
2016/2017 الدورة االضافية 
10 من 1الصفحة 

نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب163652        ابراهٌم  السٌد1166
راسب19غائب19     محمد الحميد الحسن213232
راسب15غائب15ابراهيم الحمد3
راسب25غائب25ابراىيم الخابور412178
ناجح214566ابراهٌم السلوم514246
راسب17غائب17ابراهٌم الضٌف6851
راسب0غائبابراهٌم العٌدان7926
ناجح263965ابراهٌم المصري81
راسب0غائبابراهٌم ٌوسف9260
راسب20غائب20احمد االفٌون1013408ً
راسب173653احمد الحاج ابراهٌم114
راسب21غائب21احمد الحسين1212533
راسب172744احمد الشحود1314066
راسب20غائب20احمد جراد1412376
راسب243155احمد جوخدار1514125
ناجح174360احمد دبوري1614140
راسب22غائب22احمد دكرل1713056ً
راسب173350احمد عكاش1814118
راسب21غائب21اسامه سالمه1913350
راسب26غائب26امير سالمو2012320
راسب18غائب18اٌمن الشبل21965ً
راسب192948اٌمن الٌاسٌن2214233
راسب18غائب18اٌهم عٌسى2313334
راسب17غائب17إبراهٌم الخطاب2413750
راسب20غائب20أحمد األحمد الكمش2513720
راسب21غائب21أحمد الحسين2612167
راسب20غائب20أحمد الديري2712481
راسب20غائب20أحمد الرمضان2814276
راسب18غائب18أحمد العمر2913622
راسب0غائبأحمد المحمود3013007
راسب163652أحمد عسكر الرجب3171
راسب17غائب17أحمد غبشة3213603
مصدق عميد الكميةراسب20غائب20أحمد كٌالن3313073ً

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

%6.33:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017 الدورة االضافية 
10 من 2الصفحة 

نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب17غائب17أحمد محمد الشوٌخ3413699
راسب182139أحمد نمر3514161
راسب22غائب22أدهم السراج3613532
راسب18غائب18أدىم عوارك3735
راسب16غائب16أسامة الحموي3813727
راسب153752أمٌر البوش3914225
راسب18غائب18أنس الشٌخ4090007
راسب0غائبأييم حراقة4122265
راسب25غائب25أٌهم منصور4213377
راسب24غائب24آصال بالل4312086
راسب173653باسل كنعان4414184
راسب20غائب20بالل الخرط4514209
راسب172946بهاء الدٌن حنو4614221
راسب20غائب20بيان االحمد4726
راسب21غائب21جمٌل عبد الوهاب48
راسب25غائب25جياد الديك4912235
راسب10غائب10حازم التتان5012035
راسب20غائب20حازم الحسن5129
راسب192948حافظ كٌال5214082
راسب19غائب19حامد المقداد5312007
راسب223658حسام ارحٌم5413553
راسب18غائب18حسام الشعار5513403
راسب15غائب15حسام الكوجك5612008
راسب0غائبحسان صافيو5711516
راسب20غائب20حسن األحمد5812529
راسب0غائبحسن الظاهر5913271
راسب161834حسن أبو أحمد6014232
راسب15غائب15حسن جحا6122275
راسب23غائب23حسن كابور6212325
راسب19غائب19حسين اسعد6312009
ناجح214465حسٌن الدخٌل6421214
راسب18غائب18حسين العجمي6511932
مصدق عميد الكميةراسب19غائب19حمزة العلٌوي6613795

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

%6.33:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017 الدورة االضافية 
10 من 3الصفحة 

نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب17غائب17حمزة سالوسي6714267
راسب0غائبخالد االخرس6813794
راسب213354خالد الحمٌدي6914054
راسب21غائب21خالد العمادي7012276
راسب26غائب26خالد العواج7111808
راسب18غائب18خالد الموسى7212885
راسب202646خالد جلب7344ً
راسب152843خالد رضوان العثمان7414286ً
راسب17غائب17خضر أحمد حجً أحمد7590021
راسب26غائب26خضر ضفار76
راسب0غائبخلف خلف 77950
راسب21غائب21راغب عرفه7813315
راسب223456رافع شٌخ الغنامة7914048
راسب03535رامً الجرٌص8021213
راسب17غائب17رامً شاهٌن8144444
راسب17غائب17رأفت نانو82
راسب223557رشا الدروٌش8314273
راسب18غائب18رفيق دياب8412968
راسب19غائب19زايد الغادر المحرسي8512032
راسب0غائبزكي نجار8614
راسب20غائب20زىر الدين حماده8712438
راسب22غائب22زياد اليالل8812336
راسب16غائب16زٌد مشعان8913877
راسب243256ساجدة العافص9014036
راسب17غائب17سالم كردي9113014
راسب20غائب20سامي الطيش9212567
راسب172037سعٌد المصري 9313499
راسب0غائبسالم الكواممة9411746
راسب18غائب18سلٌمان سفران9512826ً
راسب0غائبسلٌمان عٌسى 96823
راسب17غائب17سومر الحول97815ً
ناجح244468شادي السفوك9814218
مصدق عميد الكميةراسب22غائب22شادي محمد9912068

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

%6.33:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017 الدورة االضافية 
10 من 4الصفحة 

نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب19غائب19صالح حسٌن100
راسب0غائبصالح نوح مصطفى 10111637
ناجح253762صفاء اللبابٌدي10214186
راسب17غائب17صفوان عياش10312476
راسب9غائب9صهٌب الوتار10413883
راسب17غائب17طارق المصري10513425
راسب22غائب22عامر حبيب10611814
راسب193857عبد الحكٌم اسماعٌل المحمد10713945
راسب17غائب17عبد الحكٌم قنوت10813793
راسب22غائب22عبد الرحمن الزبدي10912601
راسب0غائبعبد الرحمن السالم 110529
راسب16غائب16عبد الرحمن السلٌمان11113310
راسب18غائب18عبد الرحمن عمري11213638
راسب9غائب9عبد الرحمن قدور113
راسب19غائب19عبد الرحمن كزكز11413398
راسب20غائب20عبد الرزاق محيميد دبيس11512618
راسب0غائبعبد السالم معطي11611494
راسب18غائب18عبد العزيز حموية11713186
راسب17غائب17عبد الكرٌم البكور11813605
راسب20غائب20عبد الكريم قيموح11911277
راسب172542عبد الكرٌم نمر12013697
راسب0غائبعبد اهلل البيطار12112012
راسب193049عبد هللا الشاعر12214074
راسب19غائب19عبد اهلل المحيميد12314158
راسب17غائب17عبد هللا الٌوسف12413095
راسب0غائبعبد اهلل جحا12511668
راسب26غائب26عبد اهلل جدعان الحسين12612113
راسب21غائب21عبد اهلل حاكمي12711526
راسب21غائب21عبد هللا حجازي12813919
راسب21غائب21عبد اهلل خاني12914263
راسب21غائب21عبد هللا شحٌدة130
راسب203858عبد هللا طٌفور13114111
مصدق عميد الكميةراسب151631عبد هللا محمد13214223

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

%6.33:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017 الدورة االضافية 
10 من 5الصفحة 

نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب21غائب21عبد المجيد حماده13312698
راسب193756عبد الملك دهٌمش13414277
راسب17غائب17عبد المنعم النشار13590045
راسب16غائب16عبد الناصر زكار13613161
راسب213051عبد الهادي الحامض13714293
راسب20غائب20عبداهلل الحمود العمري13812437
راسب0غائبعبداهلل أحمد الحمود139932
راسب23غائب23عبيده السرميني14012128
راسب20غائب20عبير االحمد14111822
راسب15غائب15عدنان افة14213135
راسب23غائب23عدنان العك14312338
راسب23غائب23عدي سيف الدين14412140
راسب162036عرابً عروب14514220
راسب0غائبعفاف الغازي14611690
راسب20غائب20عالء الدين السيد14712446
راسب10غائب10عالء الصالحاني14811985
راسب17غائب17عالء نصٌر14913706
راسب17غائب17علً الحسٌن15013600
راسب0غائبعمي الشامية151239
ناجح214162عمي الكبريتي15278
راسب0غائبعلً بركات15311709
راسب16غائب16علً طوبر15413166
راسب173855عمي عاقل15514255
راسب17غائب17علً عز الدٌن156
راسب2929علً كلٌب15779
راسب15غائب15علً هنداوي15813240
راسب20غائب20عميان العطاونة15912034
راسب24غائب24عمر الطماس16014247
راسب213859عمرو الطيار16114126
راسب0غائبغانم الدلٌم162868ً
راسب0غائبغفار صقر16312688
راسب20غائب20غمكين عبد اهلل16411713
مصدق عميد الكميةراسب21غائب21فرح الحمود16512894

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

%6.33:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017 الدورة االضافية 
10 من 6الصفحة 

نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب21غائب21فؤاد مصطفى16611546
راسب20غائب20قصً جاسم16712405
راسب163046قيس الشيخ ابراهيم16814194
راسب0غائبكامل الشاهر 169866
راسب223052لبنى عيد17014238
راسب1818لؤي عبد الحميم17122282
راسب23غائب23ليث النعمو17212164
راسب212950مازن الداود17386
راسب25غائب25ماسو البخاري17412341
راسب0غائبمالك المنٌخر175854
راسب17غائب17مالك عمرٌن 17622283
راسب25غائب25ماىر العثمان17712171
راسب19غائب19مجد الدٌن الزبدي17813362
ناجح213960مجد مرهج17914181
راسب19غائب19محمد ابراهيم18014176
راسب15غائب15محمد اسالم الفارس الخموف18188
راسب23غائب23محمد األشقر18213576
راسب15غائب15محمد األقرعالفرات183
راسب203959محمد الجمطة18414129
راسب15غائب15محمد الحسن18513275
راسب23غائب23محمد الحصني18611886
راسب22غائب22محمد الحموي18713619
راسب16غائب16محمد الحمٌد الحسن18813232
راسب0غائبمحمد الشٌخ 18922285
راسب21غائب21محمد الصابون19013777ً
راسب152843محمد الصالح19114201
راسب192241محمد العطار19214072
راسب172441محمد العالوي19313253
راسب0غائبمحمد العمي بن مالك19411769
راسب24غائب24محمد الفقياء19512028
راسب0غائبمحمد القاسم196634
راسب173552محمد النعيم19713780
مصدق عميد الكميةراسب17غائب17محمد النهار19813162

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

%6.33:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017 الدورة االضافية 
10 من 7الصفحة 

نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب20غائب20محمد الياشم19912505
راسب22غائب22محمد اليوسف20012227
راسب152641محمد ايمن أصفري20114141
راسب18غائب18محمد أراكيل20212870
راسب17غائب17محمد أشرف الهزاع20313735
راسب26غائب26محمد أنس الحموي20412318
راسب193756محمد بظ20514236
راسب163955محمد بهموان20690060
راسب3333محمد جاسر عمي207770
راسب20غائب20محمد حمد20812389
راسب152843محمد خوام 20998
راسب203353محمد دهيمش21099
راسب183250محمد رامز حسن21114216
راسب203858محمد رامي المميح21214145
راسب17غائب17محمد رضى الحاج حامد21313647
راسب192241محمد شيخ السوق21414116
راسب22غائب22محمد ضاىر21510599
راسب9غائب9محمد عباده عدي21613731
راسب192443محمد عبد الكريم العثمان21714213
راسب18غائب18محمد عدنان قاجو21811509
راسب0غائبمحمد عساف 219609
راسب19غائب19محمد عل22013174ً
راسب16غائب16محمد عمي قيمه22114284
راسب26غائب26محمد عمار الحبال22213646
راسب16غائب16محمد عٌسى22313367
راسب193453محمد غيث حبوبو22414099
راسب0غائبمحمد فارس حسو225875
راسب0غائبمحمد فارس سرمين22690071
راسب15غائب15محمد فارس سرميني22790071
راسب172542محمد فدعين22813336
راسب16غائب16محمد فواز قندقج22922289ً
راسب173148محمد كرم الحريف23014288
مصدق عميد الكميةراسب24غائب24محمد مازن درويش231

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

%6.33:نسبة النجاح  عضو          عضو      عضو   عضو     



2016/2017 الدورة االضافية 
10 من 8الصفحة 

نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب15غائب15محمد مشعل232
راسب16غائب16محمد مصطفى عل233ً

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ

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



2016/2017 الدورة االضافية 
10 من 9الصفحة 

نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب153348محمد نور السقا23414083
راسب19غائب19محمد وليد المصري23511160
راسب0غائبمحمد ٌزٌد المل23690074ً
راسب262652محمود الجمال23713745
راسب171835محمود الرحمون238104
راسب17غائب17محمود العموري23913065
راسب0غائبمحمود المهاوش240763
راسب25غائب25محمود شويك24111923
راسب21غائب21محمود عمي الحسن242545
راسب17غائب17محً الدٌن قبش24313757
راسب18غائب18مرىف األسمر24411566
راسب21غائب21مصطفى الدهبان24513365
راسب25غائب25مصطفى العزو24612120
راسب22غائب22مصطفى عبد الواحد24712782
راسب22غائب22مصطفى ماردنمي24854
راسب18غائب18مصطفى ناٌف249
راسب18غائب18مصعب الشيخ موسى25045
راسب12غائب12مضر الخلف251
راسب203050معاذ قدور25214107
راسب26غائب26معتز اليمر25312224
راسب20غائب20معتز كيوان 25412156
راسب0غائبمعتصم باهلل القج25511347
راسب21غائب21معتصم باهلل مجحود25614159
راسب23غائب23مقداد ديوب25711967
راسب233457مالك خالد25814249
ناجح204363ممهم طقم25914165
راسب21غائب21منذر الحاج قسوم260
راسب213455منذر الشيحان26114097
راسب18غائب18ميند الميباني26211716
راسب24غائب24ميند يحيى عرب26312019
راسب213354مؤمن العمي26485
راسب0غائبمؤيد الحاج محمد26511603
مصدق عميد الكميةراسب0غائبمؤيد الحسن  26613980

محمد الفاضل.د.أ
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2016/2017 الدورة االضافية 
10 من 10الصفحة 

نتائج مادة طبائع احليوان
-السنة االوىل  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضع
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب16غائب16مؤٌد الشاوي26744444
راسب20غائب20مؤيد غنم268
راسب16غائب16مٌسر مسطو الحلب26913409ً
ناجح243862نايف عدنان محمد عمي27014224
راسب183553نضال يوسف27114139
راسب213354هادي جمعوط27214248
راسب193251هشام كردي27390086
راسب241842همام عبد المولى274114
راسب20غائب20وائل العيسى27512006
راسب15غائب15وضاح المنصور27613059
راسب20غائب20وئام صارم27711859
راسب183452ياسر قاسم27814212
راسب23غائب23ياسين فحمة27911756
راسب222749يحيى االمير28014230
راسب20غائب20يحيى عرفة28112472
راسب24غائب24يزن الشعبان28212207
راسب15غائب15ٌوسف ابراهٌم28313384
راسب163248يوسف اإلبراهيم28413540
راسب23غائب23يوسف جنيات28512302
راسب15غائب15ٌونس عوٌل28613285

مصدق عميد الكمية
محمد الفاضل.د.أ
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