
2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 1الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح204464ابراىيم األعرج113375
راسب23غائب23ابراىيم النحاس212404
ناجح234669ابراىيم أبو عمو313294
راسب184058ابراىيم حنظل413267
راسب201535ابراىيم عبد اهلل الحسين 513985
راسب193756ابراىيم ماقوق613113
راسب20غائب20ابراىيم محي الدين7
راسب18غائب18ابراهيم مسقوف812409
ناجح185270احسان الرومي912828
راسب213758احمد ابراىيم1013071
راسب163854احمد الجمال1113119
راسب0غائباحمد الحسين1212831
ناجح165571احمد الحمود1312934
ناجح236891احمد الخويمد1413145
ناجح213960احمد الرفاعي1513068
راسب183856احمد السموم1613318
ناجح246387احمد الطيار1713111
راسب15غائب15احمد العباس1812737
راسب163349احمد العبد اهلل الشيخ1913313
ناجح245579احمد العموري2013221
راسب92837احمد الفرخ2112947
راسب153853احمد القدور2213126
ناجح204060احمد الموسى2313303
ناجح204969احمد النحاس2413340
راسب203757احمد الياسين2513374
راسب181937احمد بوسطو جي2613392
راسب0غائباحمد خميل عمي2714011
ناجح194160احمد عبد العزيز2813301
ناجح214162احمد عرار2913235
راسب213556احمد عميوي3013281

ناجح213960احمد نور نخمة3113284

مصدق
عميد
الكمية
د
محمد
مالفاضل.أ








مدرس
المقرر







رئيس
لجنة
الرصد









أمين
السر



%19.78نسبة
النجاح




عضو


عضو






عضو








عضو



2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 2الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبادىم احمد الحاج خضر32
راسب18غائب18اراس محمد3312194
ناجح234164اسامة حمود3412537
ناجح244670اسامو حماده3513089
ناجح224567اشرف دبوس3613228
راسب18غائب18الحسن أسعد 3711236
راسب193352المعتصم باهلل الممموك3813200
ناجح223961امجد محمد3913082
راسب193352امين الحمصي4012903
راسب182947انس ازىر4112730
راسب20غائب20انس البكري4212467
راسب103444انس الشيخ خالد4313109
راسب203555انس الصالح4413069
راسب183452انس قدور4513122
ناجح254065اياد عبد المطيف4613155
راسب0غائبأ حمد عزكور4713446
راسب0غائبأحمد الجسري486796
راسب94150أحمد الدادا4913376
راسب0غائبأحمد الفارس50219
راسب18غائب18أحمد المالش51172
راسب16غائب16أحمد خميل عمي52245
راسب16غائب16أحمد سييل ابراىيم53214
راسب2222أحمد مطر المحمد54266
راسب0غائبأمير المحمد5511849
راسب232447أنس الشب5613327
راسب18غائب18أويس محمد عمي5710834
ناجح244771أيمن العبد اهلل5813044
راسب154055أيمن العمواني5913885
راسب202646أييم الصيدلي6013214
راسب183351باسل الفرج6113973

راسب223557باسل عرواني6213208

مصدق
عميد
الكمية
د
محمد
مالفاضل.أ








مدرس
المقرر







رئيس
لجنة
الرصد









أمين
السر



%19.78نسبة
النجاح




عضو


عضو






عضو








عضو



2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 3الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب94453باسل فمفمة6313992
راسب212142باسل قصاب6413415
راسب173653باسل مرعي6512466
ناجح214465بتول ابراىيم الياسين6612786
راسب162743بدر درويش67655
راسب153651بديع المراد6813305
راسب163854بسام الحنبظمي6913406
ناجح224365بشار  الحمود7013881
ناجح233861بشير سالمة العمر7113481
راسب15غائب15بشير شحادة7212666
راسب161632بكري الزعبي7312769
ناجح236083بالل الحسون7413201
راسب184159بالل اليويس7513290
راسب183452بالل أبو الفقراء7613895
ناجح244165بالل سالمي7713387
راسب222951تمام بابولي7813333
راسب20غائب20ثائر السمير798460
راسب11غائب11جعفر قره محمد8012969
راسب20غائب20جمال الفيومي8111735
راسب164157جهاد شمس الدين زينو8214006
راسب124052جوليان اسعد8312844
راسب173148جوني حصني8412921
راسب143953حازم الجشعم8513944
ناجح184260حذيفة اليوسف8613165
راسب20غائب20حذيفة سمو8712345
راسب0غائبحذيفو النبيان8812829
راسب183351حذيفو شاغوري8913411
راسب213556حسام االسعد 90207
راسب232144حسام الحاج خميل9113212
ناجح204060حسام السموم9213295

ناجح234770حسام السماعيل9313123

مصدق
عميد
الكمية
د
محمد
مالفاضل.أ








مدرس
المقرر







رئيس
لجنة
الرصد









أمين
السر



%19.78نسبة
النجاح




عضو


عضو






عضو








عضو



2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 4الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح214364حسان النحاس9413173
راسب223658حسان حوالو9513309
راسب184058حسن القاسم9613132
ناجح224971حسين المحمد9713087
راسب183755حسين الوحش9813953
ناجح223860حسين سريو9913180
راسب173552حسين عروق10014027
راسب173249حكم مرعي101359
راسب183452حمدي نشار10212960
ناجح223860حمزة بدوي10313157
راسب15غائب15خالد اسماعيل10412259
راسب17غائب17خالد االسود10513213
راسب17غائب17خالد الحسين10612420
راسب183957خالد العظم10713001
راسب203454خالد شربوطمي10813163
ناجح184260خالد صبره10912777
راسب203858خالد كبيسي11013485
ناجح244266خالد محمد السموم111253
راسب183856خمدون االحمد11213083
راسب203858دحام فرج11313320
راسب213758راني دنبر11413047
راسب0غائبرأفت نانو115310
راسب213758رضوان بركات11613112
راسب173754رغدة شيخ المكارة11713183
ناجح214364رنيم المنجد11813328
راسب163349رىام سبيع11912459
راسب183654روان الخميف12013254
راسب182947ريان سفاف12113105
ناجح204060ريزان عمي12213940
ناجح254368رييام عمي الصالح12313381

راسب154156زانا شيخ موسى12412892

مصدق
عميد
الكمية
د
محمد
مالفاضل.أ








مدرس
المقرر







رئيس
لجنة
الرصد









أمين
السر



%19.78نسبة
النجاح




عضو


عضو






عضو








عضو



2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 5الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب203959زكريا عربو12513405
راسب0غائبزكي نجار126365
راسب19غائب19زينب الحميدي12714024
راسب183452ساره الحمود الدرار12813963
راسب193352ساره جاجو12912842
راسب203555سالم حورية13013226
ناجح235073سامر عطار13113117
راسب0غائبسامي العبار132386
راسب0غائبسامي العكمة133233
ناجح213960سميم سميم13412863
راسب23غائب23سليمان االبراهيم135
راسب22غائب22سميمان سفراني13612826
راسب223355سمر الصباغ13713181
ناجح245478سميحة زعتيني13813278
راسب223557سير معراوي13913265
راسب3434شادي الخمف140254
ناجح274067صالح سبسبي14113100
راسب193958طارق الطيار14213125
راسب9غائب9طارق حسن14310726
ناجح174461طارق فرج 14411930
راسب193655طارق قزلباش14513341
راسب213758طمحة الرحمون14613400
راسب223153ظالل سفاف14713457
راسب18غائب18عامر طالب14812526
راسب18غائب18عامر طالب14912526
راسب203151عبادة سمطان15014301
راسب18523عباده ريس15113067
راسب183351عبد األحد حمد15213395
راسب203555عبد الجبار غزال منباز15313128
راسب0غائبعبد الحميد الحسن15449

راسب0غائبعبد الحميد حاج سعيد155315

مصدق
عميد
الكمية
د
محمد
مالفاضل.أ








مدرس
المقرر







رئيس
لجنة
الرصد









أمين
السر



%19.78نسبة
النجاح




عضو


عضو






عضو








عضو



2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 6الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب193554عبد الحميد سفور15612478
راسب0غائبعبد الرحمن الزبدي15712601
ناجح224163عبد الرحمن العمر المسعود15813118
ناجح224163عبد الرحمن بكور15913391
راسب142337عبد الرحمن دغموش16013358
ناجح275683عبد الرحيم العابد16113210
ناجح184563عبد الرزاق العموش16213040
راسب173653عبد الرزاق القيطان16313053
راسب222446عبد العزيز فخري16413127
ناجح194261عبد الفتاح الالز16513322
ناجح223860عبد الفتاح خاني16613356
ناجح204666عبد القادر العاني16713956
راسب213455عبد القادر الياسين16813307
راسب0غائبعبد القادر ماجد الحويج169247
راسب192241عبد الكريم الياسين17013202
راسب223557عبد الكريم سميمان العبد الرحمن171686
راسب173754عبد الكريم شيخ النجارين17212925
راسب0غائبعبد الكريم عبد الرحمن173686
راسب17غائب17عبد الكريم قيموح17411277
راسب213657عبد اهلل العبد الرحمن17513420
راسب201737عبد اهلل حبو17613255
راسب3535عبد اهلل شحيدة177324
راسب183250عبد اهلل كويدر17813103
راسب22غائب22عبد المنعم العثمان17911692
راسب0غائبعبد المنعم كيالني18085
راسب193352عبد اليادي عفريت18113239
راسب153045عبد الوىاب العاني18214005
راسب0غائبعبداهلل خالد المحمد183434
راسب164056عبيدة دىيمش18413003
ناجح165066عبيدة ىزاز 18513931

ناجح204161عروة البواب18613224

مصدق
عميد
الكمية
د
محمد
مالفاضل.أ








مدرس
المقرر







رئيس
لجنة
الرصد









أمين
السر



%19.78نسبة
النجاح




عضو


عضو






عضو








عضو



2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 7الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب223557عزام الداود18713396
ناجح194261عقيل الناصر18814038
ناجح224264عالء جمال18913143
راسب134457عالء راغب اشقر19012840
راسب17غائب17عالء سميب19112114
راسب193958عمي الخميف19213256
راسب0غائبعمي الشيخ ياسين19312881
ناجح213960عمي العمي بن أحمد19413894
راسب17غائب17عمي العمي بن محمد 19513459
ناجح195069عمي ساعود19612363
راسب3131عمي عز الدين197352
راسب26غائب26عمي عساف19813233
ناجح234164عمي عيسى19913299
راسب243559عماد كشايا 20013882
راسب20غائب20عمار العموة20111730
راسب23غائب23عمار سرحان 20211279
راسب20غائب20عمر االصفر20312587
راسب183553عمر العابد20413242
راسب14غائب14عمر العبسي القسي20512374
راسب203454عمر القشاش20613413
راسب161531عمر دلول الغنج20713160
راسب202747عمر شقفو20813394
راسب173552عمر قوقو20913244
راسب183553عيسى حداد21012920
راسب93443غالب النوير21113124
ناجح225072غزل سواح21213272
راسب203454غياث الحمبي21313287
راسب0غائبفادي حداد2149299
راسب171330فادي سعيد21513437
ناجح214465فاطمة الزىراء غفير21613398

راسب2525فاطمة الشب قدور21714136

مصدق
عميد
الكمية
د
محمد
مالفاضل.أ








مدرس
المقرر







رئيس
لجنة
الرصد









أمين
السر



%19.78نسبة
النجاح




عضو


عضو






عضو








عضو



2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 8الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب193655فداء الحوراني21813370
راسب152742فراس السموم21913234
راسب213859فرح غزال22012906
ناجح204666فؤاد  اسعد22113289
راسب213758فؤاد حوراني22213245
راسب163046قتيبة الشيخ عثمان22313154
راسب173754قتيبة حجازي22413268
راسب17غائب17قحطان الطه225379
راسب0غائبقصي المحمد226355
راسب163046قصي جاسم22712957
راسب12غائب12كارولين كركور22812817
راسب0غائبكفاح عبداهلل الصالح229290
ناجح244165كالل المحيميد23013217
راسب16غائب16كمال الدين توكل23111632
ناجح234164لما دىبان23213170
ناجح204161لمى ابو شاش23313207
راسب22غائب22ماجد الحمود23411635
راسب183250مالك حسين الياسين23514023
راسب183957ماىر ابو حبوش23613120
راسب123345ماىر باشوري23712944
راسب0غائبمايكل زياده23812905
ناجح244266مايكل نوفل23912739
راسب193352مأمون كالح24013964
ناجح233962مثنى العمي24114012
راسب152237محسن فحمو24213929
راسب163753محمد األحمد24313306
راسب20غائب20محمد الجيرودي24411663
راسب13غائب13محمد الحج عمي24512833
راسب193554محمد الحمود24612810
راسب233154محمد الحوراني24712928

راسب163147محمد الخالد24813080

مصدق
عميد
الكمية
د
محمد
مالفاضل.أ








مدرس
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لجنة
الرصد
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%19.78نسبة
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عضو



2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 9الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب193756محمد الخطيب24913218
راسب183452محمد الرسمي25014028
راسب184058محمد الشمالي25113990
راسب183654محمد الصطوف25213237
راسب173956محمد الصقار25313312
راسب202040محمد الطيار25413442
راسب10غائب10محمد الفارس25512117
راسب0غائبمحمد المحمد25612700
راسب173754محمد اليويس25713349
راسب0غائبمحمد الويس25812431
راسب2525محمد الياسين259218
راسب203959محمد امجد نديم26013910
راسب192948محمد امير اسماعيل26114001
راسب203050محمد امير نابمسي26213141
راسب193857محمد براء نوفل26313252
ناجح195574محمد بشير العميوي264861
راسب18غائب18محمد حاج اسعد265361
راسب183149محمد خموف26612990
راسب183250محمد زيدان26713373
راسب15غائب15محمد سامر الغريواتي26813286
راسب173451محمد سامر حموم26913269
ناجح243862محمد سواد الحمادي27013952
راسب19غائب19محمد ضاىر27110599
راسب174057محمد طارق رستم27213930
راسب163854محمد عامر ابي سن27313156
ناجح204969محمد عبد السالم27413048
راسب223052محمد عبداهلل الشيخ27513954
راسب15غائب15محمد عمار المردود276285
راسب3535محمد عيسى خربوطمي277336
راسب184159محمد عيسى خزاعي27813052

راسب203151محمد غناج27913149

مصدق
عميد
الكمية
د
محمد
مالفاضل.أ








مدرس
المقرر







رئيس
لجنة
الرصد









أمين
السر



%19.78نسبة
النجاح




عضو


عضو






عضو








عضو



2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 10الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب0غائبمحمد فارس الجاسم28012663
ناجح224163محمد فارس حسٍو28114029
راسب243559محمد قتيبو النبيان28213335
راسب213657محمد كزكز28313238
راسب15غائب15محمد لبان28412423
راسب173451محمد معاذ صمودي28512551
ناجح204262محمد نداف28613229
راسب163248محمد نور الجابي28713308
راسب163753محمد نور العساف28813260
راسب213859محمد نور المحمد28912706
راسب163551محمد نور المالش29013388
ناجح274370محمد نور الممي29113316
ناجح195473محمد نور خفيف29213191
راسب15823محمود الجنيدي29313298
راسب213051محمود الحاج حمود29413168
راسب163753محمود الزبدي29513928
راسب0غائبمحمود العابدب296
راسب202747محمود الياسين29713300
راسب173350محمود غاجية 29812696
راسب143852محمود غازي29912524
راسب173552محمود كريدي30012474
راسب183452محمود مصيطف30113949
راسب153853مرح النابمسي30213002
راسب0غائبمرعي مرعي30312690
راسب20غائب20مروان زكرة30412498
ناجح245377مريم دبوس30513115
راسب132740مصطفى البارودي30613361
راسب0غائبمصطفى الحميدي30712734
راسب164359مصطفى الديري30813474
راسب183452مصطفى الشحنة30913225

راسب203959مصطفى الكالس الحمبي31013008
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2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 11الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب20غائب20مصطفى عمر31111676
راسب153853مصعب المنصور31213369
راسب15غائب15مطيعو حمبي31312138
راسب183351معاذ الشحنو البستاني31413304
راسب0غائبمعاذ الشيخ مرعي31512720
راسب153752معاذ رقيو31613264
راسب184058ممك طنيش31713190
ناجح194564ممدوح ضاىر31813094
راسب17غائب17ميند الحمدان319398
راسب23غائب23ميند حوا 32011097
راسب163349مؤيد الحسن321839
راسب164157مؤيد الصالح32213886
ناجح214667مؤيد ممحم32313102
راسب103343ميثم أدريس32412850
راسب153752ميالد كمثوم32513081
ناجح243963ميمونة جواد32613296
راسب213859ناتالي توما الحمبي32713116
راسب4040نبال العمي الجوماني328201
راسب18غائب18نجيب الطراف32910781
راسب153954نذير األحمد33013950
راسب213253نزار درغام ضرغام33112895
راسب12غائب12نشوان السويحة332860
راسب94150نضال حميد33313037
ناجح223961نيال بطرس33412935
ناجح243761نيمة النحاس33513203
راسب20غائب20نور الدين الحاجي33613311
راسب152641نور الدين عروب33713330
راسب0غائبنور بسام نابمسي338400
راسب0غائبنيجرفان عمي 339238
ناجح255479ىاني الشايب34013079

ناجح265278ىبة الصمصام34113164
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2016/2017 الدورة االضافية 
12 من 12الصفحة 

نتائج مادة وظائف أعضاء مرضي
-السنة الثالثة  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب184058ىدى حمدان الظاىر34213999
راسب173653ىال فرداوي34313329
ناجح194261ىيام الشيخ344856
راسب0غائبوائل الحجي345109
راسب19غائب19وائل العابد34613158
راسب163551وائل المصري34713470
ناجح223860وائل عاشور34813064

راسب223153والء أبو عمو34913466
راسب154257وليد خالد الخمف35014032
راسب19غائب19ياسر الزيدان35111549
ناجح254065ياسر الزين35213121
ناجح164561ياسر بدران353263
ناجح233861ياسر حسان35413199
راسب163147ياسر مسدي35512797
ناجح224264ياسين الياسين35613038
ناجح266490يامن سعيد العموش35712394
راسب173956يحيى  سالمي35813248
ناجح244872يحيى الطيش35913923
راسب203858يحيى شكري36012697
راسب153146يزن العبد الرزاق36113138
راسب0غائبيزن العمي362430
راسب233356يسرى طعمو36313184
راسب192847يوسف الكنعان36413458
ناجح204060يوسف سوتل36513147
راسب92029يوسف عبد اهلل36612846
راسب203151يوسف عمران36712718
ناجح174360يونس اسعد36812883
راسب143953يونس الراشد36913326
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