
2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

الوضعالسنةت

الرقم
اسم الطالب الجامعي

وضع 
العملي

عالمة
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري العملي

راسب14غائب14ابراىيم الخابور112178
راسب10غائب10ابراىيم الضيف2851
راسب27.528ابراىيم العيدان3926
راسب2033.7554ابراىيم المصري41
راسب26.2527ابراىيم حسين513981
راسب0غائبابراىيم حمد644444
راسب1226.2539ابراىيم زياد السيد 7166
راسب1738.7556ابراىيم عبود الشعيب813887
راسب941.2551ابراىيم قمر الدين913093
راسب19غائب19ابراىيم كروما1012572
راسب0غائبابراىيم محمد1190004
راسب14غائب13.5ابراىيم محمد الجعبو 1290003
راسب9غائب9ابراىيم يوسف حامد13
راسب0غائباحمد ابراىيم1412965
راسب1838.7557احمد ابو ربعية1522224
ناجح1353.7567احمد ارحيل 1613823
راسب12غائب11.5احمد االفيوني1713408
راسب1642.559احمد الحاج ابراىيم1822225
راسب163551احمد الحديري1914229
ناجح224567احمد الحسين2022226
!VALUE!#VALUE#ضبط14احمد الشحود2114066
راسب938.7548احمد العبد اهلل الشيخ2213313
راسب15غائب15احمد الفاضل2311916
راسب19غائب19احمد المحمود2413007
راسب153045احمد النبيان2514133
راسب1836.2555احمد اليجري2613983
راسب23غائب23احمد جراد2712376
ناجح1841.2560احمد جوخدار2814125
راسب20غائب20احمد دكرلي2913056
راسب16غائب16احمد زريق3012910
راسب0غائباحمد شعبان3113000
راسب0غائباحمد ضفار3213061
راسب928.7538احمد عبد الكريم الشمالي 3313855
راسب17غائب16.5احمد عمر طرن3413258
راسب10غائب10احمد قسوم3513134
راسب0غائباحمد مغربي3612830
راسب13.53549احمد نور نخمة3713284

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب14غائب14اسامة قدور3814175
راسب15غائب15اسراء االحمد3912852
راسب2037.558اسراء سعيد4014134
راسب0غائباسماء غريواتي4112874
راسب0غائباسماعيال محفوض4212773
راسب937.547اسماعيل العيد 4313803
راسب1136.2548اسماعيل خميل4413498
ناجح2337.561اسماعيل عدي4514117
راسب10غائب10اصيد قره جينم 4613497
راسب1233.7546اكرم صباغ4713051
ناجح2053.7574االمير اليالل4813946
راسب203555البتول كعيد4913612
راسب19غائب18.5الخطاب يونس50
راسب15.538.7555المعتصم باهلل شحود5113583
راسب21غائب21امير سالمو5212320
راسب20غائب20امير قيمة 5312755
ناجح1941.2561امير كميب5413904
راسب14غائب13.5انس ازىر5512730
راسب25غائب24.5انس الحالق5613545
راسب9غائب9انس الشيخ5790007
راسب1637.554انس المصطفى5814081
راسب15غائب15انس ترك5913241
راسب1238.7551انس صوان6013338
راسب1241.2554انس ىواش6113806
راسب18غائب18اياد االحمد6222222
راسب1237.550ايمي عبود6313864
راسب164056ايمن الياسين6414233
راسب0غائبايمن عبد الشبمي 65965
راسب0غائبايناس البصيمة6613076
راسب0غائباينمار كورية67948
راسب11غائب10.5إبراىيم الخطاب6813750
ناجح20.538.7560إبراىيم الخطيب6913726
راسب1137.549إبراىيم العثمان7013543
ناجح1552.568إياد كاسوحة7113728
راسب15.541.2557أجود واكيم7213748
راسب13غائب13أحمد األحمد اكممش7313720
ناجح1646.2563أحمد البكور7414210
راسب14غائب14أحمد الحسين7512167
راسب11غائب11أحمد الحمبي7613862

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبأحمد الحميدي 77977
راسب9غائب9أحمد الصالح7813188
راسب19غائب19أحمد العمر7913622
راسب23غائب23أحمد العواد8013897
راسب19غائب19أحمد العوض8111332
راسب9غائب9أحمد الفرخ8212947
راسب93544أحمد النعسان8313900
راسب43.7544أحمد النمر8414161
راسب0غائبأحمد اليجري8513983
راسب22غائب21.5أحمد رستم86
راسب133043أحمد رعد8713848
راسب19غائب19أحمد زيد8811283
راسب20غائب19.5أحمد عبد الرزاق8913055
ناجح2048.7569أحمد عبد اليادي العمي العبد 9014231
راسب1133.7545أحمد عسكر الرجب9122220
راسب12.538.7552أحمد عمي قنا9213861
ناجح19.546.2566أحمد كفري9313821
راسب22غائب22أحمد محمد الشويخ9413699
راسب10غائب10أحمد محمد المحمد 95
راسب20غائب20أحمد مصطفى9610760
راسب19غائب19أحمد نمر9714161
راسب19غائب19أحمد ىدلة9811627
راسب13غائب12.5أدىم السراج9913532
راسب11غائب11أسامة الجاعور10010647
راسب14غائب13.5أسامة الحموي10113727
ناجح1841.2560أسامة السراج10213568
راسب1428.7543أسامة شكوه10319
ناجح1453.7568أسامة قدور10414175
راسب0غائبأالء تميتي10511755
راسب1528.7544أمجد البوشي عدي10613257
راسب1036.2547أمجد عسكر10714272
راسب12غائب12أمير البوش10814225
راسب3030أمير الروح10914018
راسب0غائبأنس الخطاب 110921
راسب152035أيمن العمواني11113885
راسب9غائب9أييم عيسى11213334
راسب16غائب15.5أييم نصور11313377
ناجح2733.7561آية قصاب باشي11414239
ناجح1561.2577باسل العشموطي11512981

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب1636.2553باسل الفرج11613973
راسب0غائبباسل بكار11711532
ناجح16.546.2563باسل جعموك11813652
راسب14غائب14باسل كنعان11914184
راسب11غائب11باسل مشعراني120
راسب9غائب9باسل مشيراوي12190009
راسب1332.546بدر الدرويش122655
راسب1431.2546براء ابراىيم12323
ناجح1848.7567براء الدرع12414114
راسب23غائب23براء عمي12511759
ناجح1253.7566بسام زودة12613527
راسب0غائببشار رستم12711527
ناجح2341.2565بشر كف الغزال12890011
راسب1442.557بشير مصيجة12914190
راسب14غائب14بالل الخرط13014209
راسب18غائب18بالل الخطيب13113319
راسب9.527.537بالل الشامية 13213859
ناجح2458.7583بالل المصطفى13325
راسب10غائب10بالل أسامة الناصر13413433
راسب1037.548بياء الدين حنو13514221
راسب1526.2542بياء الغريب13613754
راسب22غائب22بيان االحمد13726
راسب183553تمام مرقا13814130
راسب18.53049جابر جرجنازي13913247
راسب1232.545جبرا شيدا14014149
راسب1642.559جالل قربان بارودي14113686
راسب1136.2548جمال عبد الميدي14213903
راسب19غائب19جياد الديك14312235
راسب94049جوزيف الباوي14413216
ناجح214566جوني حصني14512921
راسب9غائب9حاتم العارف146
راسب23غائب23حاتم حسناء14711473
راسب14غائب14حازم التتان14812035
راسب12غائب12حازم الحسن14929
راسب114556حازم محمود15014285
ناجح2041.2562حافظ كيال15114082
راسب16غائب16حامد المقداد15212007
راسب0غائبحامد الموسى153250
راسب14.541.2556حذيفة العمي النيني15413660

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب15غائب15حذيفة اليوسف15513165
راسب1538.7554حذيفة شرف الدين15613559
ناجح1351.2565حذيفة مكاوي15713651
راسب31.2532حسام ارحيم15813553
ناجح105565حسام األسعد159207
راسب13غائب13حسام الشعار16013403
راسب20غائب20حسام الكوجك16112008
راسب15غائب15حسام حسن16233
راسب13غائب13حسن األحمد16312529
راسب9غائب9حسن الدالي16434
راسب102535حسن أبو أحمد16514232
راسب22غائب21.5حسن حسين العمي16612681
راسب11غائب11حسن صدعين167
راسب13.538.7553حسن عثمان16812759
راسب1143.7555حسن فدعين16990015
راسب12غائب12حسن فدعين170
راسب14غائب14حسن كابور17112325
راسب9غائب9حسن محمد نبيل جحا17222275
راسب9غائب9حسن يوسف قاسم 17390016
راسب38.7539حسين األحمد17490017
راسب942.552حسين الخضر17512954
ناجح176077حسين الدخيل17621213
راسب1527.543حسين يوسف17712745
راسب133548حكم خير اهلل17813360
راسب1642.559حكم مرعي179359
راسب1542.558حماد العرنوس18013469
ناجح2041.2562حمزة االعرج 18113243
راسب203050حمزة االوا182158
راسب20غائب20حمزة األعرج 18313243
راسب12غائب12حمزة العميوي18413795
راسب0غائبحمزة المبابيدي18513451
راسب9غائب9حمزة سالوسي18614267
راسب17غائب17حمزة ىندي18711342
راسب1437.552حيان الجمية18833333
راسب1837.556حيدر الحسون18914253
راسب14غائب14خالد االحمد االبراىيم19014160
راسب17غائب16.5خالد األخرس19113794
راسب1728.7546خالد البركات19214104
راسب1343.7557خالد الجمعة19313508

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب14غائب13.5خالد الحسين19413479
ناجح1941.2561خالد الحميدي19514054
راسب0غائبخالد الضعيف19613091
راسب23غائب23خالد العمادي19712276
راسب20غائب20خالد العواج19811808
راسب26.2527خالد المصطفى19913182
راسب14غائب14خالد الموسى20012885
راسب153045خالد رضوان العثمانمي20114286
راسب9غائب9خالد محمد الحسن20213193
راسب0غائبخضر حجي 20390021
راسب20غائب20خضر ضفار204
راسب1836.2555خطار صميبي20533334
ناجح2147.569خمدون الحسن20614120
راسب1043.7554خمف صالح المحمد العبد الحسين20790023
راسب12غائب11.5خميل العمر الشحادة20812581
راسب9غائب9دانيال عمي20913762
راسب15غائب15دعاء حسون 21011359
راسب19غائب19ذو الفقار ديب21110729
ناجح17.542.560راجي أبو عمول21213401
راسب11غائب11راغب عرفو21313315
راسب1737.555رافع شيخ الغنامة21414048
راسب1241.2554رامي الجريص21533335
راسب10غائب10رامي عبد اليادي جريس216
راسب1836.2555رامي قبيطري21749
راسب15غائب15رامي كالو21813353
ناجح2041.2562رائد المصري21946
راسب27غائب27رائد النقار22012993
راسب11غائب11ربيع الفرداوي22113419
راسب16غائب15.5ربيع كالو22213352
ناجح1756.2574رشا الدرويش22314273
راسب13غائب13رضوان المدهلل22413159
ناجح1851.2570رغد ابراىيم22514280
ناجح1647.564رغد قبقمو22614080
راسب15غائب15رفيق دياب22712968
راسب36.2537رىام الخطيب22813209
راسب1641.2558رىف عابد22914265
راسب0غائبروان محمد اسماعيل23048
راسب1543.7559ريمون صبحة23113506
راسب0غائبزكي نجار2323

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب16غائب16زىر الدين حماده23312438
راسب22غائب22زياد غازي اليالل23412336
راسب18غائب18زيد الجندلي2358
راسب24غائب24زيدان حمو 23610897
راسب15.532.548زينا ديب23713505
راسب0غائبزينب الحميدي23814024
ناجح16.546.2563زينة البني23913694
ناجح184563سارة الجدي24014182
راسب1141.2553سارة سالمة24113623
راسب18غائب18سالم كردي24213014
راسب13غائب13سامر الدالل24313792
راسب18غائب18سامر عبد العزيز24410
راسب13غائب12.5سامي األسود24513784
راسب16غائب16سامي الطيش24612567
راسب9.528.7539سعيد المصري 24713499
راسب0غائبسعيده خزنوي24813022
راسب16غائب16سالم الكواممو24911746
ناجح1552.568سالم جطل25090030
راسب163046سميمان رسالن25113672
راسب0غائبسميمان سميمان25212812
راسب0غائبسميمان عيسى 253823
راسب1337.551سميمان وسوف25413760
راسب1331.2545سمير جمال الدين25513414
ناجح19.54060سند المحمد25613504
راسب0غائبسيى العبد اهلل25713075
راسب0غائبسوسن الخاني25812738
راسب15غائب14.5سومر الحولي259815
راسب9غائب9سومر محمي26013738
راسب41.2542شادي السفوك26114218
راسب2132.554شادي كناكر 26213658
راسب14غائب14شادي محمد26312068
راسب1821.2540شعالن الذياب26433332
راسب9غائب9شعالن زيدان26513733
ناجح165066شوكت بربر أمين26613575
راسب23غائب22.5صالح سميمان26712238
راسب144054صفاء المبابيدي26814186
راسب124557صفوان كزكز26957
راسب1331.2545صالح الدين الحميد270125
راسب10غائب10صالح الدين كف الغزال27190033

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب23غائب23صييب وتار272
راسب12غائب12طارق الجندلي27313063
راسب12.526.2539طارق الحبال27413266
راسب1042.553طارق الشنتوت27513725
راسب9غائب9طارق الظير276
ناجح215576طارق العمي27759
راسب10غائب9.5طارق المصري27813425
راسب27غائب27طارق اليجو2797
راسب17غائب17طارق سفاف 28011488
راسب0غائبطارق عرب28112871
راسب20غائب20طارق منينة28210810
راسب18.518.7538طالب الشققي28313695
راسب0غائبطالب العوض28412821
ناجح244569طاىر القطان 28513578
راسب12.54053طالل كمبون28613593
راسب15غائب14.5طمحة محمد اليونس المصري 28790034
ناجح2138.7560طمو قصاب باشي28814266
راسب1441.2556طو احمد العمر 28913665
راسب11غائب11طو حاتم29013909
ناجح1448.7563عادل الحمود29113807
راسب0غائبعاصم الشماع29211531
راسب9غائب9عامر عمرة2935511
راسب9غائب9عامر عمره 29411100
راسب16غائب16عامر كزكز29513337
ناجح1843.7562عائدة عدي29614069
راسب12غائب12عباس حسن العيسى 29714040
راسب53.7554عباس عيسى29814040
راسب932.542عبد االلو بالل29913633
راسب12غائب12عبد االلو دالل30013364
راسب10.536.2547عبد الجبارموسى باشا30113227
راسب1538.7554عبد الحسيب كزكز30213378
ناجح1363.7577عبد الحكيم اسماعيل المحمد30313945
ناجح1761.2579عبد الحكيم شبمي30413639
راسب9غائب9عبد الحكيم قنوت30513793
راسب1437.552عبد الحميد الجمل30613273
ناجح15.547.563عبد الحميد الغريب30713799
راسب4040عبد الحميد حج سعيد308315
ناجح2348.7572عبد الحميد نعسان30914234
راسب10.54051عبد الخالق اإلدلبي31013668

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب1431.2546عبد الرحمن الحراكي31113737
راسب1342.556عبد الرحمن السالم31213958
ناجح2247.570عبد الرحمن القاسم31314142
راسب15غائب14.5عبد الرحمن المنجد31413230
راسب1438.7553عبد الرحمن دعدوش31513624
راسب1833.7552عبد الرحمن دغموش31613358
ناجح1643.7560عبد الرحمن سفاف31713664
راسب1637.554عبد الرحمن عرفة31813655
راسب1322.536عبد الرحمن كعيد31966
راسب942.552عبد الرحمن يونس مغربل32013718
راسب1332.546عبد الرزاق حاتم 32113692
راسب1138.7550عبد الرزاق طعمة32213696
راسب1838.7557عبد الرزاق عالف32313771
راسب15.532.548عبد السالم جواش32413889
راسب13غائب13عبد السالم معطي32511494
راسب1342.556عبد العزيز السكماني32613049
راسب1738.7556عبد العزيز أبو الفقراء32714197
راسب14غائب14عبد العزيز جوخدار32816000
راسب10غائب10عبد العزيز حموية32913186
راسب21غائب20.5عبد الغني مبارك33012507
راسب4040عبد القادر الحويج33114000
راسب11غائب10.5عبد القادر بازار33213196
ناجح2143.7565عبد الكافي المصري33369
راسب11غائب10.5عبد الكريم الجواتن334
راسب1038.7549عبد الكريم بارودي33513689
راسب21غائب20.5عبد الكريم بالن33613595
راسب1036.2547عبد الكريم نمر33713697
راسب9غائب9عبد المطيف الضاىر338
راسب21غائب20.5عبد اهلل االحمد33913385
راسب9غائب9عبد اهلل الخضيرو34013382
راسب26غائب26عبد اهلل الشاعر34114074
راسب15غائب15عبد اهلل اليوسف34213095
راسب13غائب13عبد اهلل أبو عراج34313557
راسب23غائب23عبد اهلل جدعان الحسين34412113
راسب16غائب16عبد اهلل حاكمي34522296
ناجح2056.2577عبد اهلل طيفور34614111
راسب10غائب10عبد اهلل عبد القادر البو347
راسب1837.556عبد المجيد البابولي34813642
راسب0غائبعبد المجيد جنيد34912819

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب18غائب18عبد المجيد حماده35012698
ناجح204060عبد المجيد زقزوق35113853
راسب1836.2555عبد المعين عمره35214278
ناجح1747.565عبد الممك دىيمش35314277
راسب12غائب11.5عبد المنعم بنشي354
راسب24غائب24عبد المنعم بنشي 355
راسب1642.559عبد المنعم عموش35614189
راسب1838.7557عبد المنعم كيالني35714313
راسب0غائبعبد الناصر بدوري358888
راسب9غائب9عبد الناصر زكار35913161
راسب0غائبعبد النافع الوتار36012907
راسب12غائب12عبد اليادي الحامض36114293
راسب2038.7559عبد اليادي عفريت36213239
ناجح953.7563عبد عبد اهلل الموح363145
راسب1543.7559عبداإللو اعرابي36413573
راسب12غائب12عبداهلل احمد الحمود 365932
راسب1342.556عبداهلل الجمل36613393
راسب1542.558عبداهلل الحمود367932
راسب16غائب16عبداهلل الشيخ عثمان36812603
راسب152035عبداهلل العيسى36913662
ناجح1748.7566عبداهلل الكامل37013643
راسب1632.549عبداهلل المحيميد37190041
راسب17غائب17عبداهلل جحا37211668
راسب43.7544عبداهلل حالق37313251
راسب104555عبداهلل سفاف37413153
راسب19غائب19عبداهلل عبدالغني375997
راسب21غائب21عبدالمجيد الفرحات3763
راسب11غائب11عبيد الحسين37713363
راسب12غائب11.5عبيدة السميمان37813915
راسب11غائب11عبيدة سراقبي37922278
راسب1532.548عبيدة طرابمسية38014199
ناجح1148.7560عبيدة طنيش38113016
راسب1833.7552عبيدة مرعي طعمة38213314
راسب17غائب17عبيده السرميني38312128
راسب12غائب11.5عبيده محمد عباس38413346
راسب17غائب17عبير االحمد38511822
راسب12غائب11.5عدنان افة38613135
راسب22غائب22عدنان العك38712338
راسب16غائب16عدنان عبو38812396

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب123547عدي المزنر38913654
راسب11غائب11عدي ديب39013814
راسب23غائب23عدي سيف الدين39112140
راسب1136.2548عرابي عروب39214220
راسب19غائب18.5عطاء شيخ الغنامة393
راسب21غائب21عفاف الغازي39411690
راسب12غائب12عالء الدين السيد39512446
ناجح1743.7561عالء زوزا39613635
راسب15.54056عالء سنقر39713834
راسب13غائب13عمي اسعد39811910
راسب17غائب16.5عمي الحسين 39913600
راسب0غائبعمي الحسين العمي الشامية 400239
راسب1437.552عمي الحمودي40114259
راسب19غائب19عمي الشمالي40210543
ناجح2241.2564عمي الكبريتي40378
راسب1443.7558عمي النحالوي 404137
راسب16غائب16عمي حسن40513380
ناجح1746.2564عمي حسن الغفاف406157
راسب1232.545عمي خمدون درويش40713829
راسب10غائب10عمي طوبر40813166
راسب193554عمي عاقل40914255
راسب23غائب23عمي عبد القادر عز الدين 410
راسب1343.7557عمي عدنان سممان41113171
راسب1021.2532عمي كميب41233336
راسب1541.2557عمي ياسين درويش41313641
راسب20غائب20عميان العطاونة41412034
راسب164056عمار الحمصي41514056
راسب1837.556عمار الخمف41650
راسب9غائب9عمار فخور 41713131
راسب1338.7552عمار موسى الجاسم41813070
ناجح214566عمر ارحيم41914196
ناجح17.542.560عمر األخرس42013809
راسب11غائب11عمر الطماس42114247
راسب0غائبعمر الطوير422132
راسب133548عمر المحمد 42313843
راسب11غائب11عمر كزكز42413347
ناجح184563عمرو الطيار42514126
راسب18غائب18عمرو المصطفى42613787
راسب17غائب17عيسى عطا اهلل42714079

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبغانم الدليمي428868
راسب0غائبغفار صقر429354
راسب23غائب23غيث أبو ريشة43090055
راسب0غائبغيث مخمف الموسى43190056
ناجح14.54560غيداء زيتون43213716
ناجح1746.2564فاطمة الشاويش43314090
راسب1041.2552فاطمة غسان سرور43490057
راسب4040فاطمة قشاش43514281
راسب9غائب9فايز بركات436
راسب25غائب25فائز الحسن الحسين437
راسب183553فجر المحمد43814064
راسب14غائب14فراس المصطفى43913685
ناجح164561فراس معال44014078
راسب1341.2555فرح العبد الرزاق44112880
راسب1242.555فؤاد منيل حسن44214063
ناجح1946.2566فيصل العمي44314026
راسب11.517.529قتيبة الشيخ عثمان44413154
راسب0غائبقتيبة حجازي44513268
راسب1538.7554قيس الشيخ ابراىيم44614194
راسب9.547.557كاظم حمد44722281
راسب16.53047كمال موسى باشا44813810
ناجح1843.7562لبنى عيد44914238
ناجح1546.2562لما العمواني45014094
راسب3535لؤي عبد الحميم45122282
راسب13غائب13ليفون رزوق45213649
راسب1442.557ماجد الالذقاني 45313892
راسب92534ماريو كربوج45413386
راسب164056مازن الداود45586
ناجح1653.7570مازن قاقات45614095
راسب26غائب26ماسا البخاري45712341
راسب1036.2547مالك شالش45813741
راسب16غائب15.5مالك عمرين45922283
راسب1728.7546ماىر صميعي46013730
راسب1048.7559ماىر محمد المحمود46112714
راسب9غائب9مجد الدين الزبدي46213362
راسب2137.559محسن العمواني46314060
راسب923.7533محسن فحمة46413929
راسب0غائبمحمد ابراىيم الحسين46512973
راسب9غائب9محمد احمد اإلبراىيم 466

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح952.562محمد ادىم جنيد 46790062
راسب1341.2555محمد اسكندر احمد46813098
راسب13غائب13محمد اغيد االدلبي46912898
راسب18غائب18محمد االحمد47012383
راسب20غائب20محمد األقرع47189
راسب921.2531محمد الجمطة47214129
راسب18غائب17.5محمد الحسن47313275
راسب11غائب11محمد الحسين47413753
راسب184058محمد الحموي47513619
راسب1641.2558محمد الخالد47614073
راسب17غائب17محمد الخضر47713865
راسب10غائب9.5محمد الخضير47813682
راسب10غائب10محمد الرمضان47912849
راسب18غائب18محمد الشعار480
راسب13غائب13محمد الصابوني48113777
راسب1133.7545محمد الصالح48214201
ناجح164561محمد الصطيف48313608
راسب1836.2555محمد الطيار48413442
راسب1136.2548محمد العالوي48513253
راسب18غائب18محمد العمي48611769
راسب1428.7543محمد العموري48714193
راسب13غائب13محمد العوير48892
راسب15غائب15محمد الفارس48912117
راسب9غائب9محمد القاسم490634
راسب2137.559محمد الكنعان49112297
راسب0غائبمحمد المردود 492285
راسب12غائب11.5محمد النعيم49313780
راسب18غائب18محمد النيار49413162
راسب9غائب9محمد اليارون49522264
راسب21غائب21محمد الياشم49612505
راسب1031.2542محمد الياسين497218
راسب153045محمد امير عدي49813742
ناجح2043.7564محمد امير نابمسي49913141
راسب17غائب17محمد امين يوسف50013129
راسب1726.2544محمد ايمن صفري50114141
راسب1137.549محمد أبو جاسم50214244
راسب9غائب9محمد أحمد50344444
راسب1531.2547محمد أحمد فدعين50413336
راسب15غائب15محمد أديب القاسم50514294

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   

%42.09: نسبة النجاح عضو       عضو        عضو           امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب1737.555محمد أنس السفاف50614061
راسب20غائب20محمد أنس يطقان50790002
راسب13.541.2555محمد بدر قشاش 50813798
راسب1026.2537محمد بسام الحسن50912725
راسب9غائب9محمد بكر الحاج سميمان51013348
راسب21غائب21محمد بياء الدين الضاىر51190001
راسب93039محمد بيموان 51290060
راسب26غائب26محمد تامر مندو51390005
راسب17غائب17محمد تمام سفاف51412584
راسب1542.558محمد جالل القصير51513574
راسب173552محمد جالل الالذقاني51614195
ناجح1651.2568محمد جمال الشعار51713407
راسب123547محمد حازم تدمري 51813824
راسب0غائبمحمد حبابو51912859
راسب1832.551محمد حسن العظم52013819
راسب0غائبمحمد حمامي521
راسب14غائب14محمد حميدان52211767
ناجح1752.570محمد خالد موسى باشا 52313663
راسب0غائبمحمد خطيب52413005
ناجح2246.2569محمد خموف52597
راسب946.2556محمد خوام52698
ناجح2041.2562محمد خير الحريب52713558
راسب202545محمد دىيمش52899
راسب154055محمد رامز حسن52914216
ناجح1758.7576محمد زرقش53013589
راسب16غائب15.5محمد زعل طروية53113431
راسب133043محمد سالم احمد53212
راسب11غائب11محمد سامي عبد الجميل لبان 533965
راسب1637.554محمد شيخ السوق53414116
راسب0غائبمحمد شيخ محمد53512967
ناجح1546.2562محمد صباغ53613591
راسب1541.2557محمد صالح الدين الصباغ53714055
راسب1338.7552محمد طارق عرابي53813609
راسب19غائب19محمد طحمي 53990006
راسب1636.2553محمد طومان54013659
راسب17غائب16.5محمد طوماني54113705
راسب11.2512محمد عارف الضحاك54213857
ناجح1946.2566محمد عامر تمر البرازي54313839
راسب25غائب25محمد عامر حاتم 54411028

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب9غائب9محمد عبادة عدي 54513731
راسب9غائب9محمد عبد الجبار الخموف546
راسب103040محمد عبد الخالق54713708
راسب1527.543محمد عبد السالم فاعوري54814136
راسب1031.2542محمد عبد الكريم العثمان54914213
راسب1536.2552محمد عبد الكريم جواش55013934
راسب1537.553محمد عبد المطيف الشيخ 55113979
راسب9غائب9محمد عبد المطيف بستاني552900011
راسب133548محمد عبداهلل الحمادة 55390069
راسب14.54055محمد عبدو55413151
راسب0غائبمحمد عدنان الشامي النجار55512879
راسب14غائب14محمد عدنان قاجو55611509
راسب173552محمد عروب55714148
راسب0غائبمحمد عساف 55890015
راسب1143.7555محمد عالء الحجازي55913351
راسب1036.2547محمد عالء حاكمي56022296
راسب1323.7537محمد عالف561101
راسب17غائب17محمد عمي562
ناجح164561محمد عمي الزين56314217
راسب9.533.7544محمد عمي العموش 56490070

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح145064محمد عمي تالوي56513914
راسب1537.553محمد عمي حمشو 56613554
راسب9غائب9محمد عمي قيمو56714284
راسب10غائب9.5محمد عمار الحبال56813646
راسب10غائب10محمد عيسى56913367
راسب20غائب19.5محمد عيسى خربطمي570
راسب9غائب9محمد غيث العمري57122288
ناجح1842.561محمد غيث حبوبو57214099
راسب0غائبمحمد فارس حسو573875
راسب0غائبمحمد فارس سرميني57490071
راسب18غائب18محمد فخري57514274
راسب1136.2548محمد فرجاني 57613671
راسب9غائب9محمد فواز قندقجي57790018
راسب9غائب9محمد قاسم 578634
راسب12.53548محمد قمر الدين57913359
راسب2136.2558محمد كرم الحريف58014288
راسب21غائب21محمد مالك يونس58112692
راسب15.538.7555محمد محمود المحمد58213503
راسب17غائب17محمد مصطفى عيسى 58313045
ناجح194564محمد معاذ صمودي58412551
راسب9غائب9محمد ممحم فاعوري58514136
راسب11غائب11محمد نبيو سفمو 586
راسب22غائب22محمد نبيو سفمو 587
راسب1537.553محمد نجم عموش58813604
ناجح164561محمد نور السقا58914083
راسب19غائب19محمد نور السقا59013236
راسب14غائب13.5محمد نور الشامي59113357
ناجح2242.565محمد نور العبود59214275
ناجح1841.2560محمد نور الالذقاني59314168
راسب17غائب17محمد نور النجار59412129
راسب22غائب21.5محمد ىدروش59513321
راسب173552محمد وائل البصيمة59613146
راسب10.541.2552محمد وضاح الحمد59713339
راسب16غائب15.5محمد وليد الرمال59812703
راسب1033.7544محمد يزيد ممي599149
راسب936.2546محمود الحمادة60013630
راسب1932.552محمود الرحال60114053
راسب1731.2549محمود السطوف60214100
راسب21غائب21محمود العموري60313065

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمود المياوش604763
راسب22غائب22محمود خالد60512229
راسب144054محمود خالد عصار60613832
ناجح2446.2571محمود سفاف60714257
راسب9غائب9محمود صراف608
راسب1518.7534محمود كريدي60912474
راسب2132.554محمود محمد جنيد61013687
راسب9غائب9محي الدين قبش61113757
راسب93544مراد الجاسم61233330
راسب14غائب14مرتضى الشيخ61313767
راسب0غائبمرح النحاس61412795
راسب16غائب15.5مرداس العظم61513571
راسب13غائب13مروان الحسن61612751
راسب0غائبمروان سفاف61712953
راسب16غائب16مروان مروان61813302
ناجح174562مريم كوجان61913721
راسب1041.2552مصطفى السباعي62013702
راسب13غائب13مصطفى السيد62112043
راسب19غائب19مصطفى الطيش62212606
راسب16غائب16مصطفى العزو62312120
راسب94049مصطفى الكالس الحمبي62413008
راسب123547مصطفى سفاف62513844
راسب16غائب16مصطفى مارديمي626
راسب22غائب21.5مصطفى محمد62712900
راسب9غائب9مصطفى محمد عبد المطيف628
راسب12غائب12مصعب الشيخ موسى629
راسب21غائب21مصعب شمس الدين63012623
راسب17غائب17مضر النوفل 63111169
ناجح195069معاذ عروب63216100
راسب1541.2557معاوية الشيخ بكرو 63313740
راسب23غائب23معتز اليمر63412224
راسب18غائب18معتز كيوان 63512156
راسب17غائب17معتصم باهلل مجحود63614159
راسب19غائب19مقداد ديوب63711967
ناجح1941.2561مقيم العمي63814264
راسب1637.554مالك خالد63914249
ناجح2041.2562مميم طقم64014165
راسب10.542.553منار سمطان64113785
راسب1522.538منذر الشيحان64214097

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبمنى زيدان64313996
راسب1238.7551مياب كيالني64413693
ناجح1947.567مينا الدريس 64590079
راسب1041.2552ميند عيسى64613779
راسب16.537.554ميند ناصر64713684
راسب21غائب21ميند يحيى عرب64812019
ناجح20.541.2562موسى الخالد64913570
راسب2033.7554مؤتمن وداح65022228
راسب9غائب9مؤمن العمي65185
ناجح204565مي المحمد652110
راسب21غائب21ميسر سامي الرفاعي65311697
راسب1022.533ميشيل الطرشة65414207
راسب21.526.2548ميمون ابراىيم االبراىيم 655124
راسب17غائب17نبال العمي الجوماني 656
راسب0غائبنجوده محمود65790028
راسب2031.2552نجيب بركات658111
راسب173552نشوان احمد السويحة 659860
راسب11غائب11نمر الخبي 66090034
راسب16غائب15.5نوار أراكيل66113598
ناجح2441.2566نور اليدى العتر66212150
ناجح174562نورس خالد663112
راسب233053نوف الخميف66412312
راسب0غائبنيجرفان عمي 665238
راسب20غائب20ىادي السقا66613379
راسب112536ىادي جمعوط66714248
راسب1937.557ىاني دومط66813615
راسب937.547ىايل البغا66913891
راسب1227.540ىبة االحمد الصياح67090085
ناجح2042.563ىبة المحمد67122229
راسب1628.7545ىشام يوسف الكردي67290086
راسب2036.2557ىمام الحاج احمد67314258
راسب16غائب16ىمام عبد المولى674114
راسب0غائبىيام الشيخ675856
راسب0غائبىيمين شيخي67690039
راسب2137.559وائل وتارة67713669
راسب9غائب9وسام موسى678
راسب14غائب13.5وضاح المنصور67913059
راسب11غائب11وليد درويش68014051
راسب1042.553يارا الجاني68114057

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة علم الحياة 

-السنة االولى-

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب9غائب9ياسر العمري682
راسب114051ياسر قاسم68314212
راسب21غائب21ياسين فحمة68411756
راسب0غائبياسين قناني68512918
راسب93544ياقوت النيار68633331
راسب9غائب9يحيى األمير687
راسب12غائب11.5يحيى بالي68813761
ناجح1348.7562يحيى فيصل الرفاعي689135
راسب1333.7547يمان الحالق69014245
ناجح1546.2562يوسف احمد السعيد69190091
راسب11غائب11يوسف اإلبراىيم69213540
راسب9غائب9يوسف الكنعان69313458
ناجح1557.573يوسف سميم69413142
ناجح1742.560يوسف عمران69512718
ناجح204060يوسف كسم69690092
راسب14.536.2551يوسف محمود مصطفى69790093
راسب0غائبيوسف معال69890045
راسب12غائب11.5يونس عويل69990049

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة   
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