
2017/2016الفصل االضافي  نتائج مادة هندسة وراثية

السنة اثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب10غائب10           فاطمة سرور217
راسب163248          محمد سكر259
راسب15722        محمد عبداهلل الحمادة26090069
راسب163046        محمد عالء حجازي261
راسب0غائب0ابراىيم المحمد248
راسب183149ابراىيم عمي عموان3816
راسب192645ابراىيم قمر الدين413093
راسب9غائب9ابراىيم كروما512572
راسب0غائب0احمد الحسين612533
راسب0غائباحمد المحمود713007
راسب0غائباحمد خطاب812390
راسب0غائباحمد خميل912244
راسب15غائب15احمد زريق1012910
راسب121022احمد قسوم1113134
راسب0غائبادىم عوارك1222226
راسب18غائب18اسراء االحمد1312852
راسب93039اكرم صباغ1413051
ناجح214263االء دروٌش1513921
راسب173552البتول كعيد1613612
راسب0غائب0 الحسن سالمو1711671
راسب122234ايمي عبود1813864
راسب12غائب12إبراىيم اإلبراىيم1913579
راسب10212إبراىيم الحمو2013847
راسب203454إبراىيم الخطيب2113726
راسب163854إسماعيل العبد2213803
راسب203555إسماعيل ديوب2313564
راسب183957أجود واكٌم2413748
راسب17522أحمد الحمبي2513862
راسب0غائب0أحمد الديري2612481
راسب5غائب5أحمد العمشون2713781
راسب0غائب0أحمد المصطفى2812090

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 



2017/2016الفصل االضافي  نتائج مادة هندسة وراثية

السنة اثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب4غائب4أحمد النعسان2913900
راسب173350أحمد أراحيل3013823
راسب91120أحمد خٌر بظ3113567

راسب4141أحمد دياب13704
راسب0غائب0أحمد زيدان3213890
راسب20غائب20أحمد ضاىر3311461
راسب20424أحمد عمي قنا3413861
راسب0غائب0أحمد كمال حشاش3512022
راسب0غائب0 أحمد مشوح3611525
راسب0غائبأحمد مطر المحمد37266
راسب191938أسامة السراج3813568
ناجح295079أسامة القبالن3913776
راسب182442أسد اهلل خضرالفرات40
راسب0غائب0أسعد فواز المنديل4111725
راسب0غائبأشرف عيسى4211
راسب3غائب3أمجد البوشً عدي4313257
راسب15غائب15أمجد يوسف 4411348
راسب223658أمير كميب4513904
راسب9817أنس ىواش4613806
راسب152742أييم أحمد4713925
راسب212950باسل ثمج4813835
راسب154156باسل جعموك4913652
راسب0غائب0باسل مشيراويالفرات50
ناجح285482بتول اليوسف5114299
راسب94857بشار ياسر االلوسي5214041
ناجح223860بهاء الغرٌب5313754
راسب0غائب0ثائر لطفي5413845
راسب111324جابر جرجنازي5513247
راسب11غائب11جعفر ابراىيم5613104
راسب203555جعفر طوماني5713580
راسب13720جالل قربان بارودي5813686

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 



2017/2016الفصل االضافي  نتائج مادة هندسة وراثية

السنة اثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب15غائب15جمال الفيومي5911735
راسب171835جمال عبد الميدي6013903
ناجح214061حافظ الجبر6113551
راسب0غائب0حذيفة العمي النيني6213660
راسب183856حذٌفة مكاوي6313651
راسب0غائب0حسام الشعار6413403
راسب17غائب17حسان عٌد6570
راسب0غائب0حسن األحمد6612529
راسب0غائب0حسن الشمري6713197
راسب11غائب11حسن الياسين6813764
راسب193453حسن فدعين6990015
راسب153752حسين الرمو7013908
راسب14غائب14حسين عروق7115000
راسب0غائب0حكم مرعي72
راسب549حماد العرنوس7313469
راسب0غائبحمزة تجور7412339
راسب92332حمزة ذبٌان الحمٌدي7513179
راسب0غائب0حمزة عبد القادر7613636
ناجح214263حمزه األحمد7713856
راسب192847حمزه اآلواالفرات78
راسب0غائب0حميد الحميد7912582
راسب0غائب0خالد محمد الحسن8013193
ناجح194261خمدون المصري8113536
راسب0غائبخمف الشيخ جاسم8212709
ناجح164460خمف العبد الحسين8390023
راسب0غائب0خميل الشيابي8411902
راسب8غائب8راكان العثمان8511552
راسب18غائب18راكان العمي8611805
راسب0غائبرائد النقار8712993
راسب3838رأفت نانو88310
راسب19غائب19ربٌع الفرداوي8913419

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 



2017/2016الفصل االضافي  نتائج مادة هندسة وراثية

السنة اثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب91726رزق رستم9013389
راسب26غائب26رند اسكاف9112890
ناجح234669رىف طالبالفرات92
راسب11غائب11رئبال قاسم9313060
راسب0غائب0زاىر ميباش9412479
راسب9غائب9زيد الحاج زين9513560
راسب9غائب9زٌنب الحمٌدي9614024
راسب133346زينة البني9713694
راسب173047سارة سالمة9813623
راسب10غائب10سالم كردي9913014
راسب0غائب0سامر االسد100
راسب0غائب0سامر الدالل10113792
راسب173956سامي األسود10213784
راسب0غائب0سامً الطٌش10312567
راسب0غائبسامي العبار104386
راسب0غائبسرور خمف10512677
راسب0غائبسعد الحمود10612726
راسب0غائب0سمطان التالوي10711931
راسب9غائب9سميم بواكم10813022
راسب0غائب0سميمان العكمو10912184
راسب0غائب0سماح شريف11012600
ناجح234568سمر مفتاح11113602
راسب11314سمير جمال الدين11213414
راسب12غائب12سومر محل11313738ً
راسب42529شادي كناكر11413658
راسب19غائب19شريف الشيخ11511572
راسب0غائبشيد المراد11612889
ناجح204262صطوف صطوف11713755

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 



2017/2016الفصل االضافي  نتائج مادة هندسة وراثية

السنة اثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب193958صفا الشريف11813670
راسب153146صالح الدين حميدالفرات119
راسب173350ضاىر صباغ12013796
راسب0غائب0ضيا المحاميد12112172
راسب0غائب0ضياء المحيمد122490
راسب18غائب18طارق األسعد12313101
راسب152439طارق الحبال12413266
راسب24غائب24طارق الخطاب12511523
راسب92635طارق الشنتوت12613725
راسب22غائب22طارق الطٌار12713125
راسب20غائب20طاىر القطان12813578
راسب18غائب18طالل كمبون12913593
ناجح303969طمو كمبون13013597
راسب192847طه الحمدو13113516
راسب141125طو العمر13213665
ناجح214162طو اليوسف13313509
ناجح224062عامر عمرهالفرات134
راسب191736عبد الباسط الجعبو13513774
راسب0غائب0عبد الجبار عقاد13611352
راسب12618عبد الحسيب كزكز13713378
ناجح254469عبد الحكيم شبمي13813639
راسب22628عبد الحميد الجمل13913273
راسب242953عبد الحميد الغريب14013799
راسب0غائب0عبد الحميد عثمان14112216
راسب223052عبد الرحمن ابراىيم الياسين14213262
راسب13013عبد الرحمن الغزاوي14313332
راسب2غائب2عبد الرحمن دعدوش14413624
راسب0غائب0عبد الرحمن سفاف14512470
راسب10010عبد الرحمن سفاف14613664
راسب212344عبد الرحمن عرفة14713655
راسب133447عبد الرحمن عمر العمي14814025

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 



2017/2016الفصل االضافي  نتائج مادة هندسة وراثية

السنة اثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب909عبد الرحمن يونس مغربل14913718
راسب121022عبد الرزاق حاتم15013692
راسب0غائب0عبد الرزاق طعمة15113696
راسب0غائب0عبد السالم المحاسنة15212147
راسب0غائبعبد السالم المدلمة15312493
راسب5غائب5عبد العزيز كوجان15411675
راسب0غائب0عبد العزيزنبيان15511792
راسب7غائب7عبد الغني قصاص15612836

4848عبد الكريم شربوطمي13572

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 



2017/2016الفصل االضافي  نتائج مادة هندسة وراثية

السنة اثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب243458عبد الكريم عصفورالفرات157
راسب0غائبعبد المطيف الوكاع15811763
راسب9514عبد هللا االحمد15913385
راسب0غائب0عبد اهلل الحموي16012523
راسب16غائب16عبد الممك العموري16112025
راسب183149عبد الممك جبارو16213736
راسب0غائبعبد المنعم كٌالن16385ً
راسب152742عبد الموح الفرات164
راسب0غائب0عبد الناصر الدوريالفرات165
راسب0غائب0عبد الناصر الوىيبي16611836
ناجح213960عبد النور يوسف حاتم16713594
راسب0غائبعبد اليادي سفرو168333
راسب193352عبد الوىاب العاني16914005
راسب99عبداهلل سفاف17013153
راسب2525عبداهلل شحيدة171324
راسب11112عبيدة السميمان17213915
راسب171532عبٌدة شحٌمة17313042
راسب93544عبيدة طعمة17413314
ناجح174764عبيده محمد عباس17513346
راسب11غائب11عدنان افة17613135
راسب154055عدنان ورق17713627
ناجح234164عدوية العمر المسعود17813586
راسب20121عدي الجندي17913547
راسب909عدي المزنر18013654
راسب10غائب10عدي ديب18113814
راسب0غائبعدي سمطان182688
ناجح234871عصام العتر18313610
راسب0غائب0عصام عبد الواحد18411835
راسب161834عطا اهلل جنيد18513874
راسب172946عطاء خير اهلل18613800
راسب0غائب0عالء االشقر18711992

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 



2017/2016الفصل االضافي  نتائج مادة هندسة وراثية

السنة اثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائبعالء الدين الشمالي18822239
راسب194059عالء حميدالفرات189
راسب20غائب20عالء دياب19013489
راسب183452عالء زوزا19113635
راسب0غائبعمي الدروبي192331
راسب203858علً الشاوي19313911
راسب24غائب24عمي الشيخ ياسين19412881
راسب213556عمي الغفافالفرات195
راسب24غائب24عمي النحالويالفرات196
راسب9غائب9عمي خالد197
راسب12416عمي خمدون درويش19813829
راسب99عمي سممان19913171
راسب15غائب15عمي سميمان20013521
راسب0غائبعمي عز الدين201352
راسب181533عمي ياسين درويش20213641
راسب9غائب9عمار فخور20313131
راسب212950عمر الطوير204132
راسب0غائب0عمر جنيد20513840
راسب20غائب20عمر سعيد20611510
راسب0غائب0غياث العمري20711802
راسب191231غيث درويش20813849
راسب182543غيداء زيتون20913716
ناجح223860فادي البارودي21013680
راسب21غائب21فراس الغريواتي21112927
راسب12719فراس المصطفى21213685
راسب0غائبفرح الحمود21312894
راسب18غائب18فرح دويك21413588
راسب0غائب0فيد المقداد21511776

29قتيبة الخالد13519
راسب18غائب18قصً احمد الجاسم21612957
راسب0غائب0كريم كفا21813176

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 



2017/2016الفصل االضافي  نتائج مادة هندسة وراثية

السنة اثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب124052ماجد الالذقاني21913892
راسب0غائب0ماجد محمد الشناق22012029
راسب0غائب0 مالك الجيماني22111309
ناجح194160ماىر العوض222
ناجح275279ماىر كزكز22313601
راسب16غائب16مايكل زياده22412905
راسب0غائبمحمد اراكيل22512870
راسب13215محمد اسكندر أحمد22613098
راسب0غائب0محمد اصالن22712084
راسب12غائب12محمد اغيد االدلبي22812898
راسب11غائب11محمد االحمد22912383
راسب0غائبمحمد الجدعان23012619
راسب0غائب0محمد الحاج عبيد23113450
راسب0غائب0محمد الحصني23211886
راسب0غائبمحمد الحمادي23312400
راسب10غائب10محمد الخضير23413682
راسب0غائب0محمد الخميل23512290
راسب0غائب0محمد السموم23612552
ناجح214566محمد السموم237120
راسب2غائب2محمد الضحاك23813857
راسب12غائب12محمد العظم23913819
راسب0غائبمحمد المردود 240285
راسب0غائبمحمد اليارون24113465

45محمد الياسين
راسب223759محمد أمير عدي24213742
راسب144155محمد بدر قشاش24313798
ناجح165066محمد براء خضر24413901
ناجح224668محمد بسام الحسن 24512725
راسب3غائب3محمد بكر الحاج سميمان24713348
راسب3636محمد بياء الدين الضاىر 24613050
راسب124052محمد تالوي24813914

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب202545محمد جالل القصير24913574
راسب143953محمد خالد موسى باشا25013663
ناجح234164محمد خاني25113906
راسب193655محمد خير الحريب25213558
راسب0غائب0 محمد رياض عالوي25311678
ناجح194160محمد زاىر العمي25413898
راسب13غائب13محمد زاىر المعصراني 25511383
راسب18غائب18محمد زاىر فؤاد بالطة25613130
راسب143448محمد سالم أحمدالفرات257
راسب183553محمد شمة25813548
راسب0غائب0محمد صالح الموسى26311933
راسب91524محمد طارق عرابي26413609
راسب163248محمد طومان26513659
راسب121628محمد طوماني26613705
ناجح184967محمد عامر عسافالفرات267
راسب0غائب0محمد عبد الخمفالفرات268
راسب162137محمد عبد المطيف ظاظة26913828
راسب0غائب0محمد عبد الواحد27013563
راسب4غائب4محمد عالء حاكميإدلب271
راسب9غائب9محمد عماد قمر الدين27213359
راسب15غائب15محمد فارس قبش27313913
ناجح265783محمد فجر بادنجكي27413544
راسب9غائب9محمد فدعينالفرات276
راسب9110محمد فدعٌن27513336
راسب0غائب0محمد كنيوش27712222
راسب0غائب0محمد محمد278
راسب17غائب17محمد نور الدبساوي 27911355
راسب0غائب0محمد وسيم دياب28012296
راسب163854محمد ولٌد الرمال28112703
راسب92938محمد يزيد مميالفرات282
ناجح235881محمد يوسف الموصغميالفرات283

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    

عضو   عضو   عضو   عضو   امينة السر 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائب0محمود االشمق28412233
راسب0غائبمحمود الفرداوي28512757
راسب0غائب0محمود جميدة28611343
راسب113142محمود جنيد28713687
راسب0غائب0محمود عزاقير28813729
راسب162844محمود عصار28913832
راسب0غائب0محمود مكاوي29012365
راسب0غائب0مرتضى الشيخ29113767

41مرح دويك13588
راسب14غائب14مرداس العظم29213571
راسب16غائب16مرىف األسمر29311566
راسب0غائبمروان الحسن29412751
راسب213758مسعف كنعان29513549
راسب13غائب13مشيور مخول29612295
راسب0غائب0مصطفى السبع29712630
راسب14غائب14مصطفى السيد29812043
راسب0غائب0مصطفى الطيش29912606
راسب0غائبمصطفى النقيب30012314
راسب123648مصطفى جعفر30113688
راسب132639مصطفى سفاف30213844
راسب15غائب15مصطفى غالب اليربش30310727
راسب11غائب11مصطفى ٌحٌى رجب30413426
راسب0غائبمصعب شمس الدين30512623
راسب0غائب0مطيع ىده البرازي30612158
راسب133043معاذ عروبالفرات307
راسب21غائب21معاذ عطفة30812936
راسب211940معاوية الشيخ بكرو30913740
راسب8غائب8معتز يو سفان31011490
راسب163450مميم سفاف31113640
ناجح204767ممدوح ىدلو31213582
راسب112637منى فاعورالفرات313

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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2017/2016الفصل االضافي  نتائج مادة هندسة وراثية

السنة اثانية

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائب0ميند السميرالفرات314
راسب0غائب0ميند النجار31512249
راسب163450ميند ناصر31613684
راسب0غائب0موسى الدندل31713293
راسب202646ميمون االبراىيمالفرات318
راسب2929نبال الجومان321201ً
راسب9غائب9نبٌل الهالل32013402ً
راسب20غائب20نجيب الطراف32210781
راسب153449نشوان السويحة32386
راسب16غائب16نصر الدين األحمد العبد اهلل32411513
راسب18غائب18نيال بطرس32512935
راسب0غائب0نور الدين الشينالفرات326
راسب16غائب16نور الهدى العتر32712150
راسب21غائب21هادي النصٌرات32812313
راسب0غائبىبة العكمة32912820
راسب122840ىشام عرابي33013618
راسب0غائب0ىال حجازي33112642
ناجح264066ىمام سيفو33213842
راسب101424وائل شييد33313916
راسب183654وفاء السقا33413539
راسب0غائبياسر كعيد33512731
ناجح145367ياسين الكيجاني33613250
راسب15015يامن المحمد337146
راسب93342يحيى العمادي33813752
راسب0غائبيزن الحاج عبداهلل339281
راسب0غائب0يزن العمي34111677
راسب162541يزن حسين34213759
راسب9غائب9يوسف حاتم343
راسب172643يوسف يوسف34413043

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر         رئيس اللجنة    
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