
2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 1الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبابراىيم  تميتي 122268
راسب0غائبابراىيم ابي عيشة214144

راسب0غائبابراىيم الخابور312178

راسب0غائبابراىيم الخطيب413371

راسب45.7646ابراىيم السيد5166

راسب0غائبابراىيم الضيف6851

راسب0غائبابراىيم العيدان7926
ناجح62.9263ابراىيم المصري81

راسب0غائباحمد ابراىيم912965

راسب0غائباحمد االفيوني1013408

راسب0غائباحمد الجاسمالفرات11
راسب0غائباحمد الحمدالفرات12

راسب0غائباحمد الشحود1314066

راسب0غائباحمد الفاضل1411916

راسب0غائباحمد المسعودالفرات15
راسب0غائباحمد المصطفىالفرات16

راسب0غائباحمد أبي زياد حمومإيقاف تسجيل17

ناجح71.572احمد جوخدار1814125

راسب0غائباحمد شاكرالفرات19

راسب0غائباحمد شعبان2013000

راسب0غائباحمد ضفار2113061
راسب0غائباحمد عثمانالفرات22

راسب0غائباحمد مغربي2312830

راسب44.3345اسراء سعيد2414134

راسب0غائباسماء غريواتي2512874

راسب0غائباسماعيال محفوض2612773

راسب47.1948اسماعيل عدي2714117

راسب0غائبالحسن سالمة2811671

راسب0غائبالزىراء المشنوق2913850

راسب0غائبالعابد مؤنس حمراء3090035
مصدق عميد الكمية

د محمد الفاضل.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 2الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبالمثنى عاشورالفرات31

راسب0غائبالمنيل شيخ3213830

راسب0غائبامير سالمو3312320
راسب0غائباياد عالياالفرات34

راسب0غائباينمار كورية948فرات35

راسب37.1838إبراىيم اإلبراىيم3613579

راسب0غائبإبراىيم الخطاب3713750

راسب0غائبإبراىيم المحمود3813690

راسب0غائبإدوارد عيسى3913701

راسب41.4742إسماعيل خميل4013498

راسب0غائبأحمد اعرابيالفرات41

راسب0غائبأحمد األحمد اكممش4213720

راسب0غائبأحمد الجاسم4313907

راسب0غائبأحمد الحسين4412167

راسب0غائبأحمد الحميد ي977فرات45
راسب0غائبأحمد الرمضان4614276

راسب0غائبأحمد السراقبي4713872

راسب55.7756أحمد الشمالي4813855

راسب0غائبأحمد الصالح4913188
راسب0غائبأحمد العمر5014289

راسب0غائبأحمد العمر5113622

راسب0غائبأحمد العواد5213897

ناجح60.0661أحمد رحمون5314188

راسب0غائبأحمد سالمة5413526

راسب0غائبأحمد شاكر5513866
راسب0غائبأحمد شمسالفرات56

راسب51.4852أحمد عدي5713812

راسب0غائبأحمد غبشة5813603

راسب14.315أحمد كفري5913821

مصدق عميد الكميةراسب0غائبأحمد كمال حشاش6012022
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 3الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبأحمد موصمي6113826

راسب0غائبأحمد وليكا6213841

راسب0غائبأدىم السراج6313532

راسب0غائبأدىم الشامي6413802

راسب0غائبأسامة الحموي6513727
راسب0غائبأسامة الغنطاويالفرات66

راسب0غائبأسماء البرازي6713185

راسب0غائبأشرف دكدك6813805

راسب0غائبأصيد قره جينم6913497
راسب0غائبأكاد الحكيم7014235

راسب0غائبأمجد الحموية7112904

راسب0غائبأمجد حداد7213366

راسب40.0441أمجد عسكر7314272

راسب0غائبأنس الخطاب 921فرات74

راسب0غائبأنس الشيخ7590007

راسب0غائبأنس شيخ صبح7613858

راسب58.6359أياد كاسوحة7713728

راسب0غائبأيمن العمواني7813885

راسب0غائبأيمن إبراىيم اليويدي7990008

راسب0غائبأيمن عبد الشبمي8090096

راسب0غائبآصال بالل8112086
راسب0غائبآالء حبوشالفرات82

راسب0غائبآالء غزالة الشعار8313261

ناجح60.0661آية قصاب باشي8414239

راسب0غائبباسل تركاوي8522295
راسب0غائبباسل حداد8614227

راسب0غائببتول االحمدالفرات87

راسب0غائببتول المحمد العيادهالفرات88

راسب0غائببراء النبياني8913412

راسب0غائببراء عمي9011759
مصدق عميد الكمية

د محمد الفاضل.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 4الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائببراءة أحمد القطميش9110370

راسب0غائببراءة مشيور9213825

راسب0غائببشار الحمود9313881

راسب0غائببشار درغام9413510

راسب0غائببشر صباغ9513878

راسب0غائببشر عبد الكريم عبد الكريم9690010

راسب48.6249بشير مصيجة9714190
راسب0غائببكر صمصامالفرات98

راسب0غائببالل أبو الفقراء9913895
راسب0غائببالل برغوث10014291

راسب0غائببيان الطويلالفرات101

راسب0غائبتامر الكردي10213875

راسب0غائبجاسم النجوم10312000

راسب0غائبجبر سويدان10413620

راسب0غائبجعفر محفوض10512995

راسب0غائبجمعة أحمد حميد10690098

راسب0غائبجياد الديك10712235
راسب0غائبجورج غبروالفرات108

راسب0غائبجوزيف الشامي10914264

راسب0غائبحازم التتان11012035

راسب0غائبحازم الحسن11129

راسب0غائبحازم بريزق11212121

راسب0غائبحازم زوينالفرات113
ناجح61.4962حافظ كيال11414082

راسب0غائبحامد المقداد11512007

راسب0غائبحبيب الديب11613280

راسب0غائبحبيب قاتولالفرات117

راسب0غائبحذيفو النبيان11812829

راسب0غائبحسام الدريعيالفرات119

مصدق عميد الكميةراسب0غائبحسام الدين عمي الشواخ12090013
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 5الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبحسام الكوجك12112008

راسب0غائبحسان عمي فيد12290014

راسب55.7756حسن الدالي12334

راسب0غائبحسن الظاىر12413271

راسب0غائبحسن الموسىالفرات125
راسب40.0441حسن أبو أحمد12614232

راسب0غائبحسن كابور12712325

راسب0غائبحسين اسعد12812009

ناجح70.0771حسين الدخيل12921213
راسب0غائبحسين المحمدالفرات130

راسب0غائبحمزة العميوي13113795

راسب0غائبحمزة المبابيدي13213451

راسب0غائبحمزة سالوسي13314267

راسب0غائبحميد الحسين13413046

راسب0غائبخالد األحمد13513775
راسب0غائبخالد الخمفالفرات136

راسب0غائبخالد الشيوطالفرات137

راسب0غائبخالد الضعيف13813091

راسب0غائبخالد العمادي13912276

راسب0غائبخالد العواج14011808

راسب0غائبخالد عمي العيد14190020

راسب0غائبخالد غنوم14212139

راسب0غائبخالد يحيىاليب14313416

راسب0غائبخضر مضحي أحمد حمدي حجي14490021

راسب0غائبخطاب خطاب14514282

راسب0غائبخمف محمد الخمف14690024

راسب0غائبخميل عبد الكريم المسطو14790025

راسب0غائبخوادة المرسال14811833

راسب0غائبدانيال عمي14913762

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 6الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبدريد أسعد15011896

راسب40.0441دعاء شاكول15113851

راسب0غائبدياال شعار15213152

راسب0غائبراكان العمي15311805

راسب0غائبراكان زينو15413703

راسب0غائبراما السراقبي15512154

راسب0غائبرامي شاىين1561035

راسب48.6249رائد المصري15746

راسب0غائبرحيل عابد الموسى15890026

راسب54.3455رشا الدرويش15914273
راسب0غائبرىف العاصي16014178

راسب0غائبريتشارد زيادهأيقاف تسجيل161
راسب0غائبرئام حمادهالفرات162

راسب0غائبزاىر جمية16313495

راسب0غائبزكريا يسين16413542

راسب0غائبزىر الدين حماده16512438

راسب0غائبزياد اليالل16612336

راسب0غائبزيد حسن الحسن16790029
راسب0غائبزيد قرواني16814300

راسب0غائبزيد مشعان16913877

راسب0غائبسالم اليدلة17013846

راسب0غائبسعيد الشكري17114283
راسب0غائبسعيد المصري 17213499

راسب0غائبسعيد إبراىيم17313880

راسب0غائبسعيده خزنوي17413022

راسب0غائبسمطان التالوي17511931

راسب0غائبسميمان سميمان17612812

راسب0غائبسميمان مصطفى العمي الناصر17790031

راسب0غائبسيى العبد اهلل17813075

مصدق عميد الكميةراسب0غائبسومر الحولي179815
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 7الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح64.3565شادي سفوك18014218

راسب0غائبشادي محمد18112068

راسب0غائبشروق ميباش18213177

راسب0غائبشعالن زيدان18313733

راسب0غائبشكري طوران18412198

راسب0غائبشيالن عبوالفرات185
راسب0غائبصافيو الحاجالفرات186

راسب0غائبصالح المصمحالفرات187

راسب0غائبصالح حسين188233

راسب0غائبصالح سميمان18912238

راسب0غائبطارق الجندلي19013063

راسب0غائبطارق العز الدينالفرات191

راسب0غائبطارق المصري19213425

راسب0غائبطارق اليجو 1937
راسب0غائبطارق كمبون19414085

راسب0غائبطراد الرحيل19512403

راسب0غائبطمحة محمود اليونس المصري19690034

راسب0غائبطو االحمدالفرات197

راسب0غائبطو حاتم19813909

راسب0غائبعاصم صويالفرات199

راسب0غائبعامر حاجي عبد السالم20013277

راسب0غائبعامر حبيب20111814

راسب0غائبعامر عمي20213167

راسب0غائبعبادة البني20313189

راسب0غائبعبادة مصري20413681

راسب54.3455عبد اإللو اعرابي20513573

راسب0غائبعبد اإللو بالل20613633

راسب0غائبعبد الحكيم قنوت20713793
راسب0غائبعبد الحميد الخمفالفرات208

مصدق عميد الكميةراسب0غائبعبد الحميد المنديل20913827
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 8الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبعبد الرحمن االسماعيل21063

راسب47.1948عبد الرحمن الحراكي21113737

راسب0غائبعبد الرحمن السالم 529فرات212

راسب0غائبعبد الرحمن العبدالفرات213

راسب0غائبعبد الرحمن إبراىيم الشواخ21490037

ناجح64.3565عبد الرحمن بردان21514172

راسب0غائبعبد الرحمن جمعة العمي21690038

راسب0غائبعبد الرحمن سبكي21713054

راسب0غائبعبد الرحمن عمري21813638

راسب0غائبعبد الرحمن كزكز21913399

راسب0غائبعبد الرحمن كوجان22013246

راسب0غائبعبد الرزاق محيميد دبيس22112618

راسب0غائبعبد السالم بادي22213133

راسب55.7756عبد السالم جواش22313889

راسب0غائبعبد العزيز الجرف22413678

راسب0غائبعبد الكريم البكور22513605
راسب0غائبعبد الكريم الطيار22614049

راسب0غائبعبد الكريم نجم22712658

راسب0غائبعبد اهلل الجمال22812749

راسب38.6139عبد اهلل الحسين العوض22913769
راسب0غائبعبد اهلل الحمدوالفرات230

راسب0غائبعبد اهلل الحمود231932
راسب0غائبعبد اهلل الدياب23214132

راسب0غائبعبد اهلل الشردوب23314251
راسب42.943عبد اهلل العيسى23413662

راسب0غائبعبد اهلل القاضي23513876
راسب0غائبعبد اهلل المحيميد23614158

راسب0غائبعبد اهلل بدوي23713372

راسب0غائبعبد اهلل جدعان الحسين23812113

راسب0غائبعبد اهلل عكرةالفرات239
مصدق عميد الكمية

د محمد الفاضل.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 9الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب40.0441عبد اهلل محمد24014223

راسب0غائبعبد اهلل محمود إسماعيل24190043

راسب0غائبعبد اهلل يوسف الفيد24290044

راسب0غائبعبد المالك طالبالفرات243

راسب0غائبعبد المجيد الفرحات2443

راسب0غائبعبد المجيد حماده24512698
راسب0غائبعبد الممك دىيمش24614277

راسب0غائبعبد الناصر زكار24713161
راسب0غائبعبد اليادي الحامض24814293

راسب0غائبعبد اليادي أبرش24913801
راسب0غائبعبد اليادي غبشة25014174

راسب0غائبعبد الوىاب حسينالفرات251

راسب0غائبعبداهلل حجازي25213919

راسب0غائبعبدو محمد253

راسب0غائبعبيدة سراقبي 25422278

راسب51.4852عبيدة طرابمسية25514199

راسب0غائبعبيدة عدي25613343

راسب0غائبعبيده الباكير25713215

راسب0غائبعبير االحمد25811822

راسب0غائبعثمان الجاسم25913288

راسب0غائبعدنان العك26012338

راسب42.943عدوية العمر المسعود26113586

راسب0غائبعدي المزنر26213654

راسب0غائبعدي سيف الدين26312140

راسب0غائبعطا اهلل نوير26412191

راسب0غائبعالء االشقر26511992

راسب0غائبعالء الدين السيد26612446

راسب0غائبعالء منيف26712643

راسب0غائبعالء نصير26813706

مصدق عميد الكميةراسب0غائبعمي اسعد26911910
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 10الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبعمي الحسين27013600

راسب0غائبعمي الشيخ يوسف271377

راسب0غائبعمي العمي27213894

راسب0غائبعمي حبقو27313222

راسب0غائبعمي كاظم27411895

راسب52.9153عمي كبريتي27578
راسب0غائبعمي مجحود27614290

راسب0غائبعمي محمد المحمد27790053

راسب0غائبعمي ىنداوي27813240

راسب0غائبعميان العطاونة27912034

راسب0غائبعماد كشايا28013882

راسب42.943عمار الخمف281150

راسب0غائبعمار العبد اهلل28213854

راسب0غائبعمار أيوب الكمة28390054

راسب0غائبعمر االصفر28412587

راسب0غائبعمر الحراكي28513422

راسب0غائبعمر الصمصام28613691

راسب0غائبعمر الطماس28714247

راسب0غائبعمر حمشو28813270

راسب0غائبعمر كزكز28913347
راسب48.6249عمرو المصطفى29013787

راسب0غائبغانم عبد اهلل الدليمي29190100

راسب0غائبغياث العمري29211802

راسب0غائبغيث محسن29313529

راسب0غائبغيث مخمف الموسى29490056

راسب0غائبفارس السباعي29512924
ناجح61.4962فجر المحمد29614064

راسب0غائبفراس السراقبي29713873
راسب44.3345فراس معال29814078

مصدق عميد الكميةراسب0غائبفرح بعاجالفرات299
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 11الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبفرىاد احمد30013223

راسب0غائبفيد المقداد30111776

راسب0غائبفيمي رياض العمي30290101

راسب0غائبفواز الحسن30313869

راسب0غائبقاسم الشحادة30412580

راسب0غائبقصي الرطبي30514295

راسب0غائبقصي حاج إسماعيل30613599

راسب0غائبقصي كرزون30712815
راسب0غائبكاتيا سموم30814242

راسب47.1948كمال موسى باشا30913810

راسب0غائبكنده العيسى31013427

راسب45.7646لبنى عيد31114238

راسب0غائبليث النعمو31212164

راسب0غائبماجد محمد الشناق31312029

راسب0غائبماروكي حنا31413893

راسب0غائبماسو البخاري31512341

راسب0غائبمالك عمرين 31622283

راسب0غائبماىر العثمان31712171
راسب0غائبماىر العميالفرات318

راسب0غائبمجد بكري31913205

راسب0غائبمحسن الشيخ32012149

راسب0غائبمحمد ابراىيم32114176
راسب0غائبمحمد اسالم الفارس الخموف32288

راسب0غائبمحمد األحمد 323852
راسب0غائبمحمد األقرعالفرات324

راسب0غائبمحمد الجمطة32514129

راسب0غائبمحمد الجيجاوي32612640

راسب0غائبمحمد الحسن32713275

راسب0غائبمحمد الحمادي32812400

راسب0غائبمحمد الحميد الحسن32913232
مصدق عميد الكمية

د محمد الفاضل.أ
         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 12الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبمحمد الخضر33013865

راسب0غائبمحمد الخميلالفرات331

راسب0غائبمحمد الرمضان33212849

راسب0غائبمحمد السموم33312552

راسب0غائبمحمد الشيخ عمر33413031

راسب0غائبمحمد الصابوني33513777
راسب48.6249محمد الضحاك33613857

راسب55.7756محمد العطار33714072

راسب0غائبمحمد الفارس33813331

راسب0غائبمحمد الفقياء33912028

راسب0غائبمحمد القاسم34077777

راسب0غائبمحمد المحيميدالفرات341

راسب0غائبمحمد المسالمو34213276

راسب45.7646محمد المنصور34313756

راسب0غائبمحمد الياشم34412505

راسب0غائبمحمد اليوسف34512227
راسب0غائبمحمد امير الحمودالفرات346

راسب0غائبمحمد امين محمود34714152

راسب58.6359محمد ايمن صفري34814141

راسب0غائبمحمد إىاب الضعيف34913204

راسب0غائبمحمد أحمد فدعين35090061

راسب0غائبمحمد أشرف اليزاع35113735

راسب0غائبمحمد أمجد نديم35213910

راسب0غائبمحمد أمين النواف35322294

راسب0غائبمحمد أنس الحموي35412318

راسب51.4852محمد أنس السفاف35514061

راسب0غائبمحمد أنس يطقان35612347

راسب0غائبمحمد تميم الحمادي35713555

راسب0غائبمحمد توفيق كرامي35813833

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 13الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب42.943محمد حازم تدمري35913824

راسب0غائبمحمد حمد36012389

راسب0غائبمحمد خالد جعبو36190063

راسب0غائبمحمد خطيب36213005

ناجح62.9263محمد خموف36397
راسب48.6249محمد خوام36498

راسب0غائبمحمد رضى الحاج حامد36513647
راسب0غائبمحمد رياض الصعب العكيميالفرات366

راسب0غائبمحمد سعيد 36713751

راسب48.6249محمد شيخ السوق36814116

راسب0غائبمحمد صالح الموسى36911933

راسب0غائبمحمد صباح حمد37090103

ناجح64.3565محمد صالح الدين الصباغ37114055

راسب0غائبمحمد عايد العمي37290066

راسب0غائبمحمد عباده عدي37313731

راسب40.0441محمد عبد الكريم العثمان37414213

راسب0غائبمحمد عدنان الشامي النجار37512879

راسب0غائبمحمد عساف37612110

راسب48.6249محمد عالف377101

راسب0غائبمحمد عمي37813174

راسب0غائبمحمد عمي قيمو37914284

راسب0غائبمحمد عمار الحبال38013646

راسب0غائبمحمد عيسى38113045

راسب0غائبمحمد غيث تمام العمري38290106

راسب0غائبمحمد قربان بارودي38313813

راسب0غائبمحمد مالك يونس38412692

راسب0غائبمحمد محمودالفرات385

راسب0غائبمحمد ميدي فاضل38613709

راسب0غائبمحمد موسىالفرات387

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 14الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبمحمد نور الدين خميف38813863

راسب0غائبمحمد نور الدين سميمان38990072

ناجح65.7866محمد نور السقا39014083

راسب0غائبمحمد نور الشواف39114296

راسب0غائبمحمد نور حوا39213644

راسب0غائبمحمد ياسر األحمد39390107

راسب44.3345محمد يزيد عبد اهلل ممي394149

راسب0غائبمحمدعبد الرحمن395

راسب55.7756محمود الجمال39613745

راسب54.3455محمود الرحال39714053

راسب35.7536محمود الرحمون398104

راسب0غائبمحمود المياوش763فرات399

راسب0غائبمحمود خالد40012229

راسب0غائبمحمود رضوان40113291

راسب0غائبمحمود شوربا 40213026

راسب0غائبمحمود شويك40311923
راسب0غائبمحمود صالحالفرات404

راسب0غائبمحي الدين قبش40513757

راسب0غائبمرح النحاس40612795

راسب0غائبمرح بريش40713592

راسب0غائبمروان سفاف40812953

راسب0غائبمروة موصمي كردي40913899

ناجح67.2168مريم كوجان41013721

راسب0غائبمصطفى العزو41112120
راسب0غائبمصطفى الكدورالفرات412

راسب0غائبمصطفى حجازي41312896

راسب0غائبمصطفى حمود الجابر414

راسب0غائبمصطفى كاج41512940

راسب0غائبمصطفى ماردنمي41622223

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 15الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبمصعب الشيخ موسى417571

راسب0غائبمعتز اليمر41812224

راسب0غائبمعد محمود الشالش41990077

راسب0غائبمقداد ديوب42011967

راسب0غائبمقداد عيسى 42122292
راسب51.4852مالك خالد42214249

راسب0غائبممحم الممحم42311553

راسب0غائبمميم ابراىيم42413417

راسب40.0441منذر الشيحان42514097

راسب0غائبمنذر عمره42612645

راسب0غائبمنير قمعة جي42713418

ناجح60.0661مياب كيالني42813693

راسب0غائبميدي الحاج ابراىيم4294

راسب0غائبميران مستل43012655

راسب0غائبميند عمي السمسمان431

راسب0غائبميند يحيى عرب43212019

راسب0غائبموسى الدندل43313293

راسب0غائبموفق الدقاق43413206

راسب0غائبمؤيد الصالح43513886

راسب0غائبمؤيد جواش43613136

راسب0غائبمياده عبيدو43712268

راسب0غائبناصر المحمد اليونس43813836

راسب0غائبنسرين الشققي43912639

راسب0غائبنشأت خمف44013838

راسب0غائبنصر نضال ىرموش44114279

راسب0غائبنور المبيض44210418

راسب0غائبىادية فرداوي44311416

راسب0غائبىاني كرامي44413852

راسب47.1948ىاني معرزافي44513194

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017    الدورة االضافية 
16 من 16الصفحة 

نتائج مادة الثقافة 
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبىبة اهلل أشرف44614173

راسب0غائبىبة أحمد الصياح44790086

راسب0غائبىبة زمزم44814092

راسب0غائبىال الشامي44913860

راسب0غائبىمام حج نعسان45013868

راسب0غائبىمام عبد المولى451114

راسب0غائبىيا تركي زىير45299998

راسب0غائبىيمين شيخي45312902

راسب0غائبوائل العيسى45412006

راسب0غائبوائل كشاياالفرات455

راسب0غائبوضاح المنصور45613059

راسب0غائبوالء الياسينالفرات457

راسب0غائبوئام صارم45811859

راسب0غائبياسر الحوارة45922297

راسب0غائبياسر سممون46011924

راسب0غائبياسين قناني46112918

راسب0غائبيحيى العبود46213140

راسب0غائبيمان الحسيان46313096

راسب0غائبيوسف العبيد46413424

راسب0غائبيوسف جنيات46512302

راسب0غائبيوسف حاج شمطان46612660

راسب0غائبيوسف معال46712740

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%22.95:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     


