
2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 1الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب203050ابراىيم االحمد112736
راسب16غائب16ابراىيم الحاج محمد2589
راسب212647ابراىيم حاج عبداهلل3138
راسب163349ابراىيم عبد الرحمن الحسين 413981
ناجح284876ابراىيم عبود الخمف5128
ناجح233760ابراىيم عمي عموان6816
راسب142034ابراىيم قمر الدين713093
راسب19غائب19ابراىيم كروما812572
راسب12غائب12ابراىيم كزعور911068
راسب23غائب23احمد االحمد الشيخ1012103
راسب0غائباحمد االعرج1113088
راسب193352احمد الحامض1212975
راسب19غائب19احمد الحسين1312831
راسب193655احمد الرفاعي1413068
راسب203757احمد الصوص1512798
راسب0غائباحمد العل1614011ً
راسب13غائب13احمد القدور1713126
راسب162440احمد الموسى1813303
راسب183654احمد الياسين1913374
راسب213455احمد جمعة الفارس2014010
راسب0غائباحمد دكرلي2113056
راسب20غائب20احمد زريق2212910
راسب243559احمد عبد الخالق2312708
راسب203757احمد عبد العزيز2413301
راسب183553احمد عرار2513235
راسب251944احمد عمي المحيميد 2613062
راسب0غائباحمد عمر طرن2713258
راسب203151احمد غازي خالد2812917
راسب12غائب12احمد قسوم2913134
راسب141933ادريس خاني30144
راسب0غائباسامو سالمو3113350
ناجح145468اسامو وحود3213325
راسب20غائب20اسراء االحمد3312852
راسب18غائب18اسراء رحال3413169
ناجح224365اسماعيل األصفر3513443
ناجح195574اسماعيل الحاج عيسى3614039
راسب203757اسماعيل النعمات37879

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 2الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب182038اشرف دبوس3813228
راسب92635اكرم صباغ3913051
راسب173653االء درويش4013921
راسب183250البتول كعيد4113612
راسب15غائب15الحسن أسعد4211236
راسب3636الخطاب يونس4314312
راسب182745المعتصم باهلل الممموك4413200
راسب163551امجد محمد4513082
ناجح155570انس الشيخ خالد4613109
راسب242751انس صوان4713338
راسب14غائب14انور االبراىيم4811809
راسب153752اياد السنكري4912289
ناجح204767ايمي عبود5013864
راسب203555ايمان جميدان5112292
راسب0غائبايناس البصيمو5213076
راسب10غائب10إبراهٌم اإلبراهٌم5313579
راسب13غائب13إبراهٌم الحلو5413847
راسب162642إبراىيم الخطيب5513726
ناجح285078إبراىيم الداني56307
راسب273259إبراىيم الشيخ موسى5713710
راسب162642إبراىيم العثمان5813543
راسب221537إبراىيم جابر5913531
راسب223456إبراىيم زكية6013537
راسب213152إبراىيم سواح6113607
راسب142943إسماعيل العبد6213803
راسب142337إسماعٌل دٌوب6313564
راسب173956أجود واكيم6413748
راسب0غائبأحمد األحمد6511900
راسب222951أحمد الحسون6613656
راسب221638أحمد الحسين المحمد6713523
راسب15غائب15أحمد الحلب6813862ً
راسب193453أحمد الخطيب6912802
راسب143650أحمد السموم7013744
ناجح204262أحمد الشريف7113818
راسب174259أحمد العبدو7213097
راسب242145أحمد العمي بن عمي7313535
ناجح264066أحمد العمي بن محمد7413719

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 3الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب192544أحمد القجمي7513743
راسب94352أحمد أراحيل7613823
راسب16غائب16أحمد بالن7711779
ناجح294978أحمد بيطار7813747
راسب272754أحمد خباز7913561
راسب20غائب20أحمد خميل عميفرات80
راسب231639أحمد خير بظ8113567
راسب163854أحمد دياب8213704
راسب222547أحمد رستم83298
راسب141731أحمد سبسبي8413520
راسب0غائبأحمد عبد الرزاق8513055
ناجح233861أحمد عدي8613812
راسب16غائب16أحمد عمون8712671
راسب151530أحمد عمي قنا8813861
راسب152439أحمد كفري8913821
راسب213758أحمد محمد رحماوي9013957
راسب21غائب21أحمد مشاتي  91319
راسب2525أحمد مطر المحمد92266
راسب18غائب18أحمد نجار9310613
ناجح194261أسامة البالن9413585
راسب16غائب16أسامة السراج9513568
ناجح294271أسامة القبالن9613776
راسب141630أسد هللا خضر9790006
ناجح244468أسماء الملك9813837
راسب183856أشرف اإلسماعٌل9913552
راسب2828أمجد البوشي عدي10013257
راسب21غائب21أمجد يوسف 10111348
ناجح204161أمل الصاري10213712
ناجح244872أمل طباع10313714
راسب12غائب12أمٌر كلٌب10413904
ناجح296089أنس البارودي10513596
راسب16غائب16أنس شقفة 10611475
راسب17غائب17أنس مدخنة10711962
راسب183755أنس هواش10813806
راسب20غائب20أنور رسالن االبراىيم 10911809
ناجح174461أٌمن العبد هللا11013044
راسب19غائب19أيمن المحمد 11111447

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 4الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب202545أٌهم أحمد11213925
راسب12غائب12أييم شعبان 11311016
راسب172643باسل العشموط11412981ً
راسب232750باسل ثلج11513835
راسب193251باسل جعلوك11613652
راسب174158باسل قصاب11713415
راسب183654باسل كمٌان118978
ناجح294473بتول الٌوسف11914299
ناجح204464بدور البٌطار12013713
راسب20غائب20بديع أسعد البكري 12111265
ناجح245478براء القاسم12213653
راسب222648برهان الدٌن السوٌدان12313820
راسب19غائب19برىان الدين حجازية12411819
راسب0غائببسام الحسين125610
راسب213859بسام الحنبظل12613406ً
راسب223658بسام القطٌشة12713734
راسب193352بسام زودة12813527
راسب14غائب14بشار ابراىيم12910549
راسب0غائببشار المبارك130776
راسب16غائب16بكر المدني13112637
راسب0غائببالل الناصر13213433
ناجح155166بالل النبهان13313722
راسب12غائب12بنيامين يوسف13411881
راسب252550بهاء الغرٌب13513754
راسب203353بهااء الخٌرو13612075
راسب0غائببيان آركي137
راسب16غائب16بيمان جاويش13811008
راسب17غائب17تميم محي الدين13911409
راسب20غائب20تيسير محمد خيارة 14011320
راسب143953ثائر لطف14113845ً
راسب253055جابر جرجنازي14213247
راسب192847جعفر ابراهٌم14313104
راسب203050جعفر طومان14413580ً
راسب201434جالل قربان بارودي14513686
راسب181735جمال عبد المهدي14613903
راسب193049جمٌل البٌطار14713790
راسب0غائبجياد زينو148144

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 5الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب14غائب14جيمبير توما الحمبي14912408
راسب232750حاتم العارف15012250
راسب172542حازم البابا15113675
راسب22غائب22حازم الحسون15212447
راسب193049حافظ الجبر15313551
راسب193049حذٌفة اإلدلب15413782ً
راسب183856حذٌفة النجٌم15512592
راسب213051حذٌفة شرف الدٌن15613559
راسب191938حذٌفة مكاوي15713651
راسب23غائب23حذيفو النبيان15812829
راسب19غائب19حذيفو حتا15911643
راسب0غائبحسام األعرج16013441
راسب17غائب17حسام الشيخ16111925
راسب0غائبحسام العتال16213090
راسب17غائب17حسان الغيث16310737
راسب24غائب24حسان خساره16412612
ناجح223860حسان طالب العثمان16513650
راسب18غائب18حسان عيد16670
راسب183149حسن الحمد16714007
راسب232245حسن شاوي168300
راسب19غائب19حسن طربوش 16911088
راسب163854حسن عثمان17013139
راسب213354حسن فدعٌن17190015
راسب20غائب20حسن مدية 17211254
راسب0غائبحسين الحاج موسى173
راسب144155حسٌن الخضر17412954
راسب192443حسٌن الرمو17513908
راسب15غائب15حسين الريمة17610589
راسب12غائب12حسين السطوف17711520
ناجح264874حسٌن الوقاع178140
راسب183452حسٌن نصر17913616
راسب122941حماد العرنوس18013469
راسب0غائبحمزة المبابيدي18113451
ناجح234972حمزة أبو دٌوب18213524
راسب0غائبحمزة تجور18312339
ناجح225375حمزه األحمد18413856
راسب191938حمزه اآلوا185158

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 6الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب16غائب16حمود العوض186729
راسب0غائبحميد الحسين18713046
ناجح204161حنٌن هاشم األحمد المحمود18887
راسب17غائب17خالد اسماعيل18912259
راسب124658خالد الجمعة19013508
ناجح273663خالد الشحود19113617
راسب202545خالد العظم19213001
راسب15غائب15خالد الكماري 19310847
راسب132639خالد المصطفى19413182
ناجح273865خالد عابد19513621
راسب20غائب20خالد عبدو الحسين196
راسب212243خالد كبيسي19713485
راسب152035خمدون المصري19813536
راسب163955خمف العبد الحسين19990023
راسب163652خميف الحسين20013317
راسب12غائب12خميل الشيابي20111902
ناجح244569دعاء البغدادي20212799
ناجح244872دعاء قياسة20313631
راسب163551راجي أبو عمول20413401
راسب0غائبراغب عرفو20513315
راسب16غائب16راكان العثمان20611552
ناجح243660راما الشعار20713683
ناجح254368رامي العمر20813525
راسب19غائب19رامي العيسى20911748
راسب0غائبرامي كالو21013353
ناجح263864رائد المنصور21113700
راسب3939رأفت نانو212310
راسب20غائب20ربيع الفرداوي21313419
راسب16غائب16ربيع سموم21411837
راسب0غائبربيع كالو21513352
راسب13غائب13رزق رستم21613389
راسب223355رشاد حوجك21713661
ناجح194160رضاء البصير218152
راسب0غائبرضوان المدهلل21913159
راسب14غائب14رفيق الطماس22011875
راسب192544رنيم السميمان22113935
راسب152338رىام الخطيب22213209

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 7الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب203858رىف الحموي22313514
راسب193554رىف الصغير22413515
راسب152338رىف طالب225153
راسب233659روان طنيش22613871
ناجح164662ريم الفرخ22713815
راسب143751رئبال قاسم22813060
راسب213657زانا شيخ موسى22912892
راسب16غائب16زايد المحرسي23012032
راسب21غائب21زٌد زٌنو 23113473
راسب24غائب24زيد عامر23213017
راسب15غائب15زيد نوير233
راسب232144زيدان مصيني23413791
راسب161430زينا ديب23513505
راسب162137زينة البني23613694
راسب192948سارة الحمود الدرار23713963
ناجح135467سارة سالمة23813623
راسب13غائب13سالم كردي23913014
راسب18غائب18سامر االسد24012521
راسب13غائب13سامر الهنداوي24110548
راسب201636سامر جعيمة24213613
راسب201838سامي األسود24313784
راسب173451سحر الشيخ24411912
ناجح205070سعاد عرفة24513625
راسب262652سعد دوش24613632
راسب202747سعيد الخموف24713724
راسب134457سالم جطل24890030
ناجح195069سممان ور24913522
راسب11غائب11سميم بواكم25013022
راسب144054سميم وىبة25113410
راسب20غائب20سميمان جنيدي25211587
راسب19غائب19سميمان سفراني25312826
راسب0غائبسميمان عدنان عيسى 254823
راسب243357سمر مفتاح25513602
راسب192645سمير جمال الدين25613414
راسب17غائب17سومر محمي25713738
راسب241236سيمون الدرغام25813569
راسب141731شادي كناكر25913658

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 8الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب19غائب19شادي ورده26012165
راسب17غائب17شريف الشيخ26111572
راسب192039شوكت بربر أمين26213575
راسب18غائب18صالح خميل26312508
راسب162440صطوف صطوف26413755
راسب144256صفا الشريف26513670
راسب222244صفيو المصطفى26613912
راسب212142صقراط المحمد26713717
راسب202848صالح الدين حميد268125
راسب182240ضاىر صباغ26913796
راسب154358ضحوك حمد27013556
راسب151328طارق االسعد27113101
راسب201939طارق الحبال27213266
راسب16غائب16طارق الخطاب27311523
راسب212546طارق الشنتوت27413725
راسب171734طارق قزلباش27513341
راسب19غائب19طارق كنفش27610634
راسب12غائب12طالب ٌوسف عل27711844ً
راسب183351طاىر القطان27813578
راسب103343طالل كمبون27913593
راسب203858طمو كمبون28013597
راسب172643طو الحمدو28113516
راسب121830طو العمر28213665
راسب151530طو اليوسف28313509
راسب182745عادل الحمود28413807
راسب203252عامر الصالح28513024
راسب22غائب22عامر عمره28611100
راسب18غائب18عباده رٌس28713067
راسب161531عبد األحد حمد28813395
راسب203252عبد الباسط الجعبو28913774
راسب0غائبعبد الجبار عقاد29011352
راسب20غائب20عبد الجبار غزال منباز291
راسب17غائب17عبد الجلٌل المصري29213282
راسب16غائب16عبد الحسيب كزكز29313378
راسب193857عبد الحكيم المحمد29413945
راسب162440عبد الحكيم شبمي29513639
راسب222042عبد الحميد الجمل29613273

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 9الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب222446عبد الحميد الغريب29713799
راسب1313عبد الحميد حاج سعيد298315
راسب2727عبد الحميد سفور29912478
راسب203151عبد الحميد محمد المعمي 300874
راسب162743عبد الخالق اإلدلبي30113668
راسب162440عبد الرحمن ابراىيم الياسين30213262
راسب162642عبد الرحمن السميمان30313310
ناجح214465عبد الرحمن الشبيب30413674
راسب161329عبد الرحمن الغزاوي30513332
راسب18غائب18عبد الرحمن الفتوى 30611153
راسب15غائب15عبد الرحمن المنجد30713230
راسب153651عبد الرحمن الناصر30812956
راسب183856عبد الرحمن اليويس30913546
راسب273259عبد الرحمن بكور31013391
ناجح214061عبد الرحمن حمفاوي31112899
راسب171835عبد الرحمن دعدوش31213624
راسب172138عبد الرحمن دغموش31313358
راسب202242عبد الرحمن سفاف31413664
راسب213354عبد الرحمن عرفة31513655
راسب223658عبد الرحمن عمر العمي31614025
راسب164157عبد الرحمن قادر آغا31713766
راسب20غائب20عبد الرحمن محمد معطي31811750
راسب11غائب11عبد الرحمن يونس مغربل31913718
راسب212647عبد الرزاق السحار32012713
ناجح194261عبد الرزاق العموش32113040
راسب17غائب17عبد الرزاق أحمد32211119
ناجح204363عبد الرزاق حاتم32313692
راسب15غائب15عبد الرزاق حاج عمي32413455
راسب171532عبد السالم المدلمة32512493
راسب143650عبد الصمد امحمد الحمد326289
راسب18غائب18عبد العزيز الحالق السقا32790039
راسب10غائب10عبد العزٌز السكمان32813049ً
راسب0غائبعبد العزيز كوجان32911675
راسب15غائب15عبد القادر بازار33013196
ناجح194564عبد الكريم البارودي33113689
راسب18غائب18عبد الكرٌم الٌاسٌن33213202
ناجح254065عبد الكريم شربوطمي33313572

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 10الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب232649عبد الكريم عصفور334143
راسب17غائب17عبد الكريم قيموح33511277
ناجح233760عبد الكريم كشكش336339
راسب201535عبد المطيف الضاىر33713611
راسب223254عبد المطيف الغريب33812887
راسب17غائب17عبد المطيف طعمة33911560
ناجح223860عبد اهلل األحمد34012717
ناجح293261عبد اهلل األشقر34113513
راسب15غائب15عبد اهلل الجراد34211855
راسب16غائب16عبد اهلل الحسن343579
راسب12غائب12عبد اهلل الحموي34412523
راسب161733عبد اهلل القدور34513517
راسب212142عبد اهلل الكامل34613643
راسب164359عبد اهلل المحمود العمر34712437
راسب193756عبد اهلل أبو الطواقي34813763
ناجح174360عبد اهلل أبو عمو34913657
راسب18غائب18عبد اهلل خمف35012386
راسب151732عبد اهلل دعدع35113584
راسب183553عبد اهلل زينو األركي35213614
راسب10919عبد اهلل سفاف35313153
راسب19غائب19عبد اهلل شحيدة354324
راسب0غائبعبد اهلل عموان الموسى355900
راسب21غائب21عبد اهلل غزال 35613478
راسب21غائب21عبد اهلل قرقور35712468
راسب223658عبد اهلل كويدر35813103
راسب193554عبد المعين الدرويش35913739
راسب182442عبد الممك جبارو36013736
راسب19غائب19عبد الممك عموري36112025
راسب2626عبد المنعم كيالني36214313
راسب182341عبد الموح 36390048
راسب21غائب21عبد الناصر التتان36412945
راسب19غائب19عبد الناصر قنبر36512469
راسب223557عبد النور يوسف حاتم36613594
راسب3030عبد الهادي سفلو367333
راسب164258عبد اليادي عفريت36813239
ناجح165773عبد اليادي مكي369150
راسب202545عبد الوىاب العاني37014005

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 11الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح244771عبد عبود371131
راسب153146عبداهلل بارودي37290042
راسب22غائب22عبداهلل عبد الغني373997
راسب16غائب16عبداهلل غزيل37411877
راسب253055عبداهلل كتيل37514298
راسب0غائبعبداهلل محمد الحسن376579
راسب9غائب9عبيد الحسين37713363
راسب193958عبيدة السفاف37812608
راسب17غائب17عبيدة السميمان37913915
راسب0غائبعبيدة بركات العمي380562
راسب223456عبيدة سرميني38113758
راسب171734عبٌدة شحٌمة38213042
راسب202040عبٌدة طنٌش 38313016
راسب262147عبيدة ىويدي38413749
راسب151530عبٌده طعمه38513314
ناجح146074عبيده محمد عباس38613346
راسب252449عبيده مراد38713772
ناجح264167عثمان صطيف388129
راسب14غائب14عدنان افة389
راسب171633عدنان السح39013765
راسب18غائب18عدنان السلٌمان39112699
راسب10غائب10عدنان عبو39212396
راسب212849عدنان نقار39312971
راسب182846عدنان ورق39413627
راسب172138عدنان ياسين دالي39513634
راسب203151عدوية العمر المسعود39613586
راسب122032عدي الجندي39713547
راسب172037عدي المزنر39813654
راسب193352عدي المسافر المصيطف39912352
راسب10غائب10عدي ديب40013814
راسب18غائب18عرفو عباس40111619
راسب192746عصام العتر40213610
راسب193958عطا اهلل جنيد40313874
راسب132740عطاء خير اهلل40413800
راسب22غائب22عفراء الحمد40512847
راسب202343عقيل الناصر40614038
راسب19غائب19عال الرشواني40712794

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 12الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب212748عال الشب40812991
راسب173047عالء اشقر40912840
راسب0غائبعالء الدين ماىر الشمالي410398
راسب0غائبعالء المحمد41113192
راسب132639عالء حميد41290050
راسب17غائب17عالء دياب41313489
راسب182846عالء زوزا41413635
راسب19غائب19عالء سميب41512114
راسب0غائبعمي الحسين  بن خالد41613429
راسب132033عمي الشاوي41713911
راسب20غائب20عمي الشيخ ياسين41812881
ناجح296190عمي الطبجي41912452
راسب201737عمي الغفاق420157
راسب202545عمي النحالوي421137
راسب18غائب18عمي أحمد42212988
راسب0غائبعمي أحمد42310533
راسب28432عمي أحمد العمي42413894
راسب14غائب14عمي حسن42513380
ناجح224365عمي حمود42611586
راسب18غائب18عمي حنورة42711728
راسب121931عمي خمدون درويش42813829
راسب193150عمي دست42913732
ناجح204969عمي ساعود43012363
ناجح214061عمي سممان43113171
ناجح185270علً سلٌمان43212659
راسب182846عمي سميمان43313521
راسب3939عمي عز الدين434352
راسب26غائب26علً عساف43513233
راسب17غائب17عمي كاظم43611895
راسب12غائب12عمي محمد غازي الخالد43713344
راسب13غائب13عمي محمد غازي الخالد 43813344
راسب20غائب20عمي منعم 43911142
راسب133043عمي موصممي44012985
ناجح294069عماد الدين الشفوني44113770
راسب12غائب12عماد شييد44211865
راسب16غائب16عمار ابوزرد44312137
راسب3333عمار النايف44413144

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 13الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب104252عمار حج حسن445304
راسب18غائب18عمار عابدين44612540
راسب203454عمار عالوي44712913
راسب19غائب19عمر االصفر44812587
راسب192948عمر األسود449133
راسب4646عمر الطوير450132
راسب162036عمر العابد45113242
راسب10313عمر جنيد45213840
راسب152540عمر خالد45313804
راسب18غائب18عمر سعيد45411510
راسب26غائب26عمر صابيع اإلبراىيم45513811
راسب9716عمر محمد اكرم زمزم45613354
راسب23غائب23عمر معروف45711938
راسب5959عمران طاهر458204
راسب193857عيد االبراىيم45912432
ناجح235376عيد برغوث الصالح46013012
راسب174057عيسى حداد46112920
راسب14غائب14غمكين عبد اهلل46211713
راسب18غائب18غيث جندلي46312588
راسب12غائب12غيث درويش46413849
ناجح194160غيداء زيتون46513716
راسب181432فادي البارودي46613680
راسب192645فادي الشرابي46713342
راسب232952فاطمة الشيخ قدور468256
ناجح234063فاطمة العكمة46913715
راسب16غائب16فاطمة عريض47012343
راسب181634فراس العميوي47113528
راسب21غائب21فراس الغريواتي47212927
راسب12غائب12فراس المصطفى47313685
راسب0غائبفرج حنا47413030
راسب203252فرح دويك47513588
راسب202646فرح غزال47612906
راسب0غائبفردوس رشيد47712933
راسب21غائب21فيصل العميوي47812756
راسب171835قتيبة الخالد47913519
راسب0غائبقتيبة دغمشي 48013492
راسب15غائب15قحطان الشيحاوي48112361

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 14الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب212849قصي احمد جاسم48212957
ناجح243761قمر حجازي48390058
راسب203252قمر قره بوالد48413870
ناجح195372قيصر بطرس48512750
راسب184159كاظم حمد48622281
راسب10غائب10كريم كفا48713176
راسب0غائبكفاح الصالح488290
راسب23غائب23كمال النجم عزام 48911040
راسب183250الما شياب49013789
راسب19غائب19لجين المصري49112574
ناجح214465لمى وحود49212999
راسب222951ليمى كالس49312711
راسب21غائب21لينا الكردي49412354
ناجح204767ماجد الرمضان49512704
ناجح194665ماجد الالذقاني49613892
راسب0غائبمالك المنيخر497854
ناجح165369مالك شالش49813741
راسب23غائب23ماىر البدوي 49911037
ناجح144660ماىر العوض50013927
راسب184159ماىر بريجاوي50112573
ناجح234265ماىر شاىين50212916
ناجح244569ماىر كزكز50313601
ناجح274370ماىر محمد50413768
راسب12719ماىر محمود50512714
راسب0غائبمجد العبداهلل506
راسب18غائب18مجد دوشي50711899
راسب0غائبمجد صوان50813085
راسب0غائبمجد عمار50913991
ناجح195271محسن محمد51013172
راسب23غائب23محسن معطي51112355
راسب183654محمد احمد الرسمي51214028
راسب19غائب19محمد اسامو عسكر51311943
راسب21غائب21محمد اغيد االدلبي51412898
راسب14غائب14محمد االحمد51512383
ناجح294473محمد األشقر بن قاسم51613507
ناجح205373محمد األطرش51713822
راسب12غائب12محمد البحري51811839

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 15الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب153045محمد البيضة51913099
ناجح184361محمد الجيجاوي52012640
راسب20غائب20محمد الحاتم52111542
راسب213354محمد الحاج عبيد52213450
راسب909محمد الخضير52313682
راسب0غائبمحمد الخطيب52413114
راسب162137محمد الدرويش52512616
راسب171330محمد الزعبي52613084
راسب0غائبمحمد السعيد 52713428
راسب212041محمد السموم528120
راسب15غائب15محمد السيد عيسى 52911414
ناجح254772محمد الشحادي53013383
راسب183250محمد الصطوف53113237
راسب143448محمد الصطيف53213608
راسب173451محمد الصقار53313312
راسب12غائب12محمد الضحاك53413857
راسب101727محمد العظم53513819
راسب144256محمد العمر53613550
راسب0غائبمحمد القاسم537634
راسب212142محمد الكنعان53812297
راسب141731محمد المبيض53913390
راسب262753محمد المحمد54013707
راسب173249محمد الناصر54113530
راسب25غائب25محمد الوتار54212457
راسب173855محمد الويس54312431
راسب3535محمد الياسين544218
راسب221638محمد امجد نديم54513910
راسب203858محمد امير اسماعيل54614001
راسب0غائبمحمد امين يوسف54713129
راسب152641محمد أحمد54813098
راسب15غائب15محمد أحمد الفارس54912117
راسب22غائب22محمد أحمد عبداهلل55012033
راسب162844محمد أشرف األسعد55113778
ناجح234164محمد أصفر55213773
راسب211637محمد أمير عدي55313742
راسب252550محمد أمين خاني55413511
راسب19غائب19محمد أنس أرمنازي55513482

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ
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2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 16الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب282553محمد أنس طقم55612715
راسب202242محمد بدر قشاش55713798
راسب15غائب15محمد بدوي 55811446
راسب142539محمد براء خضر55913901
ناجح234063محمد بسام الحسن 56012725
راسب19غائب19محمد بشير بعاج56111891
راسب182644محمد بشير عميوي562861
راسب93544محمد بكر الحاج سميمان56313348
ناجح223860محمد بياء الدين الضاىر56413050
ناجح255681محمد بوزي565126
ناجح174360محمد تالوي56613914
راسب262854محمد جاسر عمي567770
راسب172340محمد جبر 56822287
راسب183856محمد جالل القصير56913574
راسب102434محمد جمب 570317
راسب203555محمد جمال الشعار57113407
راسب143448محمد جنيد572156
راسب232548محمد جياد جمعة573332
راسب15غائب15محمد جوخدار 57411810
راسب0غائبمحمد حاج اسعد57527999
راسب163854محمد حجازي57612428
راسب17غائب17محمد حرب57711907
راسب13غائب13محمد حربة57813723
راسب19غائب19محمد حسين جمال يحيى57912027
راسب17غائب17محمد حمزه الضمان580
راسب222244محمد خالد البيش58113783
راسب14غائب14محمد خالد الخطيب58213218
راسب202545محمد خالد رستم58314306
راسب183957محمد خالد موسى باشا58413663
راسب92332محمد خاني58513906
راسب2424محمد خربوطمي586336
راسب211031محمد خموف58712990
راسب191635محمد خميفة العسكر588953
راسب173249محمد خير الحريب58913558
راسب193352محمد ديب عمر حشيش59013231
راسب15غائب15محمد راتب خطاب59112168
راسب182745محمد رمضان59213538

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 17الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب143650محمد زاىر العمي59313898
راسب14غائب14محمد زاىر المعصراني 59411383
راسب14غائب14محمد زاىر بالطو59513130
راسب141832محمد سالم أحمد59612
راسب151530محمد سامر حموم59713269
ناجح244367محمد سامي لبان598159
راسب0غائبمحمد ساىر حنور59913440
راسب21930محمد سرستاني60012160
راسب162844محمد سعيد عيد60113888
راسب19غائب19محمد سيف60213476
راسب0غائبمحمد شرف الدين60311530
راسب152035محمد شمة60413548
راسب161834محمد شيم شقفة60513533
راسب0غائبمحمد شيء فار606258
راسب182846محمد صباغ60713591
راسب172138محمد صبري كشباش60813292
راسب122840محمد طارق عرابي60913609
راسب0غائبمحمد طروية61013431
راسب222244محمد طومان61113659
راسب192443محمد طوماني61213705
ناجح254368محمد طويمة61313106
راسب173350محمد عامر التمر البرازي61413839
راسب183452محمد عامر عساف615151
راسب182139محمد عبد الحسيب سبسبي61613488
راسب12غائب12محمد عبد العزيز61711970
ناجح124961محمد عبد اللطٌف الشٌخ61813979
راسب192443محمد عبد المطيف ظاظة61913828
راسب23غائب23محمد عبد اهلل الشيخ 62013954
راسب171936محمد عبداهلل حمادة62190069
راسب213354محمد عبداهلل محمد622984
راسب0غائبمحمد عدنان الجاسم623521
راسب0غائبمحمد عدنان القاسم 624634
راسب163349محمد عشي62513902
راسب0غائبمحمد عالء الدين الفرج626914
راسب162642محمد عالء حاكمي62722296
راسب191736محمد عالء حجازي 62813351
راسب183149محمد عمار62913074

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 18الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب212647محمد عمار  الكيال63012559
راسب211940محمد عمار رجوب63112977
راسب203757محمد عيسى خزاعي63213052
راسب19928محمد غناج63313149
راسب20غائب20محمد غنيم63411894
راسب20غائب20محمد فارس الجاسم63512663
راسب19غائب19محمد فارس قبش63613913
راسب12غائب12محمد فاروق المحو63711879
راسب183755محمد فدعين63813336
راسب12غائب12محمد فراش63911944
راسب201737محمد فرحان طيماز64013797
راسب183755محمد فريج  64112426
راسب22غائب22محمد قصي المؤذن642237
راسب203555محمد كزكز64313238
راسب18غائب18محمد لبان64412423
راسب212445محمد مأمون الخالد64513746
راسب203858محمد محرز64612175
راسب203555محمد محمد عبد المطيف64712767
راسب18غائب18محمد محمد كركوتمي العسكري64811498
راسب0غائبمحمد مرجاوي64913283
راسب12غائب12محمد مرضعة65011793
راسب183149محمد منير عرواني65112566
راسب19غائب19محمد ميدي المحمد65212700
راسب202848محمد نداف65313229
راسب183149محمد نزيو عرب65414297
راسب132942محمد نور الخضر65513501
راسب18غائب18محمد نور الدبساوي 65611355
راسب0غائبمحمد نور السقا65713236
راسب152338محمد نور الشامي65813357
راسب172946محمد نور العساف65913260
راسب24غائب24محمد نور القصاب66013019
راسب174057محمد نور عبو66113187
راسب0غائبمحمد ىدروش66213321
راسب191332محمد واصل الياللي66312893
راسب102131محمد وائل البصيمة66413146
راسب15غائب15محمد وسيم دياب66512296
راسب203757محمد وليد الرمال66612703

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 19الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح275279محمد يحيى األحمد66777777
راسب191130محمد يزيد ممي668149
راسب183654محمد يوسف الموصغمي669119
راسب17غائب17محمدنور االبراىيم67011803
راسب163349محمود البقدونسي67113606
راسب22غائب22محمود الداغستاني67212963
راسب212748محمود الدغيم67312974
راسب202646محمود السميمان67412695
راسب193655محمود السماعيل67512575
راسب16غائب16محمود الكامل67611618
راسب222547محمود المصري67712952
ناجح174360محمود المصطفى67813502
راسب162642محمود باشوري67913581
راسب211334محمود جرجنازي68013534
راسب132639محمود جنيد68113687
راسب192847محمود دياب مصيطف68213949
راسب23غائب23محمود شحادة 68313490
راسب171229محمود عزاقير68413729
راسب141024محمود عصار68513832
راسب17غائب17محمود عمي الحسن686545
راسب182947محمود غاجيو68712696
راسب0غائبمحمود كريدي68812474
راسب13غائب13مرداس العظم68913571
راسب29غائب29مرعي الفرج69013577
راسب17غائب17مرىف األسمر69111566
راسب212243مرىف مشعمجي69213006
راسب213455مرىف موسا باشا69313072
راسب0غائبمروان مروان69413302
راسب203454مسعف كنعان69513549
راسب21غائب21مشيور مخول69612295
راسب17غائب17مصطفى  اليربش69710727
راسب17غائب17مصطفى الجمال 69811232
راسب172441مصطفى السباعي69913702
راسب15غائب15مصطفى السيد70012043
راسب16غائب16مصطفى الغزي70112234
راسب183250مصطفى المصري70213816
راسب0غائبمصطفى النقيب70312314

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 20الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب221941مصطفى جرجنازي70412983
راسب182240مصطفى جعفر70513688
راسب141933مصطفى سفاف70613844
راسب13غائب13مصطفى شيخ أمين70713667
راسب20غائب20مصطفى عمر70811676
راسب0غائبمصطفى محمد70912900
راسب16غائب16مصطفى ٌحٌى رجب71013436
راسب13غائب13مصعب المنصور71113369
راسب132538مصعب قناني71213637
راسب16غائب16مضر المحمود 71312092
راسب19غائب19معاذ االشرفاني71411784
راسب183957معاذ الشحنو البستاني71513304
راسب182240معاذ العبداهلل71613148
راسب213556معاذ الوتار71712465
راسب25غائب25معاذ جبارو71812994
راسب192544معاذ طباع71912946
راسب111930معاذ عروب72016100
راسب213354معاذ عطفو72112936
راسب133043معاوية الشيخ بكرو72213740
راسب202343معمر صبحي الفرج72314019
ناجح234063مميم سفاف72413640
راسب133144مميم قفورة72513896
راسب12غائب12ممدوح المصري72611845
راسب183755ممدوح ىدلو72713582
راسب184159مناف كنعان72813541
راسب163955منصور عباس72912803
راسب1919منقذ حوران73013884ً
راسب203656منيل محمد73113439
راسب202949منى فاعور732141
راسب21526ميند الموسى73313648
راسب182644ميند ناصر73413684
ناجح263561ميند نصر الخرابة73513955
راسب144054ميند يوسف73613808
ناجح184765موسى اسعد73711786
راسب212546موسى الخالد73813570
راسب132336موسى الدندل73913293
راسب0غائبموفق الدقاق74013206

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 21الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب182745مؤٌد الحسن المحمد74113980
راسب17غائب17مؤيد ياغي742
راسب162743مٌاده عبٌدو74312268
ناجح184664مٌثم أدرٌس74412850
راسب13غائب13ميسر البارودي74511715
راسب0غائبميسر مسطو الحمبي74613409
ناجح243862مٌسم الفنار74713711
راسب18غائب18ميالد العبد اهلل74812130
راسب17غائب17مٌالد كلثوم74913081
راسب182442ميمون االبراىيم750124
ناجح225981ناتالً توما الحلب75113116ً
راسب163551ناٌف الشٌخ75212607
راسب5252نبال العلً الجومان753201ً
ناجح244569نجم النجم75411981
راسب15غائب15نجيب الطراف75510781
راسب163046ندوة العٌسى75613879
راسب144458نسٌم اصطٌلة75712327
راسب19غائب19نصر الدين األحمد العبد اهلل75811513
راسب171633نضال طحان75912329
راسب203353نهال بطرس76012935
راسب0غائبنواف المنصور76113324
ناجح273360نوال قطرنج76213628ً
راسب201737نور الدين اليونس76313626
راسب153651نور الدٌن عروب76413330
راسب14غائب14نور المصطفى76511598
راسب20غائب20نور النابمسي76622253
راسب2525نور الهدى العتر76712150
راسب0غائبنيجرفان عمي768238
راسب0غائبىادي السقا76913379
راسب17غائب17هاشم عٌد77012611
ناجح253762ىبة الريحاوي77113629
راسب213758ىبة اهلل قصاب77213698
راسب141933ىشام عرابي77313618
راسب23غائب23همام البرازي77411884
راسب152944ىمام سيفو77513842
راسب0غائبىند السعدي77613211
راسب173552ىيام عبد القادر الشيخ777856
راسب193453ىيثم الحمادي77812547

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   



2016/2017   الدورة االضافية 
22 من 22الصفحة 

2نتائج مادة كيمياء حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح233861ىيثم السيد779136
راسب202949ىيفاء السيد78012579
راسب0غائبوائل حسن78113421
راسب104454وائل شييد78213916
راسب191130وسام غزال78312429
ناجح225880وسام محسن78413110
راسب201131وفاء السقا78513539
راسب232952وفاء ياغمور78613587
راسب123850وليد العثمان787165
راسب22غائب22ياسر الجمال78811979
راسب15غائب15ياسر الزيدان78911549
ناجح214162ياسر حسان79013199
ناجح243660ياسر فاخوري79113198
راسب162945ياسر فريد العش79213566
راسب133851ياسين الكيجان79313250
ناجح214162ياسين الياسين79413038
راسب182543يامن المحمد795146
راسب184159يامن المييوب79613518
راسب203858يحيى الرفاعي797135
راسب124658يحيى العمادي79813752
راسب261844يحيى ألطيش79913923
راسب16غائب16يزن الخضر80013786
راسب143751يزن حسين80113759
راسب15غائب15ٌزن طهماز80213220
راسب183452يسار العمي80313219
راسب0غائبيوسف ابراىيم80413384
راسب222951يوسف حيدر80512838
راسب172239يوسف عبدون80613932
ناجح253661يوسف كوجان80713108
راسب223456يوسف يوسف80813043
راسب232043يونس الحمزاوي80911053

مصدق عميد الكمية
د محمد الفاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر
%15.74نسبة النجاح  عضو          عضو  عضو        عضو   


