
2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع النظري
عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب20غائب20ابراهٌم الجعبو190003

راسب14غائب14ابراهٌم الخابور212178

راسب15غائب15ابراهٌم الضٌف3851

راسب15غائب15ابراهٌم العٌدان4926

راسب20غائب20ابراهٌم المحمد511699

راسب193453ابراهٌم المصري611111

ناجح244872ابراهٌم علً علوان7816

راسب13غائب13ابراهٌم كروما812572

راسب0غائباحمد ابراهٌم912965

راسب183856احمد ابو ربٌعة1022224

راسب12غائب12احمد الحسٌن1112533

راسب19غائب19احمد الحسٌن1212831

راسب17غائب17احمد الفاضل1311916

راسب143448احمد المحٌمٌد1413062

راسب174259احمد النبهان1514133

راسب16غائب16احمد جراد1612376

ناجح184462احمد جوخدار1714125

ناجح204060احمد دبوري1814140

راسب13غائب13احمد زرٌق1912910

راسب0غائباحمد شعبان2013000

راسب24غائب24احمد عمر طرن2113258

راسب0غائباحمد مغرب2212830ً

ناجح224668احمد نور نخلة2313284

راسب18غائب18ادهم عوارك2422226

راسب17غائب17اسامه سالمه2513350

راسب0غائباسماء غرٌوات2612874ً

راسب0غائباسماعٌل محفوض2712773

راسب26غائب26الحسن سالمه2811671

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 

%13.68:نسبة النجاح عضو          عضو           عضو            امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب183250المعتصم باهلل شحود2913583

راسب17غائب17امٌره الشٌخ خالد3012328

راسب12غائب12انس الخطاب31921

راسب173653انس المصطفى3214081

راسب23غائب23اٌاد االحمد3333336

ناجح204666اٌلً عبود3413864

راسب15غائب15اٌمن الشبل35965ً

راسب11غائب11اٌنمار كورٌة36948

راسب19غائب19إبراهٌم الحلو3713847

راسب183856إبراهٌم الخطٌب3813726

راسب183654إبراهٌم الشعٌب3913887

راسب173451إٌاد كاسوحة4013728

راسب213051أحمد البكور4114210

راسب0غائبأحمد الحمٌدي42977

راسب3232أحمد الشحود4314066

راسب0غائبأحمد الصالح4414034

راسب16غائب16أحمد الطوٌل4511351

راسب19غائب19أحمد العلشون4613781

ناجح185068أحمد العلً العبد4714231

راسب18غائب18أحمد العواد4813897

راسب0غائبأحمد الموسى4914004

راسب0غائبأحمد الهجري50344

راسب172845أحمد خٌر بظ5113567

راسب0غائبأحمد زكو52267

راسب19غائب19أحمد زٌدان5313890

راسب23غائب23أحمد سهٌل ابراهٌم54214

راسب203050أحمد عبد الحمٌد نمر5514161

راسب173249أحمد عسكر الرجب5633335

راسب24غائب24أحمد كمال حشاش5712022

راسب19غائب19أحمد كٌالن5813073ً

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب18غائب18أحمد محمد الشوٌخ5913699

راسب22غائب22أحمد مزٌان6014260

راسب21غائب21أحمد مطر المحمد61266

راسب15غائب15أحمد نجار6210613

راسب173249أسامة شكوه6319

راسب0غائبأسعد محمد نوري الحسن64582

راسب15غائب15أشرف دكدك6513805

ناجح223860ألمر قنبر6614241

راسب0غائبأمجد الحموٌة6712904

راسب253257أمجد القلفا6814198

راسب19غائب19أمجد ٌوسف 6911348

راسب10غائب10أمٌر النجار70

راسب183048أمٌر كلٌب7113904

راسب22غائب22أنس الترك7213241

راسب193453آٌة قصاب باش7314239ً

راسب173047باسل كنعان7414184

راسب0غائببدر الحسٌن75594

راسب0غائببدر محمد أمين الدرويش76655

راسب18غائب18بدٌع أسعد البكري 7711265

راسب134053براء ابراهٌم7823

راسب173653براء الدرع7914114

راسب11غائب11براء دٌاب8012500

راسب193655براء سبسب8114105ً

راسب10غائب10براء عل8211759ً

راسب164258بشار الحسن8314084

راسب0غائببشر الخالد8412888

راسب164056بشٌر مصٌجة8514190

راسب182644بالل الخرط8614209

راسب15غائب15بالل الخطٌب8713319

راسب193857بالل الشامٌة 8813859

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب0غائببالل الشعالن8911612

ناجح194867بالل المصطفى9033330

راسب18غائب18بالل الناصر9113433

راسب171835بهاء الدٌن حنو9214221

راسب13غائب13بٌان االحمد93260

ناجح184260تمام مرقا9414130

راسب202848جبرا شهدا9514149

راسب0غائبجعفر محفوض9612995

راسب0غائبجهاد زٌنو97144

راسب14غائب14جوزٌف الباوي9813216

راسب22غائب22جٌلبٌر توما الحلب9912408ً

راسب15غائب15حازم الحسنالفرات100

راسب173451حازم محمود10114285

راسب172643حافظ كٌال10214082

راسب9غائب9حامد المقداد10312007

راسب193857حسام ارحٌم10413553

راسب18غائب18حسام األعرج10513441

راسب16غائب16حسام العتال10613090

راسب10غائب10حسام الكوجك10712008

راسب0غائبحسان حوران108ً

راسب13غائب13حسن األحمد10912529

راسب0غائبحسن الحسٌن العل11012681ً

راسب152843حسن أبو أحمد11114232

راسب15غائب15حسن مالش 11212093

راسب15غائب15حسٌن اسعد11312009

راسب0غائبحسٌن الحاج موسى114

راسب174057حسٌن الدخٌل11521214

راسب0غائبحسٌن السطوف11611520

راسب11غائب11حسٌن حاج حمود11714

راسب172441حكم خٌر هللا11813360

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب0غائبحمزة الصالح119518

ناجح174663حمزة النصر12014087

راسب0غائبحمزة دهٌمش12112433

راسب0غائبحمود العوض122729

راسب0غائبحمٌد الحمٌد12312582

راسب0غائبحنٌن هاشم12487

راسب193453حٌان الجمٌة125121

راسب202646حٌدر الحسون12614253

ناجح194665خالد االحمد االبراهٌم12714160

راسب233457خالد األخرس12813794

راسب0غائبخالد األشقر129

راسب172037خالد البركات13014104

راسب13غائب13خالد الحسن13113193

ناجح214263خالد الحمٌدي13214054

راسب203858خالد القاسم13314211

راسب0غائبخالد الموسى13412885

راسب182846خالد رضوان العثمانل13514286ً

راسب20غائب20خالد محمد سكر 13611257

راسب12غائب12خضر ضفار13710894

راسب17غائب17خطاب خطاب13814282

راسب173855خطار صلٌبً 13922222

ناجح175067خلٌل البدر14014292

راسب15غائب15خلٌل الشهاب14111902ً

راسب0غائبخلٌل العمر الشحادة14212581

راسب203454دعاء شاكول14313851

راسب20غائب20راغب عرفه14413315

راسب172845رافع شٌخ الغنامة14514048

راسب27غائب27راكان العثمان14611552

راسب193857رامً الجرٌص14721213

راسب17غائب17رامً شباط14813565

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب173855رامً قبٌطري14949

راسب18غائب18رامً كالو15013353

راسب173249رائد المصري15146

راسب20غائب20رائد النقار15212993

راسب19غائب19رأفت نانوادلب153

راسب18غائب18ربٌع الفرداوي15413419

راسب22غائب22ربٌع سلوم15511837

راسب18غائب18ربٌع كالو15613352

راسب183452رشا الدروٌش15714273

ناجح224466رضاء غسان البصٌر158152

راسب18غائب18رضوان المدهلل15913159

راسب183452رغد ابراهٌم16014280

راسب183654رغد قبقله16114080

راسب23غائب23رفٌق الطماس16211875

راسب0غائبرفٌق دٌاب16312968

راسب183452رهام الخطٌب16413209

راسب164056رهف عابد16514265

راسب172845رٌمون صبحة16613506

راسب17غائب17زاٌد الغادر المحرس16712032ً

راسب0غائبزكً نجار168365

راسب0غائبزهر الدٌن حماده16912438

راسب21غائب21زٌاد المشحن17011571

راسب11غائب11زٌاد الهالل17112336

راسب17غائب17زيد زينو17213473

راسب17غائب17زٌد قروان17314300ً

راسب16غائب16زٌد نوٌر17411940

راسب16غائب16سالم كردي17513014

راسب20غائب20سامر الخلٌفه17611633

راسب22غائب22سامر الهنداوي17710548

راسب0غائبسامً الطٌش17812567

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب0غائبسامي العكمة179332

راسب16غائب16سرور خلف18012677

راسب193049سعٌد الجمال18113677

راسب201838سعٌد المصري 18213499

راسب0غائبسعٌده خزنوي18313022

راسب0غائبسالم الكواملة18411746

راسب0غائبسالمة العبد18514008

راسب19غائب19سلطان التالوي18611931

راسب172643سلٌم وهبة18713410

راسب13غائب13سلٌمان العكله18812184

راسب0غائبسلٌمان سلٌمان18912812

راسب11غائب11سلٌمان عٌسى190823

راسب13غائب13سماح شرٌف19112600

راسب0غائبسوسن الخان19212738ً

راسب3434شادي سفوك19314218

راسب203454شادي كناكر19413658

راسب172845شعالن الذٌاب195130

راسب17غائب17شعالن زٌدان19613733

راسب20غائب20شكري طوران19712198

ناجح214263شٌم السٌد19814179

راسب174259صفاء السوس19956

راسب183654صفاء اللبابٌدي20014186

راسب0غائبصفوان عٌاش20112476

راسب233659صفوان كزكز20257

راسب162844صقراط المحمد20313717

راسب183654صالح الدٌن الحمٌد204125

راسب15غائب15ضٌا المحامٌد20512172

راسب12غائب12طارق الجندل20613063ً

راسب193453طارق العل20759ً

راسب14غائب14طارق الكبرٌت20813397ً

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب13غائب13طارق المصري20913425

راسب0غائبطارق عرب21012871

راسب182846طالب الشقق21113695ً

راسب0غائبطالب العوض21212821

راسب0غائبطراد الرحٌل21312403

راسب182644طالل كلبون21413593

راسب164056طالل ملوك21511143

راسب20غائب20طلحة ٌونس المصري21690034

راسب183250طله قصاب باش21714266ً

راسب191231طه العمر21813665

راسب173451عامر علوان العمٌان21922220

راسب20غائب20عامر كزكز22013337

راسب0غائبعبادة الجدعان221437

راسب202646عباس عٌسى22214040

راسب24غائب24عبد االله الدالل22313364

راسب164056عبد اإلله اعراب22413573ً

راسب182846عبد اإلله بالل22513633

راسب0غائبعبد الباري الذٌاب العل4ًفرات226

راسب152843عبد الباسط الجعبو22713774

راسب173047عبد الحسٌب كزكز22813378

راسب10غائب10عبد الحكٌم هاٌل المحمد 229

راسب0غائبعبد الحمٌد الحسن23014030

راسب2828عبد الحمٌد حاج سعٌد231315

راسب10غائب10عبد الحمٌد عثمان23212216

راسب152843عبد الرحمن دغموش23313358

راسب17غائب17عبد الرحمن سفاف23412470

راسب18غائب18عبد الرحمن عروانً 235

راسب213657عبد الرحمن عمر العل23614025ً

راسب172441عبد الرحمن كعٌد23766

راسب17غائب17عبد الرحمن محمد معط23811750ً

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب0غائبعبد الرحٌم حمادة23912595

راسب17غائب17عبد الرزاق حاج عل24013455ً

راسب13غائب13عبد الرزاق سنون ادلب241

راسب0غائبعبد الرزاق محٌمٌد دبٌس24212618

راسب12غائب12عبد السالم المحاسنة24312147

راسب0غائبعبد السالم معط24411494ً

راسب0غائبعبد العزٌز الحرٌري24513027

راسب202040عبد العزٌز جوخدار24616000

ناجح204262عبد العزٌز حالق السقا24790039

راسب3232عبد العزٌز سلٌمان24813049

راسب20غائب20عبد العزٌزنبهان24911792

راسب0غائبعبد الغنً رجوب25012793

راسب0غائبعبد الفتاح الطالع25113994

راسب0غائبعبد الفنً مبارك 25212507

راسب11غائب11عبد القادر بازار25313196

راسب203858عبد الكافً المصري25469

راسب9غائب9عبد الكرٌم البكور25513605

راسب12غائب12عبد الكرٌم الطٌار25614049

راسب23غائب23عبد الكرٌم القصاص257

راسب191433عبد الكرٌم نمر25813697

راسب18غائب18عبد اللطٌف طعمة25911560

راسب213859عبد اللطٌف كزكز26070

راسب24غائب24عبد هللا األحمد26113385

راسب0غائبعبد هللا البٌطار26212012

راسب0غائبعبد هللا الجمال26312749

راسب0غائبعبد هللا الحسن264579

راسب202242عبد هللا الحسٌن العوض26513769

راسب17غائب17عبد هللا الحموي26612523

راسب17غائب17عبد هللا الشاعر26714074

راسب203050عبد هللا الشردوب26814251

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب16غائب16عبد هللا الٌوسف26913095

راسب25غائب25عبد هللا جحا27011668

راسب14غائب14عبد هللا جدعان الحسٌن27112113

راسب10غائب10عبد هللا حجازي272

راسب173451عبد هللا شحٌدة273324

ناجح184462عبد هللا طٌفور27414111

راسب172239عبد هللا محمد27514223

راسب0غائبعبد المجٌد جنٌد27612819

راسب0غائبعبد المجٌد حماده27712698

راسب203454عبد المجٌد زقززوق27813853

راسب163248عبد المعٌن عمره27914278

راسب172845عبد الملك دهٌمش28014277

راسب172845عبد المنعم علوش28114189

راسب203858عبد الناصر الٌوسف28269690

راسب13غائب13عبد الناصر قنبر28312469

راسب0غائبعبد النافع الوتار28412907

راسب101828عبد الهادي الحامض28514293

راسب25غائب25عبد الهادي سفلو286

راسب174057عبد الهادي عقدة28714237

راسب0غائبعبد الوهاب العان28814005ً

راسب22غائب22عبد محسن الحسٌن28911828

راسب0غائبعبدالرحمن عطار29011606

راسب173855عبدالكرٌم العطار29114101

راسب0غائبعبدهللا الشٌخ عثمان29212603

راسب16غائب16عبٌدة سراقبً 29322278

راسب172845عبٌدة طرابلسٌة29414199

راسب233659عبٌده مراد29513772

راسب11غائب11عدنان افة29613135

راسب22غائب22عدنان عبو29712396

راسب0غائبعدي سلطان298688

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 

%13.68:نسبة النجاح عضو          عضو           عضو            امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب19غائب19عدي سٌف الدٌن29912140

راسب183654عرابً عروب30014220

راسب0غائبعروة الشعران30112332ً

راسب0غائبعفاف الغازي30211690

راسب16غائب16عفراء الحمد30312847

راسب19غائب19عالء االشقر30411992

راسب0غائبعالء الدٌن السٌد30512446

راسب183452عالء الدٌن العساف306147

راسب0غائبعالء الدٌن حماديالفرات307

راسب16غائب16عالء دٌاب30822240

راسب233053عالء سنقر30913834

راسب0غائبعلً األحمد310296

راسب20غائب20علً الحسٌن بن خالد 31113429

راسب173451علً الحمودي31214259

راسب16غائب16علً الخالد 31313344

راسب25غائب25علً الدروبًادلب314

راسب213859علً الكبرٌت31578ً

راسب183250علً عاقل31614255

راسب17غائب17علً عفارة31712303

راسب132033علً كلٌب31869691

راسب0غائبعلٌان العطاونة31912034

راسب19غائب19عماد شهٌد32011865

ناجح204868عمار اسمندر32114200

راسب19غائب19عمار الخضر32211790

راسب192443عمار الخلف323150

راسب3434عمار الناٌف32413144

راسب17غائب17عمار عابدٌن32512540

راسب19غائب19عمر االصفر32612587

راسب16غائب16عمر الطماس32714247

راسب16غائب16عمر سعٌد32811510

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 

%13.68:نسبة النجاح عضو          عضو           عضو            امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب22غائب22عمر كزكز32913347

ناجح243660عمران الصباغ33014112

راسب0غائبعمران هوٌدي33114156

راسب201636عمرو المصطفى33213787

راسب163248عمرو زكرٌا الطٌار33314126

راسب0غائبعهد العبدالرزاق الخضر334225

راسب27غائب27عوض الٌوسف33512753

راسب193251غادة المصطفى33614270

راسب14غائب14غانم الدلٌم337868ً

راسب17غائب17غفار صقر33812688

راسب21غائب21غمكٌن عبد هللا33911713

راسب20غائب20غٌاث العمري34011802

راسب13غائب13غٌث سلٌمان34112672

راسب0غائبفارس السباع34212924ً

راسب3838فاطمة قشاش34314281

راسب21غائب21فاٌز الحسن الحسٌن344

راسب173451فجر المحمد34514064

راسب14غائب14فراس الغرٌوات34612927ً

راسب10غائب10فراس سلوم347

راسب17غائب17فردوس رشٌد34812933

راسب0غائبفهد الخضر349225

راسب20غائب20فهد المقداد35011776

راسب0غائبفؤاد مصطفى35111546

راسب173855فؤاد منهل حسن35214063

راسب203252فٌصل العل35314026ً

راسب0غائبقاسم الشحادة35412580

راسب0غائبقاسم الصٌادي355374

راسب20غائب20قتٌبة الدغمش35613492ً

راسب20غائب20قحطان سفٌان الطاهة357379

راسب15غائب15قصً الجاسم35812528

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 

%13.68:نسبة النجاح عضو          عضو           عضو            امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب0غائبقصً الخمٌس359461

راسب0غائبقصً الرحال36012748

راسب0غائبقصً المحمد361355

راسب0غائبقصً كرزون36212815

راسب173855قٌس الشٌخ ابراهٌم36314194

راسب0غائبكرم عبد النور36412422

راسب0غائبكفاح الصالح365290

راسب0غائبلٌث الشمال36612839ً

راسب12غائب12لٌث النعمه36712164

راسب16غائب16ماجد محمد الشناق36812029

راسب18غائب18مارٌوكربوج36913386

راسب2020مازن الداود37086

راسب0غائبمالك الٌاسٌن37114023

راسب18غائب18مالك عمرٌن 37222283

راسب18غائب18ماهر البدوي 37311037

راسب0غائبماهر العوض37413927

راسب21غائب21مجد صوان37513085

راسب0غائبمجد عمار37613991

راسب183856محسن العلوان37714060ً

راسب0غائبمحمد ابراهٌم الحسٌن37812973

راسب0غائبمحمد اسماعٌل37914001

راسب19غائب19محمد اصالن38012084

راسب21غائب21محمد اغٌد االدلب38112898ً

راسب0غائبمحمد االحمد38212383

راسب12غائب12محمد األشقر38313576

راسب0غائبمحمد البكار38412633

راسب16غائب16محمد الجلطة38514129

راسب20غائب20محمد الحاتم38611542

راسب17غائب17محمد الحج عل38712833ً

راسب12غائب12محمد الحمادي38812400

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 

%13.68:نسبة النجاح عضو          عضو           عضو            امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب0غائبمحمد الحمادي38913952

راسب163248محمد الحموي39013619

راسب173249محمد الخالد39114073

راسب18غائب18محمد الخضٌر39213682

راسب16غائب16محمد الخطٌب39313114

راسب0غائبمحمد الرسل39414028ً

راسب0غائبمحمد الرمضان39512849

راسب19غائب19محمد السعٌد39613428

راسب23غائب23محمد السٌد عٌسى 39711414

راسب133851محمد الصالح39814201

راسب0غائبمحمد الطوٌل399

راسب121426محمد العطار40014072

راسب17غائب17محمد العالوي40113253

راسب0غائبمحمد العلً بن مالك40211769

راسب174259محمد العموري40314193

راسب17غائب17محمد العنٌزي404824

راسب17غائب17محمد الفقهاء40512028

راسب18غائب18محمد القاسم406634

راسب19غائب19محمد المبٌض40713390

راسب153853محمد المحمد40813503

راسب0غائبمحمد الهاشم40912505

راسب18غائب18محمد امٌن ٌوسف41013129

راسب0غائبمحمد انس باٌزٌد41112938

راسب173451محمد اٌمن صفري41214141

راسب182846محمد أبو جاسم41314244

راسب20غائب20محمد أراكٌل41412870

راسب182038محمد أنس السفاف41514061

راسب0غائبمحمد باسم عصار41612837

راسب172643محمد بخاري41714128

راسب0غائبمحمد بهاء الدٌن الضاهر41813050

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 

%13.68:نسبة النجاح عضو          عضو           عضو            امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب232043محمد جاسر عل419770ً

راسب0غائبمحمد جهاد جمعة420332

راسب0غائبمحمد حبابه42112859

راسب3838محمد حجازي42212428

راسب16غائب16محمد حرب42311907

راسب0غائبمحمد حمام42413018ً

راسب0غائبمحمد حمد42512389

راسب12غائب12محمد حمدان األشقر426

راسب14غائب14محمد حمزه الضمان42712073

راسب0غائبمحمد خباص42812675

راسب0غائبمحمد خطٌب42913005

راسب163046محمد خوام43098

راسب164056محمد دهٌمش43199

راسب163854محمد رامً الملٌح43214145

راسب18غائب18محمد رٌاض عالوي43311678

راسب203252محمد سامر  الغرٌوات43413286ً

راسب17غائب17محمد ساهر حنور43513440

راسب0غائبمحمد سلمان الكرٌط43613447

راسب182644محمد شٌخ السوق43714116

راسب0غائبمحمد شٌخ محمد43812967

راسب20غائب20محمد طروٌة43913431

راسب19غائب19محمد عبد الخالق44013708

راسب163046محمد عبد الكرٌم العثمان44114213

راسب0غائبمحمد عدنان الجاسم442521

راسب202646محمد عدنان الخلف44390

راسب0غائبمحمد عدنان الشامً النجار44412879

راسب0غائبمحمد عدنان قاجو44511509

راسب202848محمد عالء الحاكمً 44622296

راسب173451محمد عالء الحجازي44713351

راسب171633محمد عالف448101

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 

%13.68:نسبة النجاح عضو          عضو           عضو            امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب202848محمد علً حمشو44913554

راسب10غائب10محمد علً قٌمه45014284

راسب20غائب20محمد عٌسى خربوطل451336ً

راسب19غائب19محمد غنٌم45211894

راسب172845محمد غٌث حبوبو45314099

راسب18غائب18محمد فارس الجاسم45412663

راسب18غائب18محمد فارس سرمٌن45590071ً

راسب15غائب15محمد فخري45614274

راسب16غائب16محمد فرج45711316

راسب194059محمد فرحان طهماز45813797

راسب163046محمد فهد الرمضان45914271

راسب18غائب18محمد فهمً السبع46012118

راسب21غائب21محمد فواز قندقجً 46122289

راسب222042محمد كرم الحرٌف46214288

راسب22غائب22محمد كسر 46311237

راسب0غائبمحمد مالك ٌونس46412692

راسب15غائب15محمد مرجاوي46513283

ناجح175067محمد مصطفى  المصطفى46614052

راسب163450محمد ملحم فاعوري46714136
راسب193049محمد نجم علوش46813604

راسب0غائبمحمد نكارة46911602

راسب183856محمد نور السقا47014083

راسب19غائب19محمد نور السقا47113236

راسب193857محمد نور العبود47214275

راسب23غائب23محمد نور العل47312271ً

راسب24غائب24محمد نور النجار47412129

راسب27غائب27محمد نٌوف47514096

راسب15غائب15محمد هدروش47613321

راسب0غائبمحمد وليد المصري47711160

راسب172441محمود الجمال47813745

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 

%13.68:نسبة النجاح عضو          عضو           عضو            امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب173451محمود الرحال47914053

راسب183048محمود الرحمون480104

راسب153045محمود السطوف48114100

راسب16غائب16محمود العموري48213065

راسب10غائب10محمود المهاوش483763

راسب19غائب19محمود خالد48412229

راسب164258محمود سفاف48514257

راسب20غائب20محمود علً الحسن486545

راسب164258مراد الجاسم48769694

راسب0غائبمرح النحاس48812795

راسب20غائب20مرهف األسمر48911566

راسب0غائبمروان سفاف49012953

راسب18غائب18مروان مروان49113302

راسب203050مرٌم كوجان49213721

راسب22غائب22مشهور مخول49312295

راسب27غائب27مصطفى الجمال 49411232

راسب18غائب18مصطفى الدهبان49513365

راسب21غائب21مصطفى السبع49612630

راسب23غائب23مصطفى الطٌش49712606

راسب13غائب13مصطفى العزو49812120

راسب173855مصطفى جعفر49913688

راسب22غائب22مصطفى رحال500

راسب10غائب10مصطفى طالعالفرات501

راسب20غائب20مصطفى عبد الواحد50212782

راسب17غائب17مصطفى كاج50312940

راسب0غائبمصطفى ماردنل50422223ً

راسب16غائب16مصطفى محمد50512900

راسب17غائب17مصطفى ناٌف506294

راسب16غائب16مصطفى ٌحٌى رجب50713426

راسب0غائبمصعب الشٌخ موسى508571

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 

%13.68:نسبة النجاح عضو          عضو           عضو            امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب19غائب19مضر الدبٌات50912179

راسب182038معاذ قدور51014107

راسب22غائب22معتز الهمر51112224

راسب9غائب9معتز ٌو سفان51211490

راسب0غائبمعتصم باهلل القج51311347

راسب163248مقٌم العل51414264ً

راسب161228مالك خالد51514249

راسب21غائب21ملك طنٌش51613190

راسب192847ملهم زوٌن51713645

راسب163652ملهم طقم51814165

راسب193655ملهم محمد51914071

راسب17غائب17ممدوح المصري52011845

راسب151429منذر الشٌحان52114097

راسب0غائبمنى زٌدان52213996

راسب0غائبمنٌب الطواب52318

راسب0غائبمهند الحمدان 524398

راسب20غائب20مهند السمٌر52590081

راسب21غائب21مهند المهبان52611716ً

راسب19غائب19مهند ٌحٌى عرب52712019

راسب21غائب21موفق الدقاق52813206

راسب173249مؤتمن وداح52969693

راسب141226مؤمن العل53085ً

راسب0غائبمؤٌد الحاج محمد53111702

راسب20غائب20مؤٌد الدعاس53213263

راسب0غائبمؤٌد الشاوي53344444

راسب164056مً المحمد534110

راسب23غائب23مٌاد هنداوي53590082

راسب13غائب13مٌسر مسطو الحلب53613409ً

راسب191837مٌشٌل الطرشة53714207

راسب11غائب11مٌالد العبد هللا53812130

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب232245مٌمون ابراهٌم اإلبراهٌم539124

راسب12غائب12نافع عاقل54011662

ناجح184260نجم الدٌن الدروٌش54114208

راسب0غائبنجوده محمود54212901

راسب162440نجٌب بركات543111

راسب193655ندوة العٌسى54413879

راسب21غائب21نزار خضر54511785

راسب0غائبنضال الحمٌد 54613037

راسب163248نضال ٌوسف54714139

راسب20غائب20نوار أراكٌل54813598

راسب21غائب21نور المصطفى54911598

راسب22غائب22نور زلف55011880

راسب192645نورس خالد551112

راسب20غائب20نوف الخميف55212312

راسب0غائبنٌجرفان عل553238ً

راسب16غائب16هادي السقا55413379

راسب163854هادي جلعوط55514248

راسب193857هانً معرزاف55613194ً

راسب0غائبهاٌل الحاج نعسان 557352

راسب0غائبهدى الظاهر558484

راسب123648همام الحاج احمد55914258

راسب17غائب17همام عبد المولى560175

راسب21غائب21هند السعدي56113211

راسب0غائبهٌلٌن شٌخ56212902ً

راسب19غائب19وائل العٌسى56312006

ناجح164460وائل دالً أحمد564115

راسب164258وائل شهٌد56513916

راسب0غائبوسام بوشًادلب566

ناجح184260ولٌد الطباع56714103

راسب173653ولٌد دروٌش56814051

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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2016/2017الدورة االضافية   نتائج مادة كيمياء عامة وعضوية 

السنة االولى

كلية الطب البيطري

شعبة االمتحانات

راسب22غائب22وئام صارم56911859

ناجح135063ٌارا الجان57014057ً

راسب19غائب19ٌاسر الدبساوي 57111462

راسب0غائبٌاسر بدران572263

راسب17غائب17ٌاسر سلمون57312004

راسب162238ٌاسر قاسم57414212

راسب17غائب17ٌاسر كعٌد57512731

راسب18غائب18ٌاسٌن فحلة57611756

راسب0غائبٌاسٌن قنان57712918ً

راسب164056ٌاقوت النهار57869692

راسب223658ٌامن المحمد 57990089

راسب163854ٌحٌى االمٌر58014230

ناجح164460ٌحٌى الدٌوان58114050ً

ناجح224062ٌحٌى الرفاع582135ً

راسب0غائبٌحٌى عرفة58312472

راسب143650ٌزن الحاج عبد هللا584281

راسب173653ٌزن الخضر58513786

راسب18غائب18ٌزن الشعبان58612207

راسب20غائب20ٌزن العل58711677ً

راسب18غائب18ٌوسف ابراهٌم58813384

راسب213657ٌوسف اإلبراهٌم58913540

راسب134457ٌوسف السعٌد59090091

راسب18غائب18ٌوسف جنٌات59112302

راسب0غائبٌوسف معال59212740

راسب172239ٌونس الحمزاوي59311053

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة 
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