
2017/2018   الفصل االول 
25 من 1الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب201737ابراىيم االبراىيم 113579
راسب201838ابراىيم الحمو 213847
راسب201434ابراىيم الخطيب 313726
راسب15غائب 15ابراهٌم الدروٌش413345
راسب172441ابراهٌم السلوم514246
راسب191938ابراهٌم السٌد699927
راسب191534ابراىيم قمر الدين 713093
راسب18غائب 18ابراهٌم كروما812572
راسب0غائب ابراهٌم مسقوف912409
راسب222446ابراهٌم مغالج1014214ً
راسب202646اجود ايمن واكيم 1113748
راسب17غائب 17احمد االحمد الشٌخ1212103
راسب191635احمد الحدٌري1314229
راسب11غائب 11احمد الحسٌن1412533
راسب21غائب 21احمد الحسٌن1512831
راسب23غائب 23احمد السماعٌل1612772
راسب211637احمد العبد اهلل الشيخ1713313
راسب202545احمد العمشون 1813781
راسب19غائب 19احمد المحمود1913007
راسب161228احمد المحيميد2013062
راسب192140احمد النعسان 2113900
راسب20غائب 20احمد اليجري2213983
راسب22غائب 22احمد الٌوسف بن ٌوسف2311826
راسب162036احمد جوخدار2414125
راسب28937احمد حاج خالد2514106
راسب20غائب 20احمد خميل عمي2614011
راسب191938احمد خٌر بظ 2713567
راسب191736احمد دبوري2814140
راسب18غائب 18احمد دكرل2913056ً
راسب21غائب 21احمد زرٌق3012910
راسب192241احمد سمان3112958

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 2الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

ناجح224567احمد شحاد3214131
راسب192241احمد عكاش3314118
راسب191938احمد علً قنا 3413861
راسب19غائب 19احمد قسوم 3513134
راسب21غائب 21اراس محمد3612194
راسب212041اسامة السراج 3713568
راسب182139اسامة قدور3814175
راسب212142اسامة وحود 3913325
راسب151227اسامو سميمان4013032
راسب21غائب 21اسراء االحمد4112852
راسب192039اسراء سعٌد4214134
راسب202747اسماعيل ديوب 4313564
راسب0غائب اسماعٌل مكحل4414065
راسب161329اسيد الروادي 4513436
راسب141832اكرم صباغ4613051
راسب232548االء درويش4713921
راسب0غائب  الحسن سالمه4811671
راسب0غائب  الحسن سالمه4911671
راسب201838الزهراء المشنوق5014067
راسب0غائب المعتصم باهلل المملوك5113200
راسب192544الٌاس ٌوسف5214046
راسب171835امجد محمد5313082
راسب212041امٌر االرك5414170ً
راسب202646امين الحمصي 5512903
راسب19غائب 19امين مرىف زقزوق 5612442
راسب20غائب 20انس ازهر5712730
راسب201737انس المحمود5814047
راسب201737انس صوان5913338
راسب191938اٌاد األحمد6099940
راسب191635اٌمن الٌاسٌن6114233

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 3الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب212142اٌمن حسن عجٌل6214606
ناجح274370اٌناس البصٌلة6313076
راسب151631إبراىيم العثمان6413543
راسب231437إبراىيم جابر6513531
راسب172037إبراىيم سواح6613607
راسب142337أحمد ارحيل6713823
راسب212142أحمد البكور6814210
راسب202242أحمد الحسون6913656
راسب191635أحمد الحسين المحمد7013523
راسب172441أحمد الحمبي7113862
راسب0غائب أحمد الدٌري7212481
راسب211940أحمد الشمال7313855ً
راسب17غائب 17أحمد الطوٌل7411351
راسب202242أحمد العلً العبد7514231
راسب182442أحمد العلً بن عل7613535ً
راسب263056أحمد العمر7714289
راسب211940أحمد القجم7813743ً
راسب18غائب 18أحمد المحمد 7913467
راسب0غائب أحمد الهجري8013983
راسب182341أحمد أبو ربعٌه 8114605
راسب192241أحمد حاج االبراهٌم8299937
راسب172239أحمد خميل الحسين 8399975
راسب1717أحمد دٌاب8413704
راسب223759أحمد رحمون8514188
راسب171734أحمد رعد8613848
راسب0غائب أحمد زيدان8713890
راسب171835أحمد سبسب8813520ً
راسب13غائب 13أحمد ضاهر8911461
راسب151833أحمد عدي9013812
راسب17غائب 17أحمد علوان9112671

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 4الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب24غائب 24أحمد كزعور9213446
راسب22غائب 22أحمد كمال حشاش9312022
راسب242145أحمد مزٌان9414260
راسب0غائب  أحمد مشوح9511525
راسب18غائب 18أحمد نجار9610613
راسب182644أحمد وهب9713905ً
راسب173552أسامة الخطٌب 9813500
راسب192342أسد هللا خضر9990006

راسب13غائب 13أسعد فواز المندٌل10011725
راسب0غائب أشرف عٌسى 10111
راسب191534ألمر قنبر10214241
راسب18غائب 18أمجد البوشً عدي10313257
راسب192241أمجد القلفا10414198
راسب243054أمجد حالق10514256
راسب19غائب 19أمجد ٌوسف 10611348
راسب172037أمٌر الروح10714018
راسب152237أمٌر كلٌب10813904
راسب241741أنس خلف اإلبراهٌم10913867
راسب13غائب 13أنس شقفة 11011475
راسب162339أٌهم الصٌدل11113214ً
راسب201838أٌهم أحمد11213925
راسب13غائب 13أٌهم شعبان 11311016
راسب15غائب 15آذاد مسلم11411882
راسب201333آٌة قصاب باش11514239ً
راسب17غائب 17باجٌو االزرق11612525
راسب16غائب 16باسل األسعد11712046
راسب201838باسل العشموطً 11812981
راسب162642باسل جعلوك11913652
راسب12غائب 12باسل مشيراوي1209009
راسب0غائب بدر أحمد الحسين121495

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 5الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب171835براء سبسب12214105ً
راسب17غائب 17براء قندقج12312804ً
راسب18غائب 18بشار الحسن12414084
راسب17غائب 17بشار المطيف12512883
راسب0غائب بشار لطٌف12614026
راسب162440بشر كف الغزال 12714669
راسب201434بشٌر مصٌجة12814190
راسب17غائب 17بكر المدن12912637ً
راسب17غائب 17بالل الحسون13013201
راسب20323بالل المصطفى13199980
راسب191635بالل النبهان13213722
راسب172744بالل الهوٌس13313290
راسب221638بهاء الغرٌب13413754
راسب0غائب 0بياء المحمود 13513041
راسب181331تمام بابول13613333ً
راسب191635تمام مرقا13714130
راسب20غائب 20تٌسٌر محمد خٌارة 13811320
راسب161026ثائر لطف13913845ً
راسب19غائب 19جابر جرجنازي14013247
راسب18غائب 18جبران طه14111613
راسب13غائب 13جعفر ابراهٌم14213104
راسب191938جالل بارودي 14313686
راسب162238جمال عبد المهدي14413903
راسب222143جمٌل البٌطار14513790
راسب16غائب 16جهاد البٌك14611620
راسب18غائب 18جهاد الشام14712051ً
راسب152338جوزٌف الشام14814254ً
راسب202343جولٌان اسعد 14912844
راسب13غائب 13جٌلبٌر توما الحلب15012408ً
راسب122436حاتم العارف15112250

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 6الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب222345حامد الموسى 15299931
راسب13غائب 13حذيفة العمي النيني15313660
راسب161531حذٌفة مكاوي15413651
راسب18غائب 18حذٌفه النبهان15512829
راسب17غائب 17حذٌفه شاغوري15613411
راسب0غائب حسام الشعار15713403
راسب10غائب 10حسام العل158ً
راسب16غائب 16حسان الغٌث15910737
راسب0غائب حسن األحمد16012529
راسب173249حسن الحسن16114185
راسب24832حسن الحالق16214166
راسب26228حسن الحلب16314091ً
راسب15غائب 15حسن الشمري16413197
ناجح204363حسن المحمد الخمٌس16512192
راسب201737حسن قاسم 16614671
راسب231841حسٌن الدخٌل 16714633
راسب151833حسٌن الرمو16813908
راسب161733حكم خٌر هللا16913360
راسب242549حماد شحادة العرنوس17013469
راسب221032حمزة االوا17114636
راسب203252حمزة الراس 17214607
راسب201939حمزة النصر17314087
راسب19غائب 19حمزة عبد القادر17413636
راسب171936حمزة ناصح الفجر الحمد 17514653
راسب0غائب حمٌد الحمٌد17612582
ناجح263460حنان قسوم 17714668
راسب161329حٌدر الحسون17814253
راسب241034خالد االحمد17914143
راسب231538خالد االحمد االبراهٌم18014160
راسب252348خالد البركات18114104

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 7الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب201636خالد الجلبً 18299928
راسب9غائب 9خالد الحسن18313193
راسب132033خالد الحسٌن18413479
ناجح285583خالد الحمود18513917
راسب172542خالد الحمٌدي18614054
راسب203252خالد القاسم18714211
راسب252247خالد حسٌن اإلبراهٌم18899936
راسب15غائب 15خالد عزو18912598
راسب202444(اوائل معهد)خضر الشٌخ 19014646
راسب16غائب 16خطار صميبي191
راسب272350خلدون الحسن19214120
راسب142438خلدون المصري19313536
راسب21غائب 21خلف الشٌخ جاسم19412709
راسب24630خلٌل البدر19514292
راسب17غائب 17خلٌل الشهاب19611902ً
راسب13غائب 13خلٌل العمر الشحاده19712581
راسب181836راما قنوت19899970
راسب172239رامً شباط19913565
راسب191736رامً قبٌطري 20014651
راسب15غائب 15رائد اللجم20112964ً
راسب18غائب 18رائد النقار20212993
راسب0غائب ربا جبالوي20312679
راسب19غائب 19ربيع الفرداوي20413419
راسب0غائب ربٌع سلوم20511837
راسب20غائب 20رزق رستم 20613389
راسب201939رشا الدروٌش20714273
راسب263056رضوان شعار20814183
راسب212041رغد ابراهٌم20914280
ناجح225072رغد صمودي21014171
راسب222244رغد قبقله21114080

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 8الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب22غائب 22رند اسكاف21212890
راسب211334رنٌم السلٌمان21313935
راسب0غائب رنٌم القاطع214206
راسب262349رنٌم حورانً 21514667
راسب19غائب 19رهام نصرة21612155
راسب222446رىف عابد21714265
ناجح284169رٌما الزازا21814093
راسب171431رٌمون صبحة21913506
راسب193352رٌمون غنوم22014215
راسب151530رئبال قاسم22113060
راسب181533زاهر كروما22212707
راسب18غائب 18زاٌد المحرس22312032ً
راسب181331زٌد الحاج زٌن22413560
راسب17غائب 17زٌد زٌنو22513473
راسب17غائب 17(اوائل معهد)زٌن رحمون 22614618
راسب0غائب زٌنب الحمٌدي22714024
راسب21غائب 21سارة الجدي22814182
راسب252651سارة تمٌم22914169
راسب151328سارة سالمة23013623
راسب173451ساره جاجه23112842
راسب0غائب سامر االسد232
راسب15غائب 15سامر الخلٌفه23311633
راسب0غائب سامر الدالل23413792
راسب15غائب 15سامر الهنداوي23510548
راسب203050سامً االسود 23613784
راسب0غائب سامً الطٌش23712567
راسب161834سائر الكردي23813817
راسب12غائب 12سعد الحمود23912726
راسب232447سعٌد الجمال24013677
راسب0غائب سالمة محمد العبد24114008

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 9الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب24غائب 24سلطان التالوي24211931
راسب172138سلمان منصور24314202
راسب0غائب سميم بواكم24413022
راسب15غائب 15سلٌمان العكله24512184
راسب232447سلٌمان المحمد السلٌمان24614187
راسب14غائب 14سلٌمان جنٌدي24711587
راسب171128سلٌمان رسالن24813672
راسب17غائب 17سلٌمان كوجان24910777
راسب192039سلٌمان وسوف25013760
راسب0غائب سماح شرٌف25112600
راسب181432سند المحمد25213504
راسب12غائب 12سومر محمي25313738
راسب181533شادي السفوك25414218
راسب182240شادي كناكر 25513658
راسب12غائب 12شادي ورده25612165
راسب16غائب 16شرٌف الشٌخ25711572
راسب19غائب 19شعبان األحمد25812680
راسب171128شعالن الذٌاب 25999943
راسب0غائب شكري طوران26012198
راسب20غائب 20شهد المراد26112889
راسب20929شهم المعراوي26214243
راسب19غائب 19شٌراز مهباش26314658
راسب212243شٌم السٌد26414179
راسب18غائب 18صالح خلٌل26512508
راسب232750صفاء السوس 26614665
راسب241640صفاء اللبابٌدي26714186
راسب222244صفوان كزكز 26814614
راسب202343صالح الدٌن كف الغزال26914588
راسب17غائب 17ضٌا المحامٌد27012172
راسب20غائب 20ضٌاء المحمٌد 27113448

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 10الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب20غائب 20طارق الشنتوت 27213725
راسب191736طارق العلً 27314650
راسب0غائب طارق فرج27411930
راسب171229طالب الشقق27513695ً
راسب201434طاىر القطان 27613578
راسب171532طالل كمبون27713593
راسب212647طله قصاب باش27814266ً
راسب202141طمو كمبون27913597
راسب171835طو العمر28013665
راسب161733عامر عموان العميان 28199942
راسب18غائب 18عامر عمرة28211100
راسب252348عائدة عدي28314069
راسب16غائب 16عباده ريس28413067
راسب211839عبد اإلله اعراب28513573ً
راسب18غائب 18عبد الباسط الجعبو28613774
راسب18غائب 18عبد الجبار عقاد28711352
راسب16غائب 16عبد الجبار غزال منباز28813128
راسب20غائب 20عبد الجميل المصري28913282
راسب201434عبد الحسٌب النبهان29013673
راسب16غائب 16عبد الحسيب كزكز29113378
راسب242145عبد الحكيم اسماعيل المحمد29213945
راسب182139عبد الحكيم شبمي29313639
راسب201838عبد الحميد الجمل29413273
راسب0غائب عبد الحميد المعمي295874
راسب18غائب 18عبد الحميد سفور29612478
راسب15غائب 15عبد الحمٌد عثمان29712216
راسب221941عبد الحمٌد نعسان29814234
راسب18غائب 18عبد الرحمن الزبدي29912601
راسب17غائب 17عبد الرحمن الغزاوي30013332
راسب262147عبد الرحمن القاسم30114142

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 11الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب211637عبد الرحمن المحمد 30214613
راسب20غائب 20عبد الرحمن المنجد30313230
راسب172542عبد الرحمن النقيب 30413468
راسب222749عبد الرحمن اليويس30513546
راسب181735عبد الرحمن دعدوش30613624
راسب22غائب 22عبد الرحمن دغموش30713358
راسب191635عبد الرحمن دوري30813831
راسب15غائب 15عبد الرحمن سفاف30913664
راسب19غائب 19عبد الرحمن سفاف31012470
راسب21غائب 21عبد الرحمن محمد معط31111750ً
راسب18927عبد الرحمن مغربل31213718
راسب171936عبد الرزاق حاتم31313692
راسب162541عبد الرزاق طعمة31413696
راسب191635عبد الرزاق عالف31513771
راسب231942عبد الستار زقزوق 31614615
راسب181533عبد السالم جواش31713889
راسب222244عبد الصمد الكرٌمو31899925
راسب152237عبد الصمد حمد31914654
راسب9غائب 9عبد العزيز السكماني32013049
راسب201535عبد العزٌز أبو الفقراء32114197
راسب162440عبد العزيز جوخدار32216000
راسب151429عبد العزيز مروان الحالق السقا32390039
راسب20غائب 20عبد العزٌزنبهان32411792
راسب19غائب 19عبد الغنً قصاص32512836
راسب16غائب 16عبد القادر الياسين32613307
راسب9غائب 9عبد القادر بازار32713196
راسب202242عبد الكافً المصري 32814608
راسب182442عبد الكريم االخرس32912732
راسب182745عبد الكريم شيخ النجارين33012925
راسب222648عبد الكرٌم شٌخ طه33114205

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 12الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب18غائب 18عبد الكرٌم قٌلوح33211277
راسب201737عبد الكريم كشكش33314317
راسب0غائب عبد الكرٌم نمر33413697
راسب0غائب عبد اللطٌف الوكاع33511763
راسب18غائب 18عبد اللطٌف طعمة33611560
راسب221840عبد اللطٌف كزكز 33714622
راسب162238عبد اهلل الجمل33813393
راسب16016عبد هللا الحمود 33977704
راسب22غائب 22عبد هللا الحموي34012523
راسب212950عبد هللا الشردوب34114251
راسب183149عبد هللا العٌسى34213662
راسب21غائب 21عبد اهلل أبو عمو34313657
راسب19غائب 19عبد اهلل حبو34413255
راسب13غائب 13عبد هللا خلف34512386
راسب211940عبد اهلل دعدع34613584
راسب202141عبد هللا طٌفور34714111
راسب20غائب 20عبد هللا قرقور34812468
راسب201535عبد اهلل محمد عبد الغني349997
راسب192948عبد هللا نضال سفاف35014240
راسب182038عبد المجٌد البابول35113642ً
راسب192342عبد المسيح جرجس35212324
راسب0غائب عبد الملك العموري35312025
راسب161733عبد الممك جبارو35413736
راسب171330عبد الملك عقاد35514075
راسب213152عبد الناصر الكرٌدي35699935
راسب182240عبد الناصر الٌوسف 35799926
راسب191736عبد الهادي عقدة35814237
راسب18غائب 18عبدالرزاق حاج عمي35913455
راسب221941عبدالكرٌم العطار36014101
راسب21غائب 21عبداهلل ابو الطواقي 36113763

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 13الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب18غائب 18عبداهلل االحمد36213385
راسب17غائب 17عبدهللا المحٌمٌد 36314645
راسب28129عبدهللا زٌاد اللبابٌدي 36414642
راسب0غائب عبداهلل شحيدة365324
راسب24428عبدهللا كنجو 36614652
راسب9غائب 9عبٌد الحسٌن36713363
راسب15غائب 15عبيدة السميمان36813915
راسب16غائب 16عبٌدة بركات العل369ً
راسب192342عبيدة طنيش37013016
راسب202040عبيدة مراد37113772
راسب201939عبيدة ىويدي37213749
راسب15غائب 15عبيده محمد عباس37313346
راسب11غائب 11عدنان افة37413135
راسب15غائب 15عدنان السميمان37512699
راسب13غائب 13عدنان المحمود 37611440
راسب202040عدنان دالي37713634
راسب9غائب 9عدنان عبو37812396
راسب173148عدوية العمر المسعود37913586
راسب171734عدي المزنر38013654
راسب13غائب 13عدي جاسم سلطان381
راسب14غائب 14عدي ديب38213814
راسب141731عطا اهلل جنيد38313874
راسب19غائب 19عفراء الحمد38412847
راسب191837عقيل الناصر 38514038
راسب20غائب 20عالء اشقر 38612840
راسب162339عالء الدٌن العساف 38799934
ناجح285482عالء الدٌن قشاش38814076
راسب14غائب 14عالء الصطوف 38911474
راسب182038عالء حميد 39014672
راسب191837عالء زوزا39113635

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 14الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب263258عالء سبع العرب39214113
ناجح273865عالم الفارس39314191
راسب182442علً الحمودي39414259
راسب21غائب 21علً الخالد 39513344
راسب181735عمي الشاوي 39613911
راسب18غائب 18عمي النحالوي39790052
راسب162238عمي دست39813732
راسب1717عمي سممان39913171
راسب18غائب 18عمي شريف سميمان40013521
راسب0غائب عمي عز الدين401352
راسب22غائب 22علً كاظم40211895
راسب17غائب 17عمي موصممي40312985
راسب131932عمي ياسين درويش40413641
راسب182139عمار اسمندر40514200
راسب201838عمار الحمص40614056ً
راسب20626عمار الخلف 40799933
راسب211536عمار النايف40813144
راسب20غائب 20عمار صافٌه40912622
راسب201636عمار عالوي41012913
راسب19غائب 19عمار فخور 41113131
ناجح285381عمار هوٌدي41214157
راسب231942عمر ارحٌم41314196
راسب181331عمر األخرس41413809
راسب0غائب عمر المحمد41513843
راسب201636عمر جنيد 41613840
راسب222143عمران الصباغ41714112
ناجح285078عمران هوٌدي41814156
راسب191332عمرو الطٌار41914126
راسب17غائب 17عيد برغوث الصالح42013012
راسب222446عواطف كزكز42114250

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 15الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب20غائب 20عيسى حداد42212920
راسب191837عٌسى عطا هللا42314079
راسب181836غادة المصطفى42414270
راسب17غائب 17غمكٌن عبد هللا42511713
راسب0غائب غياث العمري42611802
راسب161632غيداء زيتون42713716
راسب131427فادي البارودي42813680
راسب232346فادي المصري42914153
راسب202747فاطمة الشاويش43014090
راسب9غائب 9فاطمة سرور431
راسب192443فاطمة سرور 43214647
راسب231437فاطمة قشاش43314281
راسب171936فاٌز الحسن الحسٌن43413404
راسب171936فجر حمزة المحمد43514064
راسب172441فراس العميوي43613528
راسب22غائب 22فراس الغرٌوات43712927ً
راسب151126فراس المصطفى43813685
راسب202141فرح العبد الرزاق43912880
راسب10غائب 10فهد المقداد44011776
راسب192140فهد حربة 44114611
راسب193352فٌصل العل44214206ً
راسب181836قتيبة الخالد44313519
راسب0غائب قصً الخمٌس44413947
راسب19625قصً الطلب 44599930
راسب17غائب 17كرٌم علٌشة44614167
راسب19غائب 19كريم كفا44713176
راسب151530كالل المحيميد44813217
راسب0غائب كمال زعٌر44912435
راسب0غائب لما العلوان45014094ً
راسب252348لماح شعبان 45114691

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 16الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب211738لٌث الحجوان 45214610
راسب0غائب ليفون رزوق45313649
راسب182139ماجد الالذقاني45413892
راسب21غائب 21ماجد محمد الشناق45512029
راسب172138مازن قاقات45614095
راسب0غائب  مالك الجهمان45711309ً
راسب232245مالك الجٌجكل45814192ً
راسب262753مالك السمان45914062
راسب212748ماهر الجوهر46014088
راسب161733ماهر صلٌع46113730ً
راسب14غائب 14مايكل زياده46212905
راسب191635مجاب حاج عمي46314310
راسب15غائب 15مجد صوان46413085
راسب201131مجد مرهج46514181
راسب201939محسن العلوان46614060ً
ناجح263763محمد ابراهٌم مصري رجب46714098
راسب182240محمد اسكندر أحمد46813098
راسب14غائب 14محمد اغٌد االدلب46912898ً
راسب0غائب محمد االحمد47012383
راسب191736محمد األحمد47113306
راسب0غائب محمد البغدادي47283
راسب0غائب محمد الجاسم473521
راسب18غائب 18محمد الجدعان47412619
راسب13غائب 13محمد الحاتم47511542
راسب0غائب محمد الحاج عبٌد47613450
راسب191736محمد الحسٌن47713753
راسب181937محمد الحموي 47813619
راسب182139محمد الخالد47914073
راسب213354محمد الرحٌل48014269

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 17الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب191736محمد السمٌر48114287
راسب16غائب 16محمد السٌد عٌسى 48211414
راسب242347محمد الشمال48314146ً
راسب0غائب محمد العسكر 484953
راسب182341محمد العل48514121ً
راسب192039محمد العموري48614193
راسب19019محمد العوٌر48799932
راسب13غائب 13محمد الفارس48812117
راسب152641محمد الكنعان48912297
راسب232245محمد الناصر49013530
راسب232346محمد النصر49114089
راسب152540محمد النعٌم49213780
راسب14غائب 14محمد الهارون 49313465
راسب17غائب 17محمد الوتار49412457
راسب20غائب 20محمد الياسين49512729
راسب0غائب محمد الياسين496218
راسب171734محمد امير عدي49713742
راسب172239محمد أبو جاسم49814244
راسب241842محمد أدٌب القاسم49914294
راسب161531محمد بدر قشاش50013798
راسب203050محمد بدٌع زقزوق 50114612
راسب202040محمد بظ50214236
راسب232043محمد ثائر كرزون50314204
راسب0غائب 0محمد جاسر عمي 504770
راسب191938محمد جالل الالذقان50514195ً
راسب191534محمد جمال الشعار50613407
راسب192342محمد جمعة الحفٌان 50799929
راسب212142محمد جنٌد50899959
راسب9غائب 9محمد حجازي50912428
راسب18غائب 18محمد خالد دبدوب51012693
راسب191938محمد خالد موسى باشا 51113663

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 18الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب22غائب 22محمد خاني 51213906
راسب241842محمد خلف العنزي 51399947
راسب24غائب 24محمد خميفة العسكر514953
راسب212142محمد ديب عمر حشيش51513231
راسب10غائب 10محمد راتب خطاب51612168
راسب17غائب 17محمد راغب العلوانً 51711407
راسب191837محمد رامز حسن51814216
راسب0غائب  محمد رياض عالوي51911678
راسب21غائب 21محمد زاهر المعصرانً 52011383
راسب10غائب 10محمد زاىر بالطو52113130
راسب191837محمد سالم احمد52299950
راسب16غائب 16محمد سامر  العزٌوت52313286ً
راسب282654محمد سلوم52414119
راسب0غائب محمد شًء فار525258
راسب24غائب 24محمد صالح الموسى52611933
ناجح234063محمد صطوف52714261
راسب251439محمد صالح الدٌن الصباغ52814055
راسب222648محمد طالل خلوف 52914670
راسب15غائب 15محمد طوماني53013705
راسب211738محمد ظافر الشٌخ خالد53114268
راسب202040محمد عبد الخمف53299961
راسب20غائب 20محمد عبد الرحمن عبدو53313150
راسب17غائب 17محمد عبد العزٌز53411970
راسب151631محمد عبد المطيف ظاظة53513828
راسب222143محمد عبد اهلل محمد53699944
راسب0غائب محمد عبد الواحد53713563
راسب231437محمد عدنان الخلف 53814621
راسب15غائب 15محمد عدنان القاسم539634
راسب172138محمد عروب54014148
راسب18غائب 18محمد عالء حاكمي 54122296

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 19الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب232851محمد علً الحسٌن 54213562
راسب211536محمد علً الزٌن54314217
راسب221739محمد علً العلوش 54499938
راسب172138محمد علً حمشو54513554
راسب18غائب 18محمد فارس الجاسم54612663
راسب171532محمد فارس زرقش54713589
راسب16غائب 16محمد فارس قبش54813913
راسب20غائب 20محمد فراش54911944
راسب201232محمد فرجان55013671ً
راسب161733محمد فرحان طيماز55113797
راسب202444محمد فهد الرمضان55214271
راسب0غائب 0محمد فهمً السبع 55312118
راسب181836محمد فواز المحمد55414252
راسب202545محمد قتيبة النبيان 55513335
راسب142539محمد قمر الين55613359
راسب20غائب 20محمد كركوتلً العسكري55711498
راسب25غائب 25محمد كزكز55813238
راسب0غائب محمد كسر 55911237
راسب191736محمد كشباش56014177
راسب23326محمد مصطفى  المصطفى56114052
راسب222749محمد مصطفى اجبارة56214137
راسب191837محمد مصطفى كشباش 56313292
راسب212041محمد منذر المبٌض56414219
راسب221840محمد مؤمن ضاهر56514086
راسب171835محمد نجم علوش56613604
راسب20غائب 20محمد نور االبراهٌم56711803
راسب16غائب 16محمد نور الخضر56812716
راسب202848محمد نور الدٌن56914059
راسب262753محمد نور السراج57014102
راسب191433محمد نور السقا57114083

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 20الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب151631محمد نور الشامي57213357
راسب202646محمد نور الشواف57314296
راسب181634محمد نور العبود57414275
راسب192847محمد نور العساف57513260
راسب25غائب 25محمد نور القصاب57613019
راسب191534محمد نور الالذقان57714168ً
راسب182644محمد نور تلٌت57814222ً
ناجح284371محمد نور عروان57914127ً
راسب272249محمد نور عصفور58014123
راسب25غائب 25محمد نيوف58114096
راسب141327محمد واصل الياللي58212893
راسب122133محمد وليد الرمال58312703
راسب11غائب 11محمد ولٌد المصري58411160
راسب151732محمد يزيد مممي58599968
راسب191736محمد يونس58613249
راسب201939محمود البقدونسي58713606
راسب172643محمود الرحال58814053
راسب11غائب 11محمود الفرداوي58912757
راسب15غائب 15محمود الكامل59011618
راسب172744محمود المصيطف59113949
راسب182846محمود المناع59214262
ناجح263864محمود أحمد االبراىيم59314162
راسب12غائب 12محمود أحمد السالم594
راسب181533محمود جبارو59514151
راسب0غائب محمود جمٌدة59611343
راسب151429محمود جنيد59713687
راسب17غائب 17محمود سفاف59814257
راسب21غائب 21محمود شحاده59913490
راسب241842محمود شريف االبراىيم60014176
راسب152035محمود شوربا60113026

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 21الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب253459محمود عثمان60214122
راسب171431محمود عصار60313832
راسب19غائب 19محمود عمي الحسن604545
راسب181735محمود لطفي60514115
راسب19غائب 19محمود مكاوي60612365
راسب172037محي الدين الطبل60714135
راسب10غائب 10مرتضى الشيخ60813767
راسب201939مرداس العظم 60913571
راسب16غائب 16مرهف األسمر61011566
ناجح265177مرىف العمر61114150
ناجح284068مريم سفاف61214124
راسب202848مريم كوجان61313721
راسب212142مسعف كنعان61413549
راسب15غائب 15مشهور مخول61512295
راسب17غائب 17مصطفى الجمال 61611232
راسب22غائب 22مصطفى الحمٌدي61712734
راسب181937مصطفى الخطيب 61813788
راسب0غائب مصطفى الطٌش61912606
راسب24غائب 24مصطفى النقٌب62012314
ناجح165470مصطفى جرجنازي62112983
راسب202242مصطفى سفاف 62213844
راسب18غائب 18مصطفى عبد الواحد62312782
راسب14غائب 14مصطفى عمر62411676
راسب18غائب 18مصطفى هربش62510727
راسب16غائب 16مصطفى ٌحٌى رجب62613426
راسب172138مصعب المنصور62713369
راسب151934مصعب شنان62813368
راسب20غائب 20مضر اسماعٌل62911570
راسب19غائب 19مضر المحمود 63012092
راسب202040مضر عبدو 63199924
راسب16غائب 16مطٌع هده البرازي63212158

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 22الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب20غائب 20معاذ االشرفان63311784ً
راسب221335معاذ العبداهلل63413148
راسب232447معاذ قدور63514107
راسب161935معاوية الشيخ بكرو63613740
راسب24غائب 24معتز ٌو سفان63711490
راسب0غائب مقداد حمص63813995ً
راسب172037مميم سفاف63913640
راسب191736مميم قفورة64013896
راسب212546مميم محمد64114071
راسب15غائب 15ممدوح المصري64211845
راسب212142ممدوح شتات 64314626
راسب0غائب ممدوح عروب64412353
راسب191736ممدوح ىدلو64513582
راسب252752منال المياوش64614058
راسب182139منصور عباس64712803
راسب191635منقذ حوران64813884ً
راسب0غائب منى زٌدان64913996
راسب182442منى فاعور65014635
راسب152338مياب كيالني65113693
راسب181230مينا غازي الدريس 65214616
راسب181937ميند عيسى65313779
راسب211233ميند ناصر 65413684
راسب173855مهند ٌوسف65513808
راسب161834موسى الدندل65613293
ناجح285886موسى العمي65714154
راسب181735مؤتمن وداح 65814625
راسب201838مؤٌد المحمد 65913980
راسب162238مؤٌد ملحم66013102
راسب232851مي المحمد 66114664
راسب201838مٌثم ادرٌس 66212850

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 23الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب20غائب 20مٌسر مسطو الحلب66313409ً
ناجح284371ميسم الشامي المنيني66414110
راسب24غائب 24ميسم الفنار66513711
راسب181836مٌسم مسعود66612843
راسب181937ميشيل الطرشة66714207
راسب202141مٌمون االبراهٌم668124
راسب20غائب 20مٌمونة جواد66913296
راسب272956نادية الشيخ خميل67014163
راسب12غائب 12نافع عاقل67110662
راسب18غائب 18ناٌف الحمدي67212914
راسب231538نايف عدنان محمد عمي67314224
راسب22غائب 22نبال المصري67412886
راسب151530نبٌل الهالل67513402ً
راسب202646نجم الدين الدرويش67614208
راسب19غائب 19نجٌب الطراف67710781
راسب201838نجيب بركات 67814660
راسب201939ندوة العٌسى67913879
راسب22غائب 22نسٌم اسعد68012851
راسب18غائب 18نصر الدٌن األحمد العبد هللا68111513
راسب25غائب 25نواف المنصور68213324
راسب17غائب 17نور البكور68312939
راسب231538نور الدٌن الٌونس68413626
راسب16غائب 16نور الدٌن عروب68513330
راسب232144نور الدين عيسى الشين68699945
راسب16غائب 16نور المصطفى68711598
راسب201939نور الهدى العتر68812150
راسب222143نور اليدى سفراني68914077
ناجح284674نور عبو69014109

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 24الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب18غائب 18نور نابلس69122253ً
راسب0غائب نٌجرفان عل692238ً
ناجح283765ىادية الططر69314070
راسب181230هاشم عٌد69412611
راسب201737ىاني الحسين 69514045
راسب191635ىاني دومط69613615
راسب202040هانً معرزاف69713194ً
راسب241438ىبة المحمد 69814623
راسب16غائب 16هبه العكله69912820
راسب182846هشام عراب70013618ً
راسب263157ىال المصري70114180
راسب27غائب 27هال حجازي70212642
راسب202141هٌام الشٌخ70399914
راسب20غائب 20وائل الحمصي70412790
راسب182038وائل دالي احمد 70514640
راسب201939وائل عاشور70613064
راسب22غائب 22وائل عبد الغن70712599ً
راسب181735وائل وتارة70813669
راسب172542وردان كاسوحة70912792
راسب14غائب 14وسام نبك71012998ً
راسب191837وفاء السقا71113539
راسب192847وفاء ٌغمور71213587
ناجح294372والء جعيمة71314108
راسب202545وليد الطباع71414103
راسب14غائب 14وليد درويش71514051
راسب152035ولٌد شٌخ الغنامة71613274
راسب202141يارا الجاني71714057
راسب18غائب 18ٌاسر الدبساوي 71811462
راسب14غائب 14ٌاسر الزٌدان71911549
راسب24غائب 24ٌاسر سلمون72011924

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   



2017/2018   الفصل االول 
25 من 25الصفحة 

1نتائج مادة حيوية 
-السنة الثانية  - 

كلية الطب البيطري
 شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

النتيجةالمجموععالمة النظري

راسب14غائب 14ٌاسر كعٌد72112731
راسب182139ٌامن علً المٌهوب 72213518
راسب191534ٌامن عٌاش 72313987
راسب212142يحيى الديواني72414050
راسب272350يحيى الطيش72514203
راسب2525ٌزن الحاج عبدهللا72614319
راسب15غائب 15ٌزن العل72711677ً
راسب152237ٌزن أحمدالخضر72813786
راسب212445يزن أسعد72914226
راسب211940يمان الحالق73014245
راسب161531ٌوسف السعٌد 73199939
راسب161632ٌوسف الكسم 73299923
راسب191332ٌوسف سلٌم73313142
راسب19غائب 19ٌوسف عبد هللا73412846
راسب171936ٌوسف عبدون73513932
راسب212142ٌوسف كوجان73613108
راسب18غائب 18ٌوسف ٌوسف73713043
راسب201737ٌونس الراشد73813326

مصدق عميد الكمية
د محمد فاضل.أ

         أمين السر          رئيس لجنة الرصد        مدرس المقرر

%3.35نسبة النجاح  عضو          عضو          عضو   


