
2017/2018الفصل االول   نتائج مادة احياء دقيقة خاص 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع العملياسم الطالب

عالمة
 العملي

النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظري

راسب183755ابراىيم االحمد112401

راسب183755ابراىيم األعرج213375

راسب15غائب 15ابراىيم النحاس312404

راسب143751ابراىيم حنظل413267

راسب94453ابراىيم عبداهلل الحسين513985

راسب18غائب 18ابراىيم كاسوحة612282

ناجح184462احمد ابراىيم713071

راسب92736احمد الجمال813119

راسب112233احمد الحامض912975

راسب0غائب احمد الحسين1012831

ناجح265278احمد الخويمد1113145

راسب17غائب 17احمد السموم1213318

راسب0غائب احمد الضاىر1311461

راسب113243احمد العبد اهلل الشيخ1413313

راسب11غائب 11احمد الفرخ1512947

راسب14غائب 14احمد المالش 16172

ناجح174461احمد الموسى1713303

راسب144458احمد بوسطو جي1813392

راسب0غائب احمد زطيمة1911978

راسب213758احمد عميوي2013281

راسب9غائب 9احمد نور نخمة2113284

راسب14غائب 14اراس محمد2212194

راسب183856اسامو حماده2313089

راسب21غائب 21الحسن أسعد 2411236

راسب94453الخطاب يونس2514312

راسب92231المعتصم باهلل الممموك2613200

راسب15غائب 15الميند شامي2712504

راسب162844امجد محمد2813082

راسب93342انس ازىر2912730

راسب18غائب 18انس البكري3012467

راسب93140انس الشيخ خالد3113109

راسب93948انس الصالح3213069

راسب154459اياد عبد المطيف3313155

راسب182947أحمد الدادا3413376

راسب0غائب أحمد الصالح3514034

راسب0غائب أحمد الموسى3614004

راسب15غائب 15أحمد سييل االبراىيم37214

راسب123547أحمد عمي المصطفى3813951

راسب19غائب 19أحمد مشاتي39319

راسب0غائب أمير المحمد4011849

مصدق عميد البكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 

%16.67:نسبة النجاح  عضو  عضو   عضو    عضو    امينة السر 



2017/2018الفصل االول   نتائج مادة احياء دقيقة خاص 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب16غائب 16أويس محمد عمي4110834

راسب144155أيمن العبد اهلل4213044

راسب15غائب 15أيمن عمواني4313885

راسب9غائب 9آالء الفرحان44499

راسب16غائب 16باسل الفرج4513973

راسب142943باسل عرواني4613208

راسب15غائب 15باسل قصاب4713415

راسب143953بتول ابراىيم الياسين4812786

راسب94453بدر الدرويش4999987

راسب163046بديع المراد5013305

راسب17غائب 17برىان الدين حجازية5111819

راسب162945بسام الحنبظمي5213406

راسب18غائب 18بشار إبراىيم5310549

راسب18غائب 18بشير جاجة5410537

راسب142943بشير سالمة العمر5513481

راسب144256بالل الحسون5613201

مصدق عميد البكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   نتائج مادة احياء دقيقة خاص 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب124759بالل اليويس5713290

راسب143650بالل أبو الفقراء5813895

راسب0غائب بنيامين اليوسف 5911881

راسب193352تمام بابولي6013333

راسب17غائب 17تميم محي الدين6111409

راسب20غائب 20جمال الفيومي6211735

راسب0غائب جياد زينو6314006

راسب132033جوني حصني6412921

راسب94453حازم الجشعم6513944

راسب133144حذيفة اليوسف6613165

راسب0غائب حذيفو النبيان6712829

راسب103545حذيفو شاغوري6813411

راسب91726حسام األسعد6914328

ناجح255580حسام الحاج خميل7013212

راسب133447حسام السموم7113295

ناجح224668حسان النحاس7213173

راسب133750حسان حوالو7313309

راسب20غائب 20حسن البرادعي7412464

راسب0غائب حسن الحمد 75330

راسب164157حسن القاسم7613132

راسب14غائب 14حسن المحمد الخميس7712192

راسب20غائب 20حسن طربوش 7811088

راسب23غائب 23حسين الصميبي7911044

راسب153651حسين العمي8013058

راسب163854حسين الوحش8113953

راسب9غائب 9حسين يوسف8212745

راسب142640حكم مرعي8314678

راسب15غائب 15حكمت الخطيب8412239

راسب94958حمدي النشار8512960

راسب133245حمزة بدوي8613157

راسب18غائب 18حميد خطاف البرىو 8711431

راسب93948خالد االسود8813213

راسب13غائب 13خالد الحسين8912420

راسب17غائب 17خالد الشيخ9010756

راسب22غائب 22خالد المحمل9110935

راسب93342خالد شربوطمي9213163

راسب114253خالد صبره9312777

مصدق عميد البكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   نتائج مادة احياء دقيقة خاص 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب15غائب 15خالد عزو9412598

راسب104454خالد كبيسي9513485

راسب113445خمدون االحمد9613083

راسب93039دحام فرج9713320

راسب11غائب 11دالل حاطوم9811495

راسب9غائب 9رائد المجمي9912964

راسب113344رضوان بركات10013112

راسب153954رغدة شيخ المكارة10113183

ناجح223961رنيم المنجد10213328

راسب163349ريان سفاف10313105

راسب114051زكريا عربو10413405

راسب0غائب زكي نجار105365

راسب18غائب 18زياد الحاج عثمان 10611062

راسب104151زيد محمد عامر10713017

راسب9غائب 9ساره الحمود الدرار10813963

ناجح195271ساره جاجو10912842

راسب93948سالم حورية11013226

راسب18غائب 18سالي اوضو باشي11112439

ناجح214162سامر عطار11213117

راسب0غائب سامي العكمة113332

راسب172542سميم سميم11412863

راسب164056سميمان االبراىيم11512728

راسب20غائب 20سميمان سميمان11610693

راسب20غائب 20شادي الخمف117254

راسب21غائب 21صالح نوح مصطفى11811637

راسب153651طارق الطيار11913125

راسب16723طارق الكبريتي12013397

راسب0غائب طارق حسن12110726

راسب93241طارق قزلباش12213341

راسب17غائب 17طارق كنفش12310634

راسب113647ظالل سفاف12413457

راسب183755عابد محمد اليوسف12514303

راسب21غائب 21عامر طالب12612526

راسب0غائب عبادة الجدعان127437

راسب123951عبادة سمطان12814301

راسب93039عباده ريس12913067

راسب15غائب 15عبد الجبار غزال منباز13013128
راسب123244عبد الحميد سفور13112478

راسب0غائب عبد الرحمن الزبدي13212601

راسب113647عبد الرحمن دغموش13313358

راسب11غائب 11عبد الرحمن غنام الحمو134441

مصدق عميد البكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   نتائج مادة احياء دقيقة خاص 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب112637عبد الرزاق القيطان13513053

راسب0غائب عبد العزيز جوخدار13616000

راسب173653عبد العزيز فخري13713127

راسب113950عبد الفتاح الالز13813322

راسب9غائب 9عبد الفتاح خاني13913356

راسب0غائب عبد القادر الحويج14014000

راسب123951عبد القادر الياسين14113307

راسب103444عبد الكريم الياسين14213202

راسب93342عبد الكريم سميمان العبد الرحمن14377711

راسب20غائب 20عبد اهلل البوشي14411548

راسب162440عبد اهلل العبد الرحمن14513420

راسب173956عبد اهلل حبو14613255

راسب151631عبد اهلل كويدر14713103

راسب24غائب 24عبد المنعم العثمان 14811692

راسب12غائب 12عبد المنعم كيالني14914313

راسب102838عبد اليادي عفريت15013239

راسب0غائب عبداهلل عمي عبد الكريم15113972

راسب164056عقيل الناصر15214038

راسب163248عالء جمال15313143

راسب19غائب 19عالء سميب15412114

راسب163551عمي الخميف15513256

راسب144256عمي الدروبي15614309

راسب0غائب عمي الشيخ ياسين15712881

راسب131730عمي العمي بن محمد 15813459

راسب142842عمي أحمد15912988

راسب20غائب 20عمي حنورة16011728

راسب21غائب 21عمي عساف16113233

راسب144357عمي عيسى16213299

راسب18غائب 18عمي منعم16311142

راسب153651عماد كشايا16413882

راسب24غائب 24عمار العموة16511730

راسب22غائب 22عمر االصفر16612587

راسب22غائب 22عمر العبسي القسي16712374

راسب203050عمر القشاش16813413

راسب123042عمر دلول الغنج16913160

راسب17غائب 17عمر دىمان17012331

راسب152439عمر شقفو17113394

راسب93746عمر قوقو17213244

راسب0غائب عيد نوري الخضر173225

راسب12غائب 12عواد محمد174

راسب14غائب 14عوض الحسين العوض 17512686

مصدق عميد البكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   نتائج مادة احياء دقيقة خاص 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب113546عيسى حداد17612920

راسب21غائب 21غياث الحمبي17713287

راسب9غائب 9غيث جندلي17812588

راسب143246فادي الحسين17913195

راسب122335فادي سعيد18013437

راسب143448فاطمة الزىراء غفير18113398

راسب12غائب 12فاطمة الشب دور182256

راسب92837فراس السموم18313234

راسب93544فرح غزال18412906

راسب143852فوزي الشيخ أحمد18513445

راسب104050قتيبة الشيخ عثمان18613154

ناجح134962قتيبة حجازي18713268

راسب11غائب 11قحطان سفيان الطو188379

راسب142943قصي جاسم18912957

راسب13غائب 13كالل المحيميد19013217

راسب15غائب 15كمال الدين توكل  19111632

راسب18غائب 18كمال النجم عزام 19211040

راسب23غائب 23لما دىبان19313170

راسب20غائب 20لمى ابو شاش19413207

راسب0غائب ليندا البخاري 19514044

راسب21غائب 21ماجد الحمود19611635

ناجح264268ماروكي حنٍا19713893

راسب114152ماىر ابو حبوش19813120

راسب0غائب مايكل زياده19912905

راسب93746مأمون كالح20013964

راسب113849مثنى العمي20114012

راسب21غائب 21مجد الخطاب 20211449

راسب18غائب 18مجد مغمومو20311159

راسب93847محسن فحمو20413929

ناجح204767محمد االبراىيم20513150

راسب153449محمد األحمد20613306

راسب154257محمد الحج عمي20712833

راسب94352محمد الحوراني20812928

راسب113344محمد الخالد20913080

راسب17غائب 17محمد الخطيب21013218

راسب10غائب 10محمد الرسمي21114028

راسب21غائب 21محمد السماعيل21211594

راسب143549محمد الشمالي21313990

راسب9غائب 9محمد الشيخ خميل21413137

راسب0غائب محمد الصالح بن عمي21510554

راسب11غائب 11محمد الصطوف21613237

مصدق عميد البكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   نتائج مادة احياء دقيقة خاص 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب13غائب 13محمد الصقار21713312

راسب93544محمد الطيار21813442

راسب19غائب 19محمد العثمان 21911227

راسب0غائب محمد المحمد22012700

راسب10غائب 10محمد اليويس22113349

راسب92332محمد امجد نديم22213910

راسب10غائب 10محمد امير اسماعيل22314001

راسب142943محمد امير نابمسي22413141

راسب15غائب 15محمد أسامة عسكر 22511943

راسب16غائب 16محمد بدوي 22611446

راسب13غائب 13محمد براء نوفل22713252

راسب143448محمد بشير العميوي22899917

راسب16غائب 16محمد حاج اسعد22927999

راسب21غائب 21محمد خموف23012990

راسب144155محمد زيدان23113373

راسب134053محمد سامر العزيوتي23213286

راسب20غائب 20محمد سامر حموم23313269

راسب16غائب 16محمد سامر شيء فار234258

راسب17غائب 17محمد سرستاني23512160

راسب23غائب 23محمد سواد الحمادي23613952

راسب0غائب محمد ضاىر23710599

راسب12غائب 12محمد طارق رستم23813930

راسب21غائب 21محمد طويمة23913106

راسب16غائب 16محمد عامر ابي سن24013156

راسب20غائب 20محمد عبد السالم24113048

راسب20غائب 20محمد عبداهلل الشيخ24213954

راسب93544محمد عبسي خربوطمي24314315

راسب21غائب 21محمد عرفة24410603

راسب93443محمد عيسى خزاعي24513052

راسب114152محمد غناج24613149

راسب21غائب 21محمد فادي العثمان24713355

راسب0غائب محمد فارس الجاسم24812663

راسب16غائب 16محمد فارس حسٍو24914029

راسب14غائب 14محمد فريج25012426

راسب17غائب 17محمد قتيبو النبيان25113335

ناجح164460محمد كزكز25213238

راسب18غائب 18محمد نداف25313229

راسب121325محمد نور الجابي25413308

راسب16غائب 16محمد نور العساف25513260

راسب12غائب 12محمد نور المحمد25612706

راسب162945محمد نور خفيف25713191

مصدق عميد البكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   نتائج مادة احياء دقيقة خاص 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب93443محمود الحاج حمود25813168

راسب122133محمود الدغيم25912974

راسب163349محمود الزبدي26013928

راسب11غائب 11محمود الزعيم261

راسب13غائب 13محمود السميمان26212695

راسب162844محمود الكامل26311618

راسب143448محمود الياسين26413300

راسب0غائب محمود شحادة26513490

راسب143549محمود مصيطف26613949

راسب173956مريم دبوس26713115

راسب143852مصطفى البارودي26813361

راسب0غائب مصطفى الحميدي26912734

راسب11غائب 11مصطفى الديري27013474

راسب93847مصطفى الشحنة27113225

راسب92029مصطفى الكالس الحمبي27213008

راسب19غائب 19مصطفى عمر27311676

راسب14غائب 14مصطفى عمرين27412351

راسب15غائب 15مصطفى نجار 27510955

راسب111526مصعب المنصور27613369

راسب16غائب 16مطيعو حمبي27712138

راسب0غائب معاذ الشيخ مرعي27812720

راسب93443معاذ رقيو27913264

راسب161834ممدوح ضاىر28013094

راسب154055منصور عباس28112803

ناجح204262منيل محمد28213439

راسب14غائب 14منى زيدان 283169

راسب18غائب 18ميند حوا 28411097

راسب17غائب 17مؤمن الشواف28512011

راسب12غائب 12مؤيد الحسن286839

راسب133447مؤيد ممحم28713102

راسب132740ميثم أدريس28812850

راسب183856ميالد كمثوم28913081

راسب203858ميمونة جواد29013296

راسب18غائب 18نبال الجوماني291201

راسب21غائب 21نجيب الطراف29210781

راسب153954نشوان السويحة29399916

راسب113647نضال حميد29413037

راسب153449نيال بطرس29512935

راسب19غائب 19نيمة النحاس29613203

ناجح114960نور الدين الحاجي29713311

راسب15غائب 15نور الدين عروب29813330

مصدق عميد البكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 
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2017/2018الفصل االول   نتائج مادة احياء دقيقة خاص 

السنة الثالثة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائب نيجرفان عمي 299238

راسب17غائب 17ىادي العباس30010803

راسب143650ىاني الشايب30113079

راسب0غائب ىايل الحاج نعسان 302352

راسب14غائب 14ىشام التالوي30311890

راسب153550ىال فرداوي30413329

راسب18غائب 18ىيام الشيخ305856

راسب9غائب 9وائل الحمصي30612790

راسب112940وائل العابد30713158

راسب92938وائل المصري30813470

راسب153045وائل عاشور30913064

راسب202848والء أبو عمو31013466

راسب142640وليد الخمف31114032

راسب20غائب 20ياسر الزيدان31211549

راسب153853ياسر الزين31313121

راسب163349ياسر بدران314263

راسب93443يحيى العمري31513066

راسب9غائب 9يحيى شكري31612697

راسب174158يسرى طعمو31713184

راسب92736يوسف الكنعان31813458

ناجح154762يوسف حيدر31912838

راسب13غائب 13يوسف عبد اهلل32012846

راسب133144يوسف عمران32112718

راسب9غائب 9يوسف كوجان32213108

راسب103040يونس الراشد32313326

مصدق عميد البكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر          رئيس اللجنة 
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