
 2016/2017      الدورة االضافية 
8 من 1الصفحة 

2نتائج مادة طفيليات 
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح135871ابراهيم األعرج113375

ناجح204363ابراهٌم الجمال212617

راسب21غائب21ابراهيم النحاس312404

ناجح105262ابراهٌم حنظل413267

راسب164157احسان الروم512828ً

راسب104050احمد الجمال613119

راسب0احمد الحسين712831

راسب172542احمد الحمود812934

راسب2626احمد الخويمد913145

راسب0احمد الضاىر1011461

راسب2020احمد العموري1113221

راسب0احمد الفارس12219

راسب1313احمد الفرخ1312947

راسب142741احمد القدور1413126

ناجح155368احمد الموسى1513303

راسب0احمد اليوسف1611826

راسب143751احمد بوسطه ج1713392ً

راسب163955احمد دٌب الصباغ1812989

راسب0احمد زطيمة1911978

ناجح174663احمد عرار2013235

ناجح105565احمد نور نخلة2113284

راسب1414اراس محمد2212194

ناجح255883اسامة حمود2312537

راسب25833اشرف دبوس2413228

راسب104454امجد محمد2513082

راسب163955امٌر قٌمه2612755

راسب152944امٌن الحمص2712903ً

راسب123042انس ازهر2812730

راسب1616انس البكري2912467

راسب123951انس الشٌخ خالد3013109

راسب183250انس قدور3113122

راسب124658إبراهٌم الحسٌن3213985

راسب1616أحمد االبراىيم33214

راسب131831أحمد الدادا3413376

مصدق عميد الكميةراسب0أحمد الزكو3513975

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

عضو          عضو           عضو %59.52: نسبة النجاح 



 2016/2017      الدورة االضافية 
8 من 2الصفحة 

2نتائج مادة طفيليات 
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب99أحمد العمي3614011

راسب2525أحمد عبد الولي3710816

راسب2727أحمد مطر المحمد38266

ناجح164561أسٌد الروادي3913436

راسب0أمير المحمد4011849

ناجح166177أٌمن العبد هللا4113044

راسب144054أٌمن علوان4213885ً

راسب174259أٌهم الصٌدل4313214ً

راسب3737آالء فرحان44499

راسب183856باسل عروان4513208ً

ناجح194463باسل فلفلة4613992

راسب163450باسل قصاب4713415

راسب133548باسل مرع4812466ً

راسب1717بدر الدروٌش49655

راسب0بدر الهالل50

ناجح184563بدٌع المراد5113305

ناجح154964براء الحمود الموسى5212377

راسب164359بسام الحنبظل5313406ً

راسب163753بشٌر شحاده  5412666

راسب163551بكري الزعب5512769ً

ناجح184361بالل الهوٌس5613290

راسب0بنيامين اليوسف5711881

راسب1818بهاء العقبى5810344

راسب203555تمام بابول5913333ً

راسب144054جعفر قرة محمد 6012969

راسب1919جمال الفيومي6111735

راسب1515جياد زينو6214006

راسب154358حذٌفة الٌوسف6313165

راسب0حذيفو النبيان6412829

ناجح205070حذٌفه شاغوري6513411

راسب2929حسام الحاج خميل6613212

راسب153752حسام السلوم6713295

ناجح204767حسن القاسم6813132

ناجح164662حسٌن العل6913058ً

مصدق عميد الكميةراسب0حسين الهندي70299

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

عضو          عضو           عضو %59.52: نسبة النجاح 



 2016/2017      الدورة االضافية 
8 من 3الصفحة 

2نتائج مادة طفيليات 
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح174562حكم مرع71359ً

راسب2020حكمت الخطيب7212239

راسب2121حمزة الشيني 7311228

ناجح174663حمزة بدوي7413157

راسب144458خالد االسود7513213

راسب113849خالد شربوطمي7613163

راسب2222خالد عزو7712598

ناجح154964خالد كبيسي7813485

ناجح174562خمدون االحمد7913083

راسب1616راما محمد حسبات8013998

ناجح236285راني صالح8113077

ناجح194160رضوان بركات8213112

ناجح256489رغدة شيخ المكارة8313183

راسب0رنيم القاطع84206

ناجح166076روند عجي8512515

راسب203959ريان سفاف8613105

ناجح165268زانا شيخ موسى8712892

راسب173350زكريا عربو8813405

راسب0زكي نجار89365

راسب0زيد نوير9011940

راسب1111زٌنب الحمٌدي9114024

راسب1717ساجدة فواز العافص9214036

راسب124759ساره الحمود الدرار9313963

ناجح125870سالم حورية9413226

راسب3535سامي العكمة95332

ناجح215778سميم سميم9612863

ناجح195776سمر الصباغ9713181

ناجح266692سميحة زغتيني9813278

راسب2020شادي الخمف99254

ناجح194261طارق الطيار10013125

ناجح106070طارق الكبريتي10113397

ناجح115364طارق قزلباش10213341

راسب203656طمحة الرحمون10313400

راسب2121عامر طالب10412526

مصدق عميد الكميةراسب1010عباده ريس10513067

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

عضو          عضو           عضو %59.52: نسبة النجاح 



 2016/2017      الدورة االضافية 
8 من 4الصفحة 

2نتائج مادة طفيليات 
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح234164عبد األحد حمد10613395

راسب0عبد الباري الذياب العمي1074

راسب0عبد الرحمن الحلو108

راسب0عبد الرحمن الزبدي10912601

ناجح165167عبد الرحمن بكور11013391

ناجح175471عبد الرحمن دغموش11113358

ناجح285987عبد الرحيم العابد11213210

ناجح223961عبد الرزاق العموش11313040

ناجح125870عبد الرزاق القيطان11413053

ناجح154661عبد العزيز جوخدار11516000

راسب163551عبد الفتاح الالز11613322

راسب124557عبد الفتاح خاني11713356

راسب0عبد القادر العمي الحويج11814000

راسب1515عبد الكريم الياسين11913202

ناجح174461عبد الكريم شيخ النجارين12012925

راسب1616عبد الكريم قيموح12111277

راسب0عبد اهلل الجاسم12212240

ناجح185371عبد اهلل العبد الرحمن12313420

ناجح175370عبد اهلل حبو12413255

راسب173956عبد اهلل كويدر12513103

راسب2323عبد المنعم العثمان12611692

راسب0عبد المنعم كيالني12785

ناجح213960عبد اليادي عفريت12813239

راسب3737عبد الوىاب العاني12914005

ناجح175168عبيدة ىزاز13013931

ناجح135770عدنان برازي13112245

راسب193756عزام الداود13213396

ناجح165571عفراء مقداد13312779

راسب164258عالء جمال13413143

راسب113647عالء راغب اشقر13512840

راسب1212عالء سمهب13612114

راسب0عمي الشيخ ياسين13712881

ناجح225779عمي العمي بن أحمد13813894

راسب1212عمي العمي بن محمد 13913459

مصدق عميد الكميةراسب0عمي حسين14023388

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

عضو          عضو           عضو %59.52: نسبة النجاح 



 2016/2017      الدورة االضافية 
8 من 5الصفحة 

2نتائج مادة طفيليات 
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح155772عمي ساعود14112363

ناجح6161عمي عز الدين142352

راسب2121عمي عساف14313233

ناجح195978عماد كشايا14413882

راسب2323عمر االصفر14512587

راسب154459عمر العابد14613242

راسب1515عمر العبسي القسي14712374

ناجح194362عمر القشاش14813413

راسب1313عمر دلول الغنج14913160

راسب154257عمر قوقو15013244

راسب0عهد العبد الرزاق الخضر151225

راسب113243عيسى حداد15212920

راسب113950غالب النوير15313124

ناجح134962غدير الجمعة15413453

ناجح266288غزل سواح15513272

ناجح204868فادي الحسين15613195

راسب0فادي حداد1579299

راسب0فارس طرخان158

راسب111627فراس السموم15913234

راسب104656فرح غزال16012906

ناجح195170فؤاد حوراني16113245

راسب134255قتيبة الشيخ عثمان16213154

راسب2020قحطان سفٌان الطه163379

ناجح195574قصي الجاسم16412528

راسب0كرم حسو165163

راسب1212مازن عبود1669831

راسب1515مالك السميمان167460

راسب0مالك الياسين العبد16814023

ناجح185876ماىر ابو حبوش16913120

راسب154055ماىر باشوري17012944

راسب0مايكل زياده17112905

ناجح276087مبارك السعد17213092

راسب134255محسن فحمو17313929

راسب2323محمد اسامة عسكر17411943

مصدق عميد الكميةناجح135669محمد اسماعيل17514001

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

عضو          عضو           عضو %59.52: نسبة النجاح 



 2016/2017      الدورة االضافية 
8 من 6الصفحة 

2نتائج مادة طفيليات 
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب113950محمد األحمد17613306

راسب1515محمد الجيرودي17711663

راسب124153محمد الحوراني17812928

راسب122739محمد الخالد17913080

ناجح164561محمد الخطيب18013218

ناجح156075محمد الشمالي18113990

راسب123749محمد الشيخ خميل18213137

ناجح135164محمد الصطوف18313237

ناجح125264محمد الصقار18413312

ناجح236184محمد الطيار18513442

راسب1616محمد الفارس18612117

راسب0محمد المحمد18712700

راسب154459محمد اليويس18813349

راسب5757محمد الياسين189218

راسب123446محمد امجد نديم19013910

ناجح264874محمد امير نابمسي19113141

راسب1010محمد أحمد درويش1928104

راسب153853محمد براء نوفل19313252

راسب163248محمد حجازي19412428

راسب1616محمد حمزة الضمان فرنسي19512073

راسب0محمد حميد محمد196303

راسب133851محمد خموف19712990

راسب124153محمد زيدان19813373

راسب153348محمد سامر العزيوتي19913286

راسب1515محمد سامر شًء فار200258

راسب1515محمد سبسبي20113488

ناجح175370محمد عامر ابي سن20213156

راسب1515محمد عبد الرحمن حاج أسعد203

راسب1616محمد عبدالرحمن20412632

ناجح174461محمد عبداهلل الشيخ20513954

راسب153146محمد عيسى خزاعي20613052

ناجح145569محمد غناج20713149

راسب0محمد فارس الجاسم20812663

راسب1818محمد فريج2091426

مصدق عميد الكميةراسب102737محمد فؤاد العمي21012583

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

عضو          عضو           عضو %59.52: نسبة النجاح 



 2016/2017      الدورة االضافية 
8 من 7الصفحة 

2نتائج مادة طفيليات 
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح135871محمد كزكز21113238

ناجح126375محمد نداف21213229

راسب1010محمد نور الجاب21313308ً

راسب143044محمد نور المحمد21412706

ناجح164662محمد نور جوخدار21512825

ناجح175370محمد نور خفيف21613191

راسب111425محمود الجنيدي21713298

راسب143852محمود الحاج حمود21813168

ناجح184866محمود الزبدي21913928

راسب222850محمود السميمان22012695

راسب1313محمود الكامل22111618

راسب133447محمود الياسين22213300

راسب0محمود شحادة22313490

راسب163248محمود غاجيو22412696

ناجح226284مريم دبوس22513115

راسب1717مسره ابراىيم الياسين22612634

راسب0مصطفى الحميدي22712734

ناجح234770مصطفى الديري22813474

راسب134558مصطفى الكالس الحمبي22913008

راسب101121مصعب المنصور23013369

ناجح196685معاذ الشحنو البستاني23113304

راسب153045معاذ رقيو23213264

ناجح164864معاذ طباع23312946

ناجح166379معمر الفرج23414019

راسب1616مقداد الحمصي23513995

ناجح216384ممدوح ضاىر23613094

راسب1818ميند حوا 23711097

ناجح125769مؤيد الحسن238839

راسب103545ميالد كمثوم23913081

ناجح256792ناتالي توما الحمبي24013116

راسب1919نجيب الطراف24110781

ناجح164864نسٌم اصطٌلة24212327

راسب123345نشوان السويحة243860

راسب0نيجرفان عمي244238

مصدق عميد الكميةراسب193453ىادي النصيرات24512313

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

عضو          عضو           عضو %59.52: نسبة النجاح 



 2016/2017      الدورة االضافية 
8 من 8الصفحة 

2نتائج مادة طفيليات 
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب99ىاشم عيد24612611

ناجح246791ىبة الصمصام24713164

ناجح165369ىال فرداوي24813329

راسب2020هٌام الشٌخ249856

راسب0وائل الحجي250109

راسب1010وائل الحمص25112790ً

راسب114253وائل العابد25213158

راسب2121ياسر الزيدان25311549

ناجح214869يسرى طعمو25413184

ناجح115869يوسف الكنعان25513458

راسب0يوسف حيدر25612838

راسب112536يوسف عبد اهلل25712846

راسب1313ٌوسف كوجان25813108

راسب103545يونس الراشد25913326

مصدق عميد الكمية

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

عضو          عضو           عضو %59.52: نسبة النجاح 


