
2017/2018الفصل االول  نتائج مادة طبائع الحيوان 

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
اسم الطالب

وضع 
العملي

عالمة
 العملي

وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب162743        ابراىيم  السيد199927
راسب19غائب 19     محمد الحميد الحسن213232
راسب15غائب 15ابراىيم الحمد3
راسب25غائب 25ابراىيم الخابور412178
راسب261844ابراىيم الساروت514352
راسب3131ابراىيم الصباغ614147
راسب17غائب 17ابراهٌم الضٌف7851
راسب0غائب ابراهٌم العٌدان8926
راسب0غائب ابراهٌم ٌوسف9260
ناجح253964ابو بكر المصطفى1014368
راسب20غائب 20احمد االفٌون1113408ً
راسب172542احمد الحاج ابراىيم1299937
راسب21غائب 21احمد الحسين1312533
ناجح175067احمد الشحود1414066
ناجح244670احمد العزو العبيد1514363
ناجح244367احمد الياسين1614527
راسب20غائب 20احمد جراد1712376
راسب243256احمد جوخدار1814125
راسب22غائب 22احمد دكرل1913056ً
راسب233558احمد رامي العبداهلل العبدالرحمن2014521
راسب173855احمد عكاش2114118
ناجح204262احمد ممحم2214345
راسب0غائب 0ادىم غازي2314408
راسب21غائب 21اسامه سالمه2413350
ناجح194564اسحاق عبد الرحمن2514384
راسب16غائب 16اسماعٌل طالب2614648
راسب0غائب 0اشرف عفريت2714496
راسب253459االء حمبيو2814409
راسب222648المعتصم باهلل الخطيب2914418
راسب1غائب 1الٌاس حواش3014503ً
راسب213657الياس يوسف3114440

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ
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راسب0غائب 0امانً العبسً اللبابٌدي3214679
راسب0غائب 0امجد فلفل3314585
ناجح263965امجد نعسان3414419
راسب26غائب 26امير سالمو3512320
ناجح263561اناس الشيحاوي3614341
راسب252247انس االبراىيم 3713867
راسب173148انس داىن3814343
ناجح215071انس زقريط3914381
راسب213556انس قطان4014519
راسب18غائب 18اٌمن الشبل41965ً
راسب193251ايمن الياسين4214233
راسب15غائب 15اٌهم حراقة 4314016
راسب18غائب 18اٌهم عٌسى4413334
راسب17غائب 17إبراهٌم الخطاب4513750
راسب0غائب 0إبراهٌم الشعٌب4613887
ناجح264975إياد العوض4714437
راسب21غائب 21إٌاد عبظو4814574
راسب20غائب 20أحمد األحمد الكمش4913720
راسب21غائب 21أحمد الحسين5012167
راسب20غائب 20أحمد الديري5112481
راسب20غائب 20أحمد الرمضان5214276
راسب18غائب 18أحمد العمر5313622
راسب0غائب 0أحمد المحمد5414687
راسب0غائب أحمد المحمود5513007
راسب192746أحمد المعمار5614545
راسب202040أحمد أحمد5714486
ناجح204161أحمد سالم رعد5814380
راسب163753أحمد سميم عوده5910007
راسب0غائب 0أحمد سواس6014688
راسب163349أحمد عسكر الرجب6188885
راسب17غائب 17أحمد غبشة6213603
ناجح255378أحمد فاخوري6314428
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راسب20غائب 20أحمد كٌالن6413073ً
راسب17غائب 17أحمد محمد الشوٌخ6513699
راسب0غائب 0أحمد محمد جمال فٌزو 6610015
راسب182846أحمد نمر6714161
راسب22غائب 22أدهم السراج6813532
راسب18غائب 18أدىم عوارك6935
ناجح285381أريج عبد العال7014599
راسب16غائب 16أسامة الحموي7113727
راسب172845أسد حمدان7214346
ناجح234972أمثل بدران7314476
راسب15غائب 15أمٌر البوش7414225
ناجح194160أنس االحمد7514573
ناجح274673أنس السخني7614543
راسب18غائب 18أنس الشٌخ7790007
راسب25غائب 25أٌهم منصور7813377
راسب24غائب 24آصال بالل7912086
ناجح285381آالء الياسين8014378
راسب0غائب 0آالء عكعك8114582
راسب182442آالء كميل8214382
ناجح275077آية طو جمال بك8310000
ناجح274067آيو عصفور8414628
راسب17غائب 17باسل كنعان8514184
ناجح275380بتول خميس8614467
ناجح243963براء جمال8714429
راسب183654براء عباس8814571
راسب0غائب 0بشار الجداوي8914509
راسب183250بشار ماضي9014452
راسب192847بشير السعيد9114698
راسب16غائب 16بالل الخرط 9214209
ناجح234669بالل زوده9314375
راسب203656بالل عبد الرزاق برغوث9414291
راسب0غائب 0بهاء الدٌن جمعه9514385
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راسب123042بياء الدين حنو 9614221
راسب20غائب 20بيان االحمد9726
راسب172239جاك ديب9814602
راسب182644جان نصره9914515
راسب173855جاىد اليان مرضعة10010020
راسب17غائب 17جرجس العجي10114500
راسب122840جعفر احمد10214360
راسب182745جعفر كنوج10314579
راسب21غائب 21جمٌل عبد الوهاب104
راسب25غائب 25جياد الديك10512235
ناجح224769جياد الزبدي10614511
راسب0غائب 0جودي جاوٌش10714537
راسب0غائب 0جورج اسحق10814604
راسب223254جورج انطونيوس10914332
راسب202343جورج مروش11014342
راسب10غائب 10حازم التتان11112035
راسب20غائب 20حازم الحسن11229
راسب193554حازم كابور11314518
ناجح224163حازم كوجان11414657
راسب192746حافظ كيال11514082
راسب19غائب 19حامد المقداد11612007
راسب142539حبيب غالي11714514
راسب223052حسام ارحيم11813553
راسب18غائب 18حسام الشعار11913403
راسب15غائب 15حسام الكوجك12012008
ناجح233760حسان الزعبي12114684
راسب184058حسان العباس12214457
راسب0غائب حسان صافيو12311516
ناجح264975حسان فيد12499979
راسب27غائب 27حسن ابو احمد 12514232
راسب20غائب 20حسن األحمد12612529
ناجح184462حسن التاز12714632
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د محمد فاضل.   أ
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ناجح234366حسن الصطوف الوقاع12814466
راسب0غائب حسن الظاهر12913271
راسب15غائب 15حسن جحا13022275
راسب112940حسن ديوب13114446
راسب192847حسن عمي13214350
ناجح274875حسن عواد صالح13310010
راسب23غائب 23حسن كابور13412325
راسب193049حسن مصري13514414
راسب19غائب 19حسين اسعد13612009
راسب163955حسين الحسين13714530
راسب18غائب 18حسين العجمي13811932
ناجح224870حسين العمي13914387
ناجح204060حسين الكنعان14014339
ناجح274168حسين رحمو14114555
ناجح205070حسين مرزا14214525
راسب132942حمزة العمواني14314478
راسب19غائب 19حمزة العلٌوي14413795
راسب17غائب 17حمزة سالوسي14514267
ناجح223860حمزة عثمان14614701
راسب3غائب 3حمزه الجباوي14714407
راسب243559حنان حمود14814620
راسب191938حيدر بمول14914494
راسب0غائب خالد االخرس15013794
راسب213354خالد الحميدي15114054
ناجح184563خالد الدرويش15214692
ناجح234063خالد الشيوط15399990
راسب21غائب 21خالد العمادي15412276
راسب26غائب 26خالد العواج15511808
راسب18غائب 18خالد الموسى15612885
راسب203454خالد جمبي15799928
راسب153752خالد رضوان العثماني15814286
ناجح224870خالد رمضان15914505
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د محمد فاضل.   أ
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راسب242246خالد شمندر16014690
راسب122436خالد قدوره16114685
راسب17غائب 17خضر أحمد حجً أحمد16290021
راسب252449خضر صبوح16314439
راسب26غائب 26خضر ضفار164
راسب0غائب خلف خلف 165950
راسب0غائب 0خلود احمد الخلف العثمان16610013
ناجح223860خميل عبود16714335
ناجح263965خميل عمار العمر16810011
راسب202343دانيال صالح16914442
راسب132538دلشاد حسن محمد17010016
ناجح283866ديمو الباشوري17114421
ناجح225072ذو اليمة صالح17214474
راسب21غائب 21راغب عرفه17313315
راسب223456رافع شيخ الغنامة17414048
راسب243458رامي الجريص 17588888
راسب193150رامي أشقر17614587
راسب17غائب 17رامً شاهٌن17744444
راسب17غائب 17رأفت نانو178
راسب0غائب 0ربٌع نعمه17914569
راسب0غائب 0رجٌنا الدٌري18014517
راسب22غائب 22رشا الدروٌش18114273
راسب0غائب 0رغد االرنؤط18214533
راسب0غائب 0رغد الصباغ18314551
راسب18غائب 18رفيق دياب18412968
ناجح284977رولى محناية18514420
ناجح255277ريم العتال18614531
ناجح273360ريمو استانبولي18714597
راسب27غائب 27رئام حمادة188
راسب19غائب 19زايد الغادر المحرسي18912032
راسب0غائب زكي نجار19014
راسب20غائب 20زىر الدين حماده19112438

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ
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راسب22غائب 22زياد اليالل19212336
راسب7غائب 7زٌد الزعب19314383ً
راسب16غائب 16زٌد مشعان19413877
راسب183957زيوس سعدو19514487
ناجح245579ساجدة العافص19614036
راسب17غائب 17سالم كردي19713014
ناجح263662سامر العبيد19814502
راسب28533سامر العيسو19914432
راسب163147سامر يوسف20014445
راسب20غائب 20سامي الطيش20112567
راسب0غائب 0سدره الطعيمو20214490
راسب203555سعاد الحمبي20314401
ناجح274875سعد االحمد20414402
راسب17غائب 17سعٌد المصري 20513499
ناجح225678سعيد اليوسفي20614542
راسب0غائب سالم الكواممة20711746
ناجح285280سالم المحمح20814379
راسب203050سممى عرفة20914689
راسب18غائب 18سلٌمان سفران21012826ً
راسب0غائب سلٌمان عٌسى 211823
راسب17غائب 17سومر الحول212815ً
راسب142337شادي الحسين21314351
ناجح253560شادي حسن21414365
راسب22غائب 22شادي محمد21512068
راسب0غائب 0شهد المحمد االحمد عان21610021ً
راسب252449شيماء عرابي21714578
ناجح214869صالح المصمح21877774
راسب19غائب 19صالح حسٌن219
راسب0غائب صالح نوح مصطفى 22011637
ناجح283866صايل المحمد22114400
ناجح253863صبا الراعي22214461
راسب17غائب 17صفوان عياش22312476

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ
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راسب0غائب 0صقر الكنجو22414483
ناجح184664صييب الوتار22513883
راسب17غائب 17طارق المصري22613425
راسب182240طارق عز الدين22777717
راسب252348طارق كمبون22814085
راسب0غائب 0طلحه دٌاب22914694
ناجح255782طو الحسن23014426
ناجح214061طو الشيخ23114391
راسب0غائب 0طو طيار23214577
راسب172643طوني مسعد23314355
راسب0غائب 0عامر الدياب23414528
راسب22غائب 22عامر حبيب23511814
راسب202545عائشة الحالق23614538
ناجح254570عائشة موسى باشا23714470
ناجح234366عباده الشيخ حمدون23814576
راسب213253عبد البااسط الجاروف23914510
راسب193049عبد الحكيم اسماعيل المحمد24013945
راسب17غائب 17عبد الحكٌم قنوت24113793
راسب172542عبد الحميد الخمف24277777
راسب203757عبد الحميد عوده24314484
ناجح175269عبد الرحمن الدولتمي24414564
ناجح214566عبد الرحمن الرشواني24514423
راسب22غائب 22عبد الرحمن الزبدي24612601
راسب0غائب عبد الرحمن السالم 247529
راسب16غائب 16عبد الرحمن السلٌمان24813310
راسب241842عبد الرحمن عرواني24999974
راسب18غائب 18عبد الرحمن عمري25013638
راسب0غائب 0عبد الرحمن فالح25114695
راسب9غائب 9عبد الرحمن قدور252
راسب19غائب 19عبد الرحمن كزكز25313398
راسب202848عبد الرحيم مدور25414590
راسب252954عبد الرزاق العبيد25514393

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ
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ناجح234265عبد الرزاق سعد25614532
راسب20غائب 20عبد الرزاق محيميد دبيس25712618
راسب0غائب 0عبد السالم كوجان25814666
راسب0غائب عبد السالم معطي25911494
ناجح283866عبد الصمد المييدي26010023
راسب0غائب 0عبد العزٌز الخوجه26114693
راسب0غائب 0عبد العزيز العمي26214655
راسب18غائب 18عبد العزيز حموية26313186
راسب163450عبد الغني عبد الصمد26414334
راسب202848عبد الفتاح محمد كمال حمد النيار26510009
راسب183149عبد القادر عزاوي النجم26610005
راسب17غائب 17عبد الكرٌم البكور26713605
راسب24غائب 24عبد الكريم الطيار 26814049
ناجح283765عبد الكريم جعبان26914683
راسب20غائب 20عبد الكريم قيموح27011277
راسب17غائب 17عبد الكرٌم نمر27113697
راسب0غائب عبد اهلل البيطار27212012
راسب10غائب 10عبد اهلل الحمدو273
راسب192039عبد اهلل الشاعر27414074
راسب192847عبد اهلل المحيميد27514158
راسب17غائب 17عبد هللا الٌوسف27613095
راسب0غائب عبد اهلل جحا27711668
راسب26غائب 26عبد اهلل جدعان الحسين27812113
راسب253257عبد اهلل جعمور27914565
راسب21غائب 21عبد اهلل حاكمي28011526
راسب21غائب 21عبد هللا حجازي28113919
راسب212546عبد اهلل خاني28214263
راسب21غائب 21عبد هللا شحٌدة283
راسب203959عبد اهلل طيفور28414111
راسب223153عبد اهلل مغمومو28514436
راسب0غائب 0عبد المجيد الزبدي28614594
راسب21غائب 21عبد المجيد حماده28712698

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ
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راسب172542عبد المجيد عمر28814449
ناجح254873عبد الممك الشحود28914340
راسب193049عبد الممك دىيمش29014277
ناجح233760عبد المناف عمي29110024
ناجح285684عبد المنعم ابرش29214433
راسب17غائب 17عبد المنعم النشار29390045
راسب16غائب 16عبد الناصر زكار29413161
راسب212546عبد اليادي الحامض29514293
راسب0غائب 0عبد الهادي السكر29614422
ناجح224062عبد اليادي جمعوط29714520
راسب241943عبد اليادي غبشة29814174
ناجح263864عبد اليادي يوسفان29914682
راسب171431عبد الوىاب عبد الفتاح حسين30010022
راسب20غائب 20عبداهلل الحمود العمري30112437
ناجح234063عبداهلل العموري30214634
راسب0غائب 0عبدهللا العوض30313769
راسب22غائب 22عبداهلل المحيميد30414158
ناجح244670عبداهلل المصطفى30514539
راسب0غائب عبداهلل أحمد الحمود306932
راسب183149عبداهلل جاعورة30714480
راسب192140عبداهلل عبد المطيف الحموي30810019
راسب242145عبداهلل محمد 30914223
راسب16غائب 16عبيد العبيد31014447
راسب23غائب 23عبيده السرميني31112128
ناجح264672عبيده أبو شاش31214644
راسب20غائب 20عبير االحمد31311822
راسب15غائب 15عدنان افة31413135
راسب23غائب 23عدنان العك31512338
راسب23غائب 23عدي سيف الدين31612140
ناجح243761عرابي عروب 31714220
راسب172946عزام عبد اهلل31814477
راسب133043عصام القطمو31914697

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ

مدرس المقرر             رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة طبائع الحيوان 

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح274370عطاء حمامي32014403
راسب0غائب عفاف الغازي32111690
ناجح253863عقبو فرج32214357
ناجح264672عالء الدين االخرس32314370
راسب20غائب 20عالء الدين السيد32412446
راسب202848عالء الدين كاخيو32514643
ناجح253863عالء الشاعر32614411
راسب10غائب 10عالء الصالحاني32711985
راسب17غائب 17عالء نصٌر32813706
راسب243458عمي اسماعيل32914389
راسب171532عمي البدور33014361
راسب17غائب 17علً الحسٌن33113600
راسب272855عمي الحصيدي33214562
ناجح263561عمي الديري33314471
راسب183553عمي الساروت33414367
راسب222749عمي السمموني33514441
راسب0غائب عمي الشامية336239
راسب20غائب 20عمي بركات33714504
راسب0غائب علً بركات33811709
ناجح223961عمي بقعاوي33914523
راسب0غائب 0عمي جركس34014495
راسب5غائب 5علً رضوان34114501
ناجح273966عمي سبع العرب34214435
راسب24غائب 24علً طوبر343
راسب16غائب 16علً طوبر34413166
راسب193453عمي عاقل34514255
راسب17غائب 17علً عز الدٌن346
راسب193655عمي غانم34714529
راسب243054عمي كميب 34888889
راسب163652عمي ماضي34914453
ناجح224163عمي موسى35014444
راسب15غائب 15علً هنداوي35113240

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ

مدرس المقرر             رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة طبائع الحيوان 

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب20غائب 20عميان العطاونة35212034
راسب123244عمار االحمد35314348
راسب172946عمار حمود35414563
راسب253459عمار عمي35514359
ناجح274168عمر الخميل35614468
ناجح255075عمر الطعان35714424
راسب24غائب 24عمر الطماس35814247
راسب151328عمر القحاص35914479
ناجح263763عمر طبخو36014415
راسب0غائب 0عمران عدي36114548
ناجح213960عمران منصور36214619
راسب0غائب 0عمرو البن36314535ً
راسب21غائب 21عمرو الطيار36414126
راسب16غائب 16عواطف كزكز36514250
راسب173350عيسى عطاهلل36614079
راسب233558غالب مكاوي36714404
راسب0غائب غانم الدلٌم368868ً
راسب0غائب 0غزل خرسو36914700
ناجح233962غسان الشعار37014481
راسب0غائب غفار صقر37112688
راسب20غائب 20غمكين عبد اهلل37211713
راسب282755غوى نضال شممص37310014
راسب203353غياث خوام37414552
راسب223254غيث البيسكي37514589
راسب233457فادي الخطيب37614567
ناجح243761فادي جربوع37714425
راسب182442فادي فرح37814448
راسب262349فاطمة الصاري37914686
راسب3838فاطمة قشاش38014281
ناجح273562فاطمو الزىراء المعراوي38114462
ناجح275380فراس فنصو38214601
راسب152843فراس قيمة38314568

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ

مدرس المقرر             رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة طبائع الحيوان 

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب21غائب 21فرح الحمود38412894
ناجح273865فرح كيالني38514600
راسب202343فرىاد محسن طحمو38610006
راسب21غائب 21فؤاد مصطفى38711546
ناجح285179فيحاء الصباغ38814507
راسب20غائب 20قصً جاسم38912405
راسب27027قمر بدر39014661
راسب222244قيس اسماعيل39114581
راسب16غائب 16قيس الشيخ ابراىيم39214194
راسب182947قيس الشيخ ابراىيم 39314194
راسب0غائب كامل الشاهر 394866
راسب223254كاوا رجا اهلل عمو39510001
ناجح264571كرم اسحق39614364
راسب184159كرمو االحمد39714570
راسب0غائب 0كريم جمالو39814376
راسب152843كريم كفا39913176
راسب22غائب 22لبنى عيد40014238
ناجح284472لمى الشامي40114473
راسب0غائب لؤي عبد الحميم40222282
راسب23غائب 23ليث النعمو40312164
راسب22غائب 22ماري سول مخول40414405
راسب0غائب 0مارٌنا زهٌر كبرٌت40510012
راسب212647مازن الداود40677773
راسب25غائب 25ماسو البخاري40712341
راسب0غائب مالك المنٌخر408854
راسب17غائب 17مالك عمرٌن 40922283
راسب25غائب 25ماىر العثمان41012171
راسب0غائب 0مايا خير بك41114491
ناجح205171مأمون الدباغ41214506
راسب263157مأمون كرديش معراوي41314374
راسب19غائب 19مجد الدٌن الزبدي41413362
ناجح174461مجد رشراش41514349

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب152540مجد عباس41614398
راسب182846مجد عالء الدين بكر41710003
ناجح164460مجدي غرز الدين41814354
راسب19غائب 19محمد ابراىيم41914176
راسب233255محمد اخرس42014524
راسب153247محمد اسالم الفارس الخموف42188881
راسب182543محمد اشقر 42213011
راسب23غائب 23محمد األشقر42313576
راسب15غائب 15محمد األقرعالفرات424
راسب201333محمد الجمطة42514129
راسب15غائب 15محمد الحسن42613275
راسب23غائب 23محمد الحصني42711886
راسب223557محمد الحموي42813619
راسب16غائب 16محمد الحمٌد الحسن42913232
ناجح253964محمد الخطيب43014489
راسب26غائب 26محمد الرمضان43114460
راسب202949محمد الساروت43214395
ناجح253762محمد السموم43314559
ناجح274370محمد الشمالي43414431
راسب0غائب محمد الشٌخ 43522285
راسب21غائب 21محمد الصابون43613777ً
راسب203050محمد الصالح 43714201
ناجح253964محمد الضاىر43814681
راسب0غائب 0محمد الطوبجي43914459
راسب27غائب 27محمد العاشق الملقب بعرب44014337
راسب192443محمد العطار44114072
راسب172643محمد العالوي44213253
راسب0غائب محمد العمي بن مالك44311769
راسب24غائب 24محمد الفقياء44412028
راسب0غائب محمد القاسم445634
ناجح274673محمد المحمد44614399
راسب0غائب 0محمد المخمف44714593

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب183250محمد المنصور44814696
راسب17غائب 17محمد النعيم44913780
راسب17غائب 17محمد النهار45013162
راسب20غائب 20محمد الياشم45112505
ناجح235174محمد الياسين45214493
راسب22غائب 22محمد اليوسف45312227
راسب282654محمد امين دعدع45414347
راسب15غائب 15محمد ايمن أصفري45514141
راسب18غائب 18محمد أراكيل45612870
راسب17غائب 17محمد أشرف الهزاع45713735
راسب26غائب 26محمد أنس الحموي45812318
راسب242751محمد بربور45914386
راسب193453محمد بظ46014236
راسب163046محمد بيموان46190060
راسب0غائب 0محمد بيدق46214566
راسب0غائب محمد جاسر عمي463770
راسب203050محمد جدوع46414458
ناجح244771محمد جعبو46590036
راسب202646محمد جالل لطفي46614554
راسب242751محمد جندي46714508
راسب203454محمد حازم الدبور46814540
راسب20غائب 20محمد حمد46912389
راسب193453محمد خالد المحمد47010017
راسب152742محمد خوام 47177701
راسب283058محمد خير الجاروف47214488
راسب202646محمد دىيمش47314609
راسب183250محمد رامز حسن47414216
راسب20غائب 20محمد رامي المميح47514145
راسب243054محمد رضوان البدوي47614583
راسب17غائب 17محمد رضى الحاج حامد47713647
راسب243155محمد زغبي47814547
راسب233255محمد زىير الحريري47914627

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب173047محمد سميمان48014598
راسب0غائب 0محمد شفٌق أبو علو48114544
راسب182846محمد شيخ السوق 48214116
ناجح255378محمد شيخ خالد48314572
راسب0غائب 0محمد صالح الخرابة48410018
راسب22غائب 22محمد ضاىر48510599
راسب9غائب 9محمد عباده عدي48613731
راسب193150محمد عبد الكريم العثمان48714213
ناجح253964محمد عبد اليادي تميتي48814498
راسب17غائب 17محمد عبدو جلطة489
ناجح273865محمد عبيد49014373
راسب18غائب 18محمد عثمان49114213
راسب18غائب 18محمد عدنان قاجو49211509
راسب0غائب محمد عساف 493609
راسب0غائب 0محمد عال بالسم49414561
راسب19غائب 19محمد عل49513174ً
راسب20غائب 20محمد علً قٌمة496
راسب16غائب 16محمد عمي قيمو49714284
راسب261945محمد عمار الحبال49813646
راسب212546محمد عواد49914406
راسب16غائب 16محمد عٌسى50013367
ناجح263460محمد غياث الدين الرفاعي50114516
راسب193251محمد غيث حبوبو50214099
راسب0غائب محمد فارس حسو503875
راسب0غائب محمد فارس سرمين50490071
راسب15غائب 15محمد فارس سرميني50590071
ناجح233861محمد فخري 50614274
راسب172441محمد فدعين50713336
راسب16غائب 16محمد فواز قندقج50822289ً
راسب192847محمد قميشو50914356
راسب173451محمد كرم الحريف51014288
راسب24غائب 24محمد مازن درويش511

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ

مدرس المقرر             رئيس اللجنة 

%22.87نسبة النجاح  عضو        عضو        عضو           امينة السر 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب172138محمد محمد أديب المحمد الحمو51210004
راسب173552محمد محمود51314465
راسب193857محمد مرىف سفاف51414536
راسب15غائب 15محمد مشعل515
راسب16غائب 16محمد مصطفى عل516ً
راسب262046محمد منار كرديش معراوي51714336
راسب0غائب 0محمد مٌزر شقفة51814526
راسب0غائب 0محمد نصرالدٌن ملحم51910008
راسب0غائب 0محمد نمور52014485
راسب153045محمد نور السقا52114083
راسب0غائب 0محمد نور الشواف52214617
راسب0غائب 0محمد نور النعسان52314513
راسب203151محمد نور سرميني52414603
ناجح274269محمد ىايل السموم52514472
راسب19غائب 19محمد وليد المصري52611160
راسب20غائب 20محمد ٌحٌى االحمد 527
راسب0غائب محمد ٌزٌد المل52890074ً
راسب203555محمود اركي52914558
راسب262551محمود الجمال53013745
ناجح254469محمود الخطيب53114575
راسب172138محمود الرحمون53214637
راسب17غائب 17محمود العموري53313065
راسب0غائب محمود المهاوش534763
ناجح245377محمود النجار53514413
راسب25غائب 25محمود شويك53611923
ناجح264571محمود عاقل53714699
راسب21غائب 21محمود عمي الحسن538545
ناجح273562محمود محنايو53914397
راسب17غائب 17محً الدٌن قبش54013757
ناجح274875مرح قندقجي54114641
راسب18غائب 18مرىف األسمر54211566
ناجح235477مرىف العمر 54314150

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ

مدرس المقرر             رئيس اللجنة 
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح244367مروان الباشات54414580
راسب0غائب 0مروة كردي 54513899
ناجح263662مصطفى الجابر54699984
راسب21غائب 21مصطفى الدهبان54713365
راسب25غائب 25مصطفى العزو54812120
ناجح225274مصطفى المحمد54914371
راسب0غائب 0مصطفى تميتي55014560
راسب22غائب 22مصطفى عبد الواحد55112782
راسب22غائب 22مصطفى ماردنمي55254
راسب252045مصطفى ناعم55314416
ناجح274471مصطفى ناقوح55414396
راسب18غائب 18مصطفى ناٌف555
راسب18غائب 18مصعب الشيخ موسى55645
راسب12غائب 12مضر الخلف557
راسب213253مطيع النجار55814412
ناجح263763مطيع دروبي55914629
راسب203959معاذ قدور56014107
راسب26غائب 26معتز اليمر56112224
راسب20غائب 20معتز كيوان 56212156
راسب0غائب معتصم باهلل القج56311347
ناجح204868معتصم باهلل الكمكل56414372
راسب213051معتصم باهلل مجحود56514159
ناجح235477معال الحسن56614492
راسب23غائب 23مقداد ديوب56711967
راسب232043مالك خالد56814249
ناجح263460مميم ترك56914549
راسب21غائب 21منذر الحاج قسوم570
ناجح253762منذر الخراط57114369
راسب21غائب 21منذر الشيحان57214097
ناجح204767منير الخميف57377771
ناجح265177مينا النعسان57414394
ناجح275178ميند ابو عمي57514392

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ
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كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب18غائب 18ميند الميباني57611716
راسب183654ميند سعد57714512
راسب182341ميند عمي السميمان57877772
راسب24غائب 24ميند يحيى عرب57912019
راسب183351موسى العباس58014443
راسب213152مؤمن العمي58177707
ناجح285381مؤمنو سفاف58214464
راسب0غائب مؤيد الحاج محمد58311603
راسب0غائب مؤيد الحسن  58413980
راسب16غائب 16مؤٌد الشاوي58544444
راسب20غائب 20مؤيد غنم586
راسب172946ميار الخميل58714338
راسب16غائب 16مٌسر مسطو الحلب58813409ً
ناجح284270نذير القدور58914430
راسب253257نصر ىرموش59014438
راسب182846نضال يوسف59114139
ناجح263965نوح سالوخو59214541
راسب252550نور الجويد59314550
ناجح204464نور الدور59414522
راسب242650نور الدين عميمو59514649
راسب173350نور الدين عيسى الشين 59699945
راسب213758ىادي جمعوط59714248
راسب203858ىاني االبراىيم59814344
راسب0غائب 0ىبة الصياح 599
راسب273057ىبو الحامد60014410
راسب263056ىبو العوير60114553
راسب253459ىبو فطوم60214366
راسب233558ىبو مرقا60314499
ناجح265278ىشام البكور60414417
راسب193857ىشام كردي60599973
راسب182644ىمام استنبولي60614497
راسب24غائب 24ىمام عبد المولى607114

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائب 0هوٌان الفرٌج60814534
راسب20غائب 20وائل العيسى60912006
راسب172845وائل المحمد الرجب61014455
راسب20غائب 20ودٌع محفوض61114451
راسب252045وسام عباس61214362
راسب133043وسام عبد الرحمن حسن61310002
راسب15غائب 15وضاح المنصور61413059
ناجح263864وليد صباغ61514469
راسب183048وليم السعد61614586
راسب20غائب 20وئام صارم61711859
راسب0غائب 0ٌارا كري61814680
راسب252752ياسر الديوب61914454
راسب183755ياسر قاسم62014212
ناجح235578ياسين احمد62114591
راسب23غائب 23ياسين فحمة62211756
راسب193049يامن سميمان62314546
راسب162642يامن كنجو62414596
ناجح253560يحيى ابراىيم62514584
راسب22غائب 22يحيى االمير62614230
راسب20غائب 20يحيى عرفة62712472
راسب212748يحيى مينا62814390
راسب24غائب 24يزن الشعبان62912207
ناجح244569يزن عبد اهلل63014557
راسب15غائب 15ٌوسف ابراهٌم63113384
راسب16غائب 16يوسف اإلبراىيم63213540
راسب262753يوسف جبالوي63314556
راسب23غائب 23يوسف جنيات63412302
راسب242751يوسف يوسف63514358
راسب15غائب 15ٌونس عوٌل63613285

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.   أ

مدرس المقرر             رئيس اللجنة 

%22.87نسبة النجاح  عضو        عضو        عضو           امينة السر 


