يوسؼ محمد5190004
راسب0غائبإدوارد عيسى5213701

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 3الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب1229.442إسماعيؿ خميؿ5313498
راسب0غائبأحمد الجاسـ5413907
راسب19غائب19أحمد الجراد5512376
راسب0غائبأحمد الحميدي56977
راسب0غائبأحمد السراقبي5713872
راسب0غائبأحمد الصالح5813188
راسب0غائبأحمد العمر5913622
راسب0غائبأحمد سالمة6013526
راسب0غائبأحمد شاكر6113866
راسب1833.652أحمد عسكر الرجب6222226
راسب9غائب9أحمد عمي العمراف63
راسب0غائبأحمد غبشة6413603
راسب9غائب9أحمد كيالني6513073
راسب12غائب12أحمد محمد الشويخ6613699
راسب0غائبأحمد مطر المحمد67266
راسب0غائبأحمد موصمي6813826
راسب2121أحمد نمر6914161
راسب0غائبأحمد وليكا7013841
راسب0غائبأسامة الحموي7113727
راسب2037.858أسامة شكوه7219
راسب0غائبأسماء البرازي7313185
راسب0غائبأشرؼ دكدؾ7413805
راسب12غائب12أصيد قره جينـ7513497
راسب0غائبأكاد الحكيـ7614235
راسب0غائبأمجد حداد7713366
ناجح1854.673أمجد حالؽ7814256

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 4الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب11غائب11أمجد سميـ حداد79
راسب1339.253أمجد عسكر8014272
راسب12غائب12أمير البوش8114225
راسب0غائبأنس الحالؽ8213545
راسب0غائبأنس شيخ صبح8313858
راسب40.641أياد كاسوحة8413728
راسب0غائبأيمف إبراىيـ اليويدي8590008
راسب0غائبأييـ منصور8613377
راسب0غائبأيوب العبد اهلل 8713471
راسب0غائبآالء غزالة الشعار8813261
راسب0غائبباسؿ حداد8914227
راسب1443.458باسؿ كنعاف9014184
راسب1339.253براء ابراىيـ9123
ناجح1846.265براء الدرع9214114
راسب0غائببراء النبياني9313412
ناجح1757.475براء سبسبي9414105
راسب0غائببراءة مشيور9513825
ناجح1847.666بشار الحسف9614084
راسب0غائببشار درغاـ9713510
راسب0غائببشر صباغ9813878
راسب0غائببشر عبد الكريـ عبد الكريـ9990010
ناجح951.861بشر محمد جميؿ كؼ الغزاؿ10090011
ناجح2053.274بشير مصيجة10114190
راسب1222.435بالؿ الخرط10214209
راسب15غائب15بالؿ الخطيب10313319
راسب933.643بالؿ الشامية 10413859

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 5الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائببالؿ برغوث10514291
ناجح1247.660بياء الديف حنو10614221
راسب14غائب14بياف اركي 10722274
راسب15غائب15بياف االحمد10844449
راسب0غائبتامر الكردي10913875
ناجح2050.471تماـ مرقا11014130
راسب1426.641جعفر ابراىيـ11113104
راسب9غائب9جمعة حميد112943
راسب1636.453جوزيؼ الشامي11314254
راسب10غائب10حاـز الحسفالفرات114
ناجح115667حاـز محمود11514285
ناجح1351.865حافظ كياؿ11614082
ناجح1551.867حامد الموسى117250
راسب0غائبحبيب الديب11813280
راسب2132.254حذيفة النيني11913660
ناجح2047.668حساـ ارحيـ12013553
راسب0غائبحساـ الديف عمي الشواخ12190013
راسب0غائبحساـ الكوجؾ12212008
راسب1147.659حساـ حسف12333
راسب0غائبحساـ مازف الشعار12413403
راسب0غائبحساف عمي فيد12590014
ناجح1151.863حسف الدالي12634
راسب0غائبحسف الظاىر12713271
راسب1029.440حسف أبو أحمد12814232
راسب0غائبحسف جحا 12922275
ناجح204262حسف قاسـ13090016

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 6الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب10غائب10حسيف اسعد13112009
راسب22غائب21.5حسيف الحج حمود13210
ناجح2261.684حسيف الدخيؿ13321213
راسب172138حسيف عمي االحمد13490017
ناجح214263حكـ زىير خير اهلل13513360
راسب0غائبحمزة العميوي13613795
راسب0غائبحمزة المبابيدي13713451
راسب0غائبحمزة دىيمش13812433
راسب0غائبحمزة سالوسي13914267
راسب18غائب18حمزة عبد القادر14013636
راسب11غائب11حميد الحسيف14113046
راسب0غائبحميد الحميد14212582
راسب123547خالد األخرس14313794
ناجح1957.477خالد الحميدي14414054
راسب0غائبخالد الشيوطالفرات145
راسب0غائبخالد الضعيؼ14613091
ناجح1650.467خالد القاسـ14714211
راسب16غائب16خالد رضواف العثمانمي14814286
راسب0غائبخالد عمي العيد14990020
راسب1837.856خالد محمد المصطفى 15013182
راسب0غائبخالد يحيىاليب15113416
راسب18غائب18خضر ضفار15210894
راسب0غائبخضر مضحي أحمد حمدي حجي15390021
راسب13غائب13خطاب خطاب15414282
راسب1732.250خطار صميبي15533332
ناجح1551.867خمدوف المصري15613536

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 7الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبخميؿ عبد الكريـ المسطو15790025
راسب9غائب9دانياؿ عمي15813762
ناجح1446.261دعاء شاكوؿ15913851
راسب0غائبدياال شعار16013152
راسب16غائب16راغب عرفو16113315
راسب2036.457رافع شيخ الغنامة16214048
راسب0غائبراكاف زينو16313703
ناجح2043.464رامي قبيطري16449
راسب15غائب15رامي كالو16513353
راسب1543.459رائد المصري16646
راسب39.240رأفت النانو167310
راسب14غائب14ربيع كالو16813352
راسب0غائبرحيؿ عابد الموسى16990026
راسب0غائبرزؽ رستـ17013389
راسب15غائب15رضواف المدهلل17113159
ناجح1953.273رضواف شعار17214183
راسب0غائبرىؼ العاصي17314178
ناجح1553.269رىؼ عابد17414265
راسب0غائبريتشارد زياده17514138
ناجح1057.468ريـ الفرخ17613815
راسب1246.259ريموف صبحة17713506
راسب0غائبزكريا يسيف17813542
راسب0غائبزىر الديف حماده17912438
راسب18غائب18زياد اليالؿ18012336
راسب0غائبزيد حسف الحسف18190029
راسب0غائبزيد قرواني18214300

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 8الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبزيد مشعاف18313877
ناجح1257.470زينة البني18413694
راسب2136.458سارة الجدي18514182
ناجح1553.269سارة سالمة18613623
راسب0غائبسالـ اليدلة18713846
راسب0غائبسامر الينداوي18810548
راسب26غائب26سامر دالؿ18913792
ناجح1846.265سائر الكردي19013817
راسب13غائب13سرور خمؼ19112677
راسب0غائبسعيد الشكري19214283
راسب102131سعيد المصري 19313499
راسب0غائبسعيد إبراىيـ19413880
راسب0غائبسالـ الكواممة19511746
راسب13غائب13سميـ بواكـ19613086
راسب2136.458سميـ وىبة19713410
راسب9غائب9سميماف عيسى198823
راسب0غائبسميماف مصطفى العمي الناصر19990031
راسب10غائب10سميرة المصري200
راسب0غائبسيى العبد اهلل20113075
راسب0غائبسومر الحولي202815
راسب19غائب19سومر محمي20313738
راسب4949شادي شفوؾ20414218
راسب0غائبشروؽ ميباش20513177
ناجح1546.262شعالف الذياب20633331
راسب16غائب16شعالف زيداف20713733
راسب0غائبشفؽ قبالف20813423

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 9الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب182846شيـ السيد20914179
راسب0غائبصالح المصمحالفرات 210
راسب11غائب11صفواف عياش21112476
راسب1726.644صالح الديف كؼ الغزاؿ 21290033
راسب0غائبصييب الوتار21313883
راسب17غائب17طارؽ الجندلي21413063
راسب0غائبطارؽ العز الديفالفرات215
ناجح1650.467طارؽ العمي21659
راسب9غائب9طارؽ المصري21713425
راسب0غائبطارؽ كمبوف21814085
راسب1740.658طالب شققي21913695
راسب0غائبطراد الرحيؿ22012403
راسب10غائب10طالؿ كمبوف22113593
راسب17غائب17طمحة محمود اليونس المصري22290034
راسب17غائب17طو احمد العمر22313665
راسب0غائبعامر حاجي عبد السالـ22413277
راسب0غائبعامر عمي22513167
راسب9غائب9عامر كزكز22613337
راسب0غائبعبادة البني22713189
راسب0غائبعبادة مصري22813681
راسب16غائب16عبد االلو الدالؿ22913364
راسب1139.251عبد الجبارموسى باشا23013227
راسب50.451عبد الحسيب كزكز23113378
ناجح2550.476عبد الحكيـ المحمد23213945
راسب0غائبعبد الحكيـ قنوت23313793
راسب0غائبعبد الحميد الخمؼالفرات 234

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 10الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبعبد الحميد المنديؿ23513827
راسب0غائبعبد الحميد حاج سعيد236315
ناجح1551.867عبد الحميد عدناف الجمؿ23713273
راسب1444.859عبد الخالؽ اإلدلبي23813668
راسب0غائبعبد الرحمف االسماعيؿالفرات239
راسب2025.246عبد الرحمف الحراكي24013737
راسب0غائبعبد الرحمف السالـ 241529
راسب11غائب11عبد الرحمف السميماف24213310
راسب2132.254عبد الرحمف اليويس24313546
راسب0غائبعبد الرحمف إبراىيـ الشواخ24490037
راسب0غائبعبد الرحمف جمعة العمي24590038
راسب2030.851عبد الرحمف دعدوش24613624
ناجح2051.872عبد الرحمف دوري24713831
راسب9غائب9عبد الرحمف دوري24813831
راسب0غائبعبد الرحمف سبكي24913054
راسب1039.250عبد الرحمف عرفة25013655
راسب20غائب20عبد الرحمف عروانيالفرات251
راسب0غائبعبد الرحمف عمري25213638
راسب0غائبعبد الرحمف كزكز25313398
راسب929.439عبد الرحمف كعيد25466
راسب0غائبعبد الرحمف كوجاف25513246
راسب0غائبعبد الرحيـ حمادة25612595
ناجح1841.260عبد الرزاؽ العموش25713040
راسب142842عبد الرزاؽ عالؼ25813771
راسب0غائبعبد السالـ بادي25913133
راسب0غائبعبد السالـ معطي26011494

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 11الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبعبد العزيز الجرؼ26113678
راسب9غائب9عبد العزيز السكماني26213049
راسب0غائبعبد العزيز حموية26313186
راسب11غائب11عبد العزيز مرواف الحالؽ السقا26490039
راسب0غائبعبد الغني مبارؾ 26512507
ناجح194968عبد الكافي المصري26669
راسب9غائب9عبد الكريـ البكور26713605
راسب10غائب10عبد الكريـ الطيار26814049
راسب0غائبعبد الكريـ بالف26913595
راسب1715.433عبد اهلل الحسيف العوض27013769
راسب12غائب12عبد اهلل الحموي27112523
راسب0غائبعبد اهلل الخضيرو27213382
راسب0غائبعبد اهلل الدياب27314132
راسب14غائب14عبد اهلل الشاعر27414074
راسب0غائبعبد اهلل القاضي27513876
راسب0غائبعبد اهلل المحيميد27614158
راسب10غائب10عبد اهلل اليوسؼ27713095
راسب0غائبعبد اهلل أبو عراج27813557
راسب0غائبعبد اهلل بدوي27913372
راسب17غائب17عبد اهلل جحا28011668
راسب15غائب15عبد اهلل جدعاف الحسيف28112113
راسب0غائبعبد اهلل حاكمي28211526
راسب0غائبعبد اهلل خاني28314263
ناجح1253.266عبد اهلل طيفور28414111
راسب1018.229عبد اهلل محمد28514223
راسب0غائبعبد اهلل محمود إسماعيؿ28690043

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 12الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبعبد اهلل يوسؼ الفيد28790044
ناجح2240.663عبد المجيد محمد زقزوؽ28813853
ناجح2139.261عبد المعيف عمره28914278
راسب15غائب15عبد الممؾ دىيمش29014277
راسب51.852عبد المنعـ كيالني29114313
راسب10غائب10عبد الناصر زكار29213161
راسب0غائبعبد الناصر ممدوح اليوسؼ29390046
راسب10غائب10عبد النور سمماف294
راسب10غائب10عبد اليادي الحامض29514293
راسب0غائبعبد اليادي أبرش29613801
ناجح1953.273عبد اليادي عقدة29714237
راسب0غائبعبد اليادي غبشة29814174
راسب20غائب20عبد محسف الحسيف29911828
ناجح2551.877عبدالكريـ العطار30014101
راسب0غائبعبداهلل الشيخ عثماف30112603
ناجح1847.666عبداهلل سفاؼ30213153
راسب0غائبعبداهلل شحيدة303324
راسب15غائب15عبيدة سراقبي 30422278
راسب132841عبيدة شحيمة30513042
راسب0غائبعبيدة عدي30613343
راسب0غائبعبيده الباكير30713215
راسب0غائبعثماف الجاسـ30813288
ناجح174966عدوية العمر المسعود30913586
راسب9غائب9عدي ديب31013814
راسب1037.848عرابي عروب31114220
راسب0غائبعالء الديف السيد31212446

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 13الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب11غائب11عالء الديف الشمالي313398
راسب19غائب19عالء الديف صواف31411422
ناجح154964عالء أسامة حميد31590050
راسب0غائبعالء نصير31613706
ناجح2051.872عمي اسعد31713259
راسب0غائبعمي الحسيف31813600
راسب0غائبعمي العمي31913894
ناجح1644.861عمي الكبريتي32078
راسب0غائبعمي حبقو32113222
راسب0غائبعمي طوبر32213166
راسب122840عمي كميب32322221
راسب0غائبعمي مجحود32414290
راسب0غائبعمي محمد المحمد32590053
راسب0غائبعمي ىنداوي32613240
راسب1030.841عمي ياسيف درويش32713641
راسب18غائب18عمياف العطاونة32812034
ناجح1654.671عمار الخمؼ329150
راسب0غائبعمار العبد اهلل33013854
راسب0غائبعمار النايؼ33113144
راسب0غائبعمار أيوب الكمة33290054
راسب13غائب13عمار فخور33313131
راسب1440.655عمر األخرس33413809
راسب0غائبعمر الحراكي33513422
راسب0غائبعمر الصمصاـ33613691
راسب12غائب12عمر الطماس33714247
ناجح1347.661عمر العابد33813242

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 14الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب1237.850عمر جنيد33913840
راسب0غائبعمر حمشو34013270
راسب20غائب20عمر صابيع اإلبراىيـ34113811
راسب16غائب16عمر كزكز34213347
ناجح2046.267عمراف الصباغ34314112
ناجح1743.461غالب نوير34413124
راسب10غائب10غانـ الدليمي345868
راسب0غائبغيث خمدوف أبو ريشة34690055
راسب0غائبغيث محسف34713529
راسب11غائب11غيث مخمؼ الموسى34890056
ناجح1254.667غيداء زيتوف34913716
راسب50.451فاطمة قشاش35014281
راسب0غائبفراس السراقبي35113873
راسب1136.448فراس المصطفى35213685
راسب11غائب11فردوس رشيد35312933
راسب0غائبفرىاد احمد35413223
راسب0غائبفواز الحسف35513869
راسب0غائبفؤاد مصطفى35611546
راسب0غائبقاسـ الشحادة35712580
راسب0غائبقصي الرطبي35814295
راسب0غائبقصي جاسـ35912405
راسب0غائبقصي حاج إسماعيؿ36013599
راسب0غائبكاتيا سمـو36114242
راسب0غائبكامؿ الشاىر362866
راسب0غائبكـر عبد النور36312422
راسب1926.646كريـ كفا36413176

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 15الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب1916.836كماؿ موسى باشا36513810
راسب0غائبكنده العيسى36613427
راسب9غائب9لجيف مصطفى36713496
راسب1046.257لؤي عبد الحميـ 36822282
راسب0غائبليفوف نصر رزوؽ36913946
راسب9غائب9ماريوكربوج37013386
راسب40.641مازف الداود37186
راسب14غائب14مالؾ المنيخر372854
راسب104959مالؾ شالش37313741
راسب10غائب10مالؾ عمريف 37422283
ناجح1247.660ماىر العوض37513927
راسب1340.654ماىر صميعي37613730
راسب0غائبمجد الديف ميند الزبدي37713362
راسب0غائبمجد بكري37813205
ناجح1844.863محسف فحمة37913929
راسب0غائبمحمد ابراىيـ الحوري38013078
راسب1143.455محمد اسكندر أحمد38113098
راسب16غائب16محمد اغيد االدلبي38212898
راسب0غائبمحمد االحمد38312383
راسب0غائبمحمد األحمد 384852
راسب0غائبمحمد األقرعالفرات 385
راسب0غائبمحمد البكار38612633
راسب0غائبمحمد الجاسـ387521
راسب0غائبمحمد الحسف38813275
راسب9غائب9محمد الحسيف38913753
راسب0غائبمحمد الحسيف39012973

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 16الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبمحمد الحموي39113619
راسب0غائبمحمد الحميد الحسف39213232
راسب0غائبمحمد الخضر39313865
راسب16غائب16محمد الخطيب39413114
راسب9غائب9محمد السعيد39513428
راسب0غائبمحمد السمـو39612552
راسب932.242محمد الشيخ 39713979
راسب0غائبمحمد الصابوني39813777
راسب92837محمد الصالح39914201
راسب1222.435محمد العطار40014072
راسب1630.847محمد العالوي40113253
راسب1625.242محمد العمي40214121
ناجح1551.867محمد العموري40314193
راسب47.648محمد العوير40433333
راسب0غائبمحمد الفارس40513331
راسب19غائب19محمد الفقياء40612028
راسب0غائبمحمد المسالمو40713276
راسب25غائب25محمد النصر40814046
راسب0غائبمحمد النيار40913162
راسب0غائبمحمد الياشـ41012505
راسب37.838محمد الياسيف411218
راسب0غائبمحمد اميف محمود41214152
راسب9غائب9محمد اميف يوسؼ41313129
راسب1632.249محمد ايمف أصفري41414141
راسب1239.252محمد إبراىيـ بيمواف41590060
راسب0غائبمحمد إىاب الضعيؼ41613204

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 17الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

ناجح1850.469محمد أبو جاسـ41714244
راسب0غائبمحمد أحمد فدعيف41890061
راسب0غائبمحمد أشرؼ اليزاع41913735
راسب0غائبمحمد أميف النواؼ42022294
راسب0غائبمحمد أنس يطقاف42112347
ناجح115667محمد بخاري42214128
ناجح2654.681محمد بديع زقزوؽ42395
راسب0غائبمحمد تامر مندو42412546
راسب0غائبمحمد تميـ الحمادي42513555
راسب0غائبمحمد توفيؽ كرامي42613833
ناجح2147.669محمد جماؿ الشعار42713407
راسب4949محمد جياد جمعة428332
راسب1337.851محمد جواش42913934
راسب0غائبمحمد حاج اسعد43027999
ناجح1846.265محمد حاـز تدمري43113824
راسب0غائبمحمد حمد43212389
راسب13غائب13محمد حمداف األشقر43313576
ناجح1450.465محمد خالد موسى باشا43413663
راسب0غائبمحمد خاني43513906
راسب53.254محمد خربوطمي436336
راسب1130.842محمد خواـ43798
راسب0غائبمحمد خير مرعي43814164
راسب1233.646محمد دىيمش43955554
راسب1829.448محمد رامز الحسف44014216
ناجح1450.465محمد رامي المميح44114145
راسب0غائبمحمد رشيد موسىالفرات 442

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 18الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبمحمد رضى الحاج حامد44313647
راسب20غائب20محمد رياض عالوي44411678
راسب0غائبمحمد سعيد 44513751
راسب25.226محمد سكر446163
راسب104959محمد شيخ السوؽ44714116
ناجح2151.873محمد صباغ44813591
راسب1823.842محمد صالح الديف الصباغ44914055
راسب13غائب13محمد طروية45013431
راسب1630.847محمد طوماني45113705
راسب0غائبمحمد عايد العمي45290066
راسب0غائبمحمد عباده عدي45313731
راسب1240.653محمد عبد الكريـ العثماف45414213
راسب1725.243محمد عبد اهلل عبد الخالؽ45513708
راسب27غائب27محمد عبد الواحد45613563
راسب11غائب11محمد عبدالرحمف45712632
راسب9غائب9محمد عدناف القاسـ458634
راسب0غائبمحمد عدناف قاجو45911509
ناجح1950.470محمد عروب46014148
راسب21غائب20.5محمد عسكر46112406
ناجح2144.866محمد عالء الحجازي46213351
راسب1333.647محمد عالؼ46333338
راسب0غائبمحمد عمي46413174
ناجح2047.668محمد عمي الزيف46514217
راسب1046.257محمد عمي تالوي46613914
راسب11غائب11محمد عمي قيمو46714284
راسب9غائب9محمد عيسى46813367

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 19الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبمحمد عيسى46913045
ناجح1554.670محمد غيث حبوبو47014099
راسب16غائب16محمد فخري47114274
راسب947.657محمد فدعيف47213336
راسب94958محمد فرجاني47313671
راسب17غائب17محمد فواز قندقجي 47422289
راسب0غائبمحمد قرباف بارودي47513813
راسب19غائب19محمد مرجاوي47613283
ناجح246387محمد مصطفى  المصطفى47714052
ناجح2450.475محمد مصطفى اجبارة47814137
راسب1226.639محمد ممحـ فاعوري47914136
راسب0غائبمحمد ميدي فاضؿ48013709
راسب1336.450محمد نجـ عموش48113604
راسب0غائبمحمد نكارة48211602
راسب1439.254محمد نور الديف48314059
راسب0غائبمحمد نور الديف خميؼ48413863
راسب0غائبمحمد نور الديف سميماف48590072
ناجح1354.668محمد نور السقا48614083
راسب14غائب14محمد نور السقا48713236
راسب1044.855محمد نور الشامي48813357
ناجح1751.869محمد نور العبود48914275
راسب0غائبمحمد نور حوا49013644
راسب9غائب9محمد ىدروش49113321
راسب17غائب17محمدوليد المصري49211160
راسب10غائب10محمود الزعيـ493
راسب1022.433محمود السطوؼ49414100

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 20الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب9غائب9محمود العموري49513065
راسب10غائب10محمود المياوش496763
راسب0غائبمحمود حاكمي49722296
راسب18غائب18محمود خالد49812229
راسب0غائبمحمود رضواف49913291
راسب1832.251محمود لطفي50014115
ناجح1453.268محي الديف الطبؿ50114135
ناجح1853.272مراد الجاسـ50222225
راسب0غائبمرح بريش50313592
راسب20غائب20مرواف مرواف50413302
راسب0غائبمروة موصمي كردي50513899
ناجح1957.477مريـ كوجاف50613721
راسب13غائب13مصطفى الدىباف50713365
ناجح2343.467مصطفى السباعي50813702
راسب16غائب16مصطفى الطيش50912606
راسب15غائب15مصطفى العزو51012120
راسب13غائب13مصطفى طالعالفرات511
راسب21غائب21مصطفى عمر51211676
راسب9غائب9مصطفى يحيى رجب51313426
راسب0غائبمصعب الشيخ موسى514571
راسب19غائب19مصعب شمس الديف51512623
ناجح1253.266معاذ فائز عروب51690076
راسب23غائب23معتز اليمر51712224
راسب0غائبمعتصـ باهلل القج51811347
راسب9غائب9معتصـ باهلل مجحود51914158
راسب0غائبمعد محمود الشالش52090077

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 21الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب0غائبمقداد عيسى 52122292
راسب1430.845مقيـ العمي52214264
راسب0غائبمالؾ خالد52314249
راسب0غائبمميـ ابراىيـ52413417
راسب1929.449مميـ طقـ52514165
ناجح2146.268مميـ محمد52614071
راسب1237.850منار سمطاف52713785
راسب1323.837منذر الشيحاف52814097
راسب0غائبمنير قمعة جي52913418
راسب0غائبميند عمي السمسماف53090080
راسب23غائب23ميند محمد السمير53190081
راسب18غائب18ميند يحيى عرب53212019
راسب0غائبموسى الدندؿ53313293
راسب15غائب15موفؽ الدقاؽ53413206
ناجح1547.663مؤتمف وداح53544446
راسب9غائب9مؤمف العميالفرات536
راسب18غائب18مؤيد الحاج محمد53711702
راسب9غائب9مؤيد الدعاس53813263
راسب10غائب10مؤيد الشاوي53944444
راسب0غائبمؤيد جواش54013136
ناجح105666مي المحمد541110
راسب12غائب12مياد عبد العزيز ىنداوي54290082
راسب16غائب16ميسر مسطو الحمبي54313409
راسب1146.258ميشيؿ الطرشة54414207
راسب0غائبناصر المحمد اليونس54513836
راسب2037.858نايؼ عدناف محمد عمي54614224

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 22الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب1026.637نبيؿ الياللي54713402
راسب0غائبنجيب الطراؼ54810781
ناجح174966نجيب بركات549111
راسب0غائبنشأت خمؼ55013838
راسب0غائبنصر نضاؿ ىرموش55114279
ناجح1053.264نضاؿ يوسؼ55214139
راسب11غائب11نوار أراكيؿ55313598
راسب1133.645نورس خالد554112
راسب0غائبنيجرفاف عمي 555238
راسب17غائب17ىادي السقا55613379
راسب944.854ىادي جمعوط55714248
راسب0غائبىاني كرامي55813852
راسب1729.447ىبة الصياح55990085
راسب0غائبىبة اهلل أشرؼ56014173
راسب0غائبىبة زمـز56114092
راسب10غائب10ىبو الخالد562
راسب182139ىشاـ يوسؼ الكردي56390086
راسب0غائبىال الشامي56413860
راسب0غائبىماـ الحاج احمد56514258
راسب0غائبىماـ حج نعساف56613868
راسب9غائب9ىماـ عبد المولى56744442
راسب24غائب24ىند السعدي56813211
راسب0غائبوضاح المنصور56913059
راسب11غائب11وليد درويش57014051
راسب25غائب25وئاـ صاـر57111859
راسب22غائب22ياسر فاخوري57213198

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   



2016/2017     الدورة االضافية 
23 من 23الصفحة 

نتائج مادة بيولوجيا
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقـ

 الجامعي
اسـ الطالب

وضع 
العملي

عالمة 
العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب916.826ياسر قاسـ57314212
راسب18غائب18ياسيف فحمة57411756
راسب0غائبيامف خشاف575105
راسب919.629يحيى االمير57614230
راسب0غائبيحيى العبود57713140
راسب0غائبيحيى عرفة57812472
راسب18غائب18يزف الشعباف57912207
راسب0غائبيزف العبد الرزاؽ58013138
راسب18غائب18يزف العمي58111677
راسب0غائبيماف الحسياف58213096
راسب10غائب10يوسؼ االبراىيـ58313384
راسب9غائب9يوسؼ اإلبراىيـ58413540
راسب0غائبيوسؼ العبيد58513424
راسب0غائبيوسؼ أحمد العيد58690091
راسب15غائب15يوسؼ جنيات58712302
راسب10غائب10يوسؼ سميدر588
راسب183553يوسؼ كسـ 58990092
راسب102131يوسؼ محمود مصطفى59090093
راسب0غائبيونس عويؿ59113285

مصدق عميد الكلية

محمد الفاضل.د.أ

 أمين السر   رئيس اللجنة   مدرس المقرر
%54.41نسبة النجاح  عضو    عضو    عضو   


