
2017/2018الفصل االول  نتائج مادة بيولوجيا جزيئية

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظريعالمة العملي

راسب0غائب ابراىيم  تميتي 122268
راسب15غائب 15ابراىيم الخابور212178
راسب92029ابراىيم الدرويش313345
ناجح145670ابراىيـ السمـو414246
راسب203555ابراىيـ الشعيب513887
راسب13غائب 13ابراىيم الضيف6851
راسب92938ابراىيم العيدان799971
راسب143549ابراىيـ المصري877779
راسب0غائب ابراىيـ أبي عيشة914144
راسب0غائب ابراىيـ عبد الرحمف الحسيف1013981
راسب10غائب 10ابراىيم كروما1112572
راسب0غائب احمد االفيوني1213408
راسب0غائب احمد الحمدالفرات 13
راسب9غائب 9احمد الشحود1414066
ناجح184967احمد الشمالي1513855
راسب0غائب احمد المسعودالفرات16
راسب0غائب احمد أبي حمـو1714155
راسب153146احمد بظ1813567
راسب10غائب 10احمد دكرلي1913056
راسب0غائب احمد ضفار2013061
راسب19غائب 19احمد عمر طرن2113258
راسب174158احمد وىبي2213905
ناجح185169اسراء سعيد2314134
راسب92736اكـر صباغ2413051
راسب10غائب 10الحسن سالمو2511671
راسب0غائب الزىراء المشنوق2613850
راسب0غائب العابد مؤنس حمراء2790035
راسب13غائب 13المعتصـ باهلل شحود2813583
راسب0غائب المنيل شيخ2913830
راسب18غائب 18امجد البوشي عدي3013257
راسب15غائب 15امير سالمو3112320
راسب10غائب 10انس الخطاب32921
راسب0غائب انس ترك3313241
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د محمد فاضل.أ
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ناجح224466انس صواف3413338
راسب18غائب 18اياد كاسوحةػػػػػػػػ35
راسب0غائب ايمان الطيش3611134
راسب9غائب 9ايمن الشبمي37965
راسب9غائب 9اينمار كورية38948
راسب0غائب اييم عيسى3913334
راسب124052إبراىيـ العثماف4013543
راسب0غائب إبراىيم يوسف محمد4190004
راسب0غائب إدوارد عيسى4213701
راسب124759إسماعيؿ خميؿ4313498
راسب0غائب أحمد الجاسم4413907
راسب19غائب 19أحمد الجراد4512376
راسب0غائب أحمد الحميدي46977
راسب0غائب أحمد السراقبي4713872
راسب0غائب أحمد الصالح4813188
راسب0غائب أحمد العمر4913622
راسب0غائب أحمد سالمة5013526
راسب0غائب أحمد شاكر5113866
ناجح185169أحمد عسكر الرجب5288885
راسب9غائب 9أحمد عمي العمران53
راسب0غائب أحمد غبشة5413603
راسب9غائب 9أحمد كيالني5513073
راسب12غائب 12أحمد محمد الشويخ5613699
راسب0غائب أحمد مطر المحمد57266
راسب0غائب أحمد موصمي5813826
راسب3030أحمد نمر5914161
راسب0غائب أحمد وليكا6013841
راسب0غائب أسامة الحموي6113727
راسب202949أسامة شكوه6277775
راسب0غائب أسماء البرازي6313185
راسب0غائب أشرف دكدك6413805
راسب12غائب 12أصيد قره جينـ6513497
راسب0غائب أكاد الحكيـ6614235
راسب0غائب أمجد حداد6713366
راسب11غائب 11أمجد سميـ حداد68
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راسب132437أمجد عسكر6914272
راسب124254أمير البوش7014225
راسب0غائب أنس الحالق7113545
راسب0غائب أنس شيخ صبح7213858
راسب3535أياد كاسوحة7313728
راسب0غائب أيمن إبراىيم اليويدي7490008
راسب0غائب أييم منصور7513377
راسب0غائب أيوب العبد اهلل 7613471
راسب0غائب آالء غزالة الشعار7713261
راسب0غائب باسؿ حداد7814227
راسب14غائب 14باسؿ كنعاف7914184
راسب134558براء ابراىيـ8077715
راسب0غائب براء النبياني8113412
راسب0غائب براءة مشيور8213825
راسب0غائب بشار درغام8313510
راسب0غائب بشر صباغ8413878
راسب0غائب بشر عبد الكريم عبد الكريم8590010
راسب122739بالؿ الخرط8614209
راسب15غائب 15بالل الخطيب8713319
راسب9غائب 9بالؿ الشامية 8813859
راسب0غائب بالؿ برغوث8914291
راسب14غائب 14بيان اركي 9022274
راسب15غائب 15بياف االحمد9144449
راسب0غائب تامر الكردي9213875
راسب14غائب 14جعفر ابراىيـ9313104
راسب9غائب 9جمعة حميد94943
راسب162137جوزيؼ الشامي9514254
راسب10غائب 10حاـز الحسفالفرات96
راسب0غائب حبيب الديب9713280
ناجح213960حذيفة النيني9813660
راسب0غائب حسام الدين عمي الشواخ9990013
راسب0غائب حسام الكوجك10012008
ناجح115566حساـ حسف10188883
راسب0غائب حساـ مازف الشعار10213403
راسب0غائب حسان عمي فيد10390014
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راسب0غائب حسن الظاىر10413271
راسب101929حسف أبو أحمد10514232
راسب0غائب حسن جحا 10622275
راسب10غائب 10حسين اسعد10712009
راسب22غائب 21.5حسين الحج حمود10810
ناجح174966حسيف عمي االحمد10990017
راسب0غائب حمزة العميوي11013795
راسب0غائب حمزة المبابيدي11113451
راسب0غائب حمزة دىيمش11212433
راسب0غائب حمزة سالوسي11314267
راسب18غائب 18حمزة عبد القادر11413636
راسب11غائب 11حميد الحسين11513046
راسب0غائب حميد الحميد11612582
راسب123850خالد األخرس11713794
راسب0غائب خالد الشيوطالفرات118
راسب0غائب خالد الضعيف11913091
راسب164056خالد رضواف العثمانمي12014286
راسب0غائب خالد عمي العيد12190020
ناجح185169خالد محمد المصطفى 12213182
راسب0غائب خالد يحيى اليب12313416
راسب18غائب 18خضر ضفار12410894
راسب0غائب خضر مضحي أحمد حمدي حجي12590021
راسب13غائب 13خطاب خطاب12614282

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ

مدرس المقرر                     رئيس اللجنة 

عضو         عضو            عضو               امينة السر  %50:نسبة النجاح 



2017/2018الفصل االول  نتائج مادة بيولوجيا جزيئية

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح175067خطار صميبي12777700
راسب0غائب خميل عبد الكريم المسطو12890025
راسب9غائب 9دانياؿ عمي12913762
راسب143852دعاء شاكوؿ13013851
راسب0غائب دياال شعار13113152
راسب16غائب 16راغب عرفو13213315
ناجح204565رافع شيخ الغنامة13314048
راسب0غائب راكان زينو13413703
راسب15غائب 15رامي كالو13513353
راسب154358رائد المصري13614624
راسب4949رأفت النانو13714326
راسب14غائب 14ربيع كالو13813352
راسب0غائب رحيل عابد الموسى13990026
راسب0غائب رزق رستم14013389
راسب15غائب 15رضوان المدهلل14113159
راسب0غائب رىؼ العاصي14214178
راسب0غائب ريتشارد زياده14314138
راسب12غائب 12ريموف صبحة14413506
راسب0غائب زكريا يسين14513542
راسب0غائب زىر الدين حماده14612438
راسب18غائب 18زياد اليالل14712336
راسب0غائب زيد حسن الحسن14890029
راسب0غائب زيد قرواني14914300
راسب0غائب زيد مشعان15013877
راسب213051سارة الجدي15114182
راسب0غائب سالم اليدلة15213846
راسب0غائب سامر الينداوي15310548
راسب26غائب 26سامر دالل15413792
راسب13غائب 13سرور خمف15512677
راسب0غائب سعيد الشكري15614283
راسب10غائب 10سعيد المصري 15713499
راسب0غائب سعيد إبراىيم15813880
راسب0غائب سالم الكواممة15911746
راسب13غائب 13سميـ بواكـ16013086
ناجح214364سميـ وىبة16113410
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راسب9غائب 9سميمان عيسى162823
راسب0غائب سميمان مصطفى العمي الناصر16390031
راسب10غائب 10سميرة المصري164
راسب0غائب سيى العبد اهلل16513075
راسب0غائب سومر الحولي166815
راسب19غائب 19سومر محمي16713738
راسب0غائب شادي شفوؾ16814218
راسب0غائب شروق ميباش16913177
راسب16غائب 16شعالن زيدان17013733
راسب0غائب شفق قبالن17113423
راسب183755شيـ السيد17214179
راسب0غائب صالح المصمحالفرات 173
راسب11غائب 11صفوان عياش17412476
راسب174259صالح الديف كؼ الغزاؿ 17514588
راسب0غائب صييب الوتار17613883
راسب17غائب 17طارق الجندلي17713063
راسب0غائب طارؽ العز الديفالفرات178
راسب9غائب 9طارق المصري17913425
راسب0غائب طارؽ كمبوف18014085
راسب173855طالب شققي18113695
راسب0غائب طراد الرحيل18212403
راسب10غائب 10طالل كمبون18313593
راسب17غائب 17طمحة محمود اليونس المصري18490034
راسب174158طو احمد العمر18513665
راسب0غائب عامر حاجي عبد السالم18613277
راسب0غائب عامر عمي18713167
راسب9غائب 9عامر كزكز18813337
راسب0غائب عبادة البني18913189
راسب0غائب عبادة مصري19013681
راسب16غائب 16عبد االلو الدالل19113364
راسب114859عبد الجبارموسى باشا19213227
راسب0غائب عبد الحسيب كزكز19313378
راسب0غائب عبد الحكيم قنوت19413793
راسب0غائب عبد الحميد الخمؼالفرات 195
راسب0غائب عبد الحميد المنديل19613827
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راسب0غائب عبد الحميد حاج سعيد197315
ناجح145064عبد الخالؽ اإلدلبي19813668
راسب0غائب عبد الرحمف االسماعيؿالفرات199
ناجح205676عبد الرحمف الحراكي20013737
راسب0غائب عبد الرحمن السالم 201529
راسب114657عبد الرحمف السميماف20213310
ناجح215374عبد الرحمف اليويس20313546
راسب0غائب عبد الرحمن إبراىيم الشواخ20490037
راسب0غائب عبد الرحمن جمعة العمي20590038
ناجح204464عبد الرحمف دعدوش20613624
راسب0غائب عبد الرحمن سبكي20713054
راسب104858عبد الرحمن عرفة20813655
راسب20غائب 20عبد الرحمف عروانيالفرات209
راسب0غائب عبد الرحمن عمري21013638
راسب0غائب عبد الرحمن كزكز21113398
راسب9غائب 9عبد الرحمن كعيد21266
راسب0غائب عبد الرحمن كوجان21313246
راسب0غائب عبد الرحيم حمادة21412595
راسب144155عبد الرزاق عالف21513771
راسب0غائب عبد السالم بادي21613133
راسب0غائب عبد السالم معطي21711494
راسب0غائب عبد العزيز الجرف21813678
راسب9غائب 9عبد العزيز السكماني21913049
راسب0غائب عبد العزيز حموية22013186
راسب11غائب 11عبد العزيز مروان الحالق السقا22190039
راسب0غائب عبد الغني مبارك 22212507
راسب9غائب 9عبد الكريم البكور22313605
راسب10غائب 10عبد الكريـ الطيار22414049
راسب0غائب عبد الكريم بالن22513595
راسب17غائب 17عبد اهلل الحسين العوض22613769
راسب12غائب 12عبد اهلل الحموي22712523
راسب0غائب عبد اهلل الخضيرو22813382
راسب0غائب عبد اهلل الدياب22914132
راسب142741عبد اهلل الشاعر23014074
راسب0غائب عبد اهلل القاضي23113876
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راسب0غائب عبد اهلل المحيميد23214158
راسب10غائب 10عبد اهلل اليوسف23313095
راسب0غائب عبد اهلل أبو عراج23413557
راسب0غائب عبد اهلل بدوي23513372
راسب17غائب 17عبد اهلل جحا23611668
راسب15غائب 15عبد اهلل جدعان الحسين23712113
راسب0غائب عبد اهلل حاكمي23811526
راسب0غائب عبد اهلل خاني23914263
راسب102636عبد اهلل محمد24014223
راسب0غائب عبد اهلل محمود إسماعيل24190043
راسب0غائب عبد اهلل يوسف الفيد24290044
ناجح214869عبد المعيف عمره24314278
راسب153550عبد الممؾ دىيمش24414277
راسب0غائب عبد المنعم كيالني24514313
راسب10غائب 10عبد الناصر زكار24613161
راسب0غائب عبد الناصر ممدوح اليوسف24790046
راسب10غائب 10عبد النور سممان248
راسب103646عبد اليادي الحامض24914293
راسب0غائب عبد اليادي أبرش25013801
راسب0غائب عبد اليادي غبشة25114174
راسب20غائب 20عبد محسن الحسين25211828
راسب0غائب عبداهلل الشيخ عثمان25312603
راسب0غائب عبداهلل شحيدة254324
راسب15غائب 15عبيدة سراقبي 25522278
راسب132336عبيدة شحيمة25613042
راسب0غائب عبيدة عدي25713343
راسب0غائب عبيده الباكير25813215
راسب0غائب عثمان الجاسم25913288
راسب9غائب 9عدي ديب26013814
ناجح105464عرابي عروب26114220
راسب0غائب عالء الدين السيد26212446
راسب11غائب 11عالء الدين الشمالي263398
راسب19غائب 19عالء الدين صوان26411422
راسب0غائب عالء نصير26513706
راسب0غائب عمي الحسين26613600
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راسب0غائب عمي العمي26713894
راسب0غائب عمي حبقو26813222
راسب0غائب عمي طوبر26913166
راسب122638عمي كميب27088889
راسب0غائب عمي مجحود27114290
راسب0غائب عمي محمد المحمد27290053
راسب0غائب عمي ىنداوي27313240
راسب103141عمي ياسيف درويش27413641
راسب18غائب 18عميان العطاونة27512034
راسب0غائب عمار العبد اهلل27613854
راسب0غائب عمار النايف27713144
راسب0غائب عمار أيوب الكمة27890054
راسب13غائب 13عمار فخور27913131
ناجح145670عمر األخرس28013809
راسب0غائب عمر الحراكي28113422
راسب0غائب عمر الصمصام28213691
راسب12غائب 12عمر الطماس28314247
راسب124355عمر جنيد28413840
راسب0غائب عمر حمشو28513270
راسب20غائب 20عمر صابيع اإلبراىيم28613811
راسب16غائب 16عمر كزكز28713347
راسب10غائب 10غانم الدليمي288868
راسب0غائب غيث خمدون أبو ريشة28990055
راسب0غائب غيث محسن29013529
راسب11غائب 11غيث مخمف الموسى29190056
راسب0غائب فاطمة قشاش29214281
راسب0غائب فراس السراقبي29313873
راسب113243فراس المصطفى29413685
راسب11غائب 11فردوس رشيد29512933
راسب0غائب فرىاد احمد29613223
راسب0غائب فواز الحسن29713869
راسب0غائب فؤاد مصطفى29811546
راسب0غائب قاسم الشحادة29912580
راسب0غائب قصي الرطبي30014295
راسب0غائب قصي جاسم30112405

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة بيولوجيا جزيئية

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائب قصي حاج إسماعيل30213599
راسب0غائب كاتيا سمـو30314242
راسب0غائب كامل الشاىر304866
راسب0غائب كرم عبد النور30512422
ناجح195473كريم كفا30613176
ناجح194463كمال موسى باشا30713810
راسب0غائب كنده العيسى30813427
راسب9غائب 9لجين مصطفى30913496
راسب10غائب 10لؤي عبد الحميم 31022282
راسب0غائب ليفوف نصر رزوؽ31113946
راسب9غائب 9ماريوكربوج31213386
راسب0غائب مازف الداود31386
راسب14غائب 14مالك المنيخر314854
ناجح105868مالك شالش31513741
راسب10غائب 10مالك عمرين 31622283
راسب134154ماىر صميعي31713730
راسب0غائب مجد الدين ميند الزبدي31813362
راسب0غائب مجد بكري31913205
راسب0غائب محمد ابراىيم الحوري32013078
راسب114657محمد اسكندر أحمد32113098
راسب16غائب 16محمد اغيد االدلبي32212898
راسب0غائب محمد االحمد32312383
راسب0غائب محمد األحمد 324852
راسب0غائب محمد األقرعالفرات 325
راسب0غائب محمد البكار32612633
راسب0غائب محمد الجاسم327521
راسب4646محمد الجمطة32814129
راسب0غائب محمد الحسن32913275
راسب9غائب 9محمد الحسين33013753
راسب0غائب محمد الحسيف33112973
راسب0غائب محمد الحموي33213619
راسب0غائب محمد الحميد الحسن33313232
راسب0غائب محمد الخضر33413865
راسب16غائب 16محمد الخطيب33513114
راسب9غائب 9محمد السعيد33613428

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة بيولوجيا جزيئية

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائب محمد السموم33712552
راسب94453محمد الشيخ 33813979
راسب0غائب محمد الصابوني33913777
راسب92534محمد الصالح34014201
راسب122335محمد العطار34114072
راسب163551محمد العالوي34213253
راسب164359محمد العمي34314121
راسب0غائب محمد العوير34433333
راسب0غائب محمد الفارس34513331
راسب19غائب 19محمد الفقياء34612028
راسب0غائب محمد المسالمو34713276
راسب25غائب 25محمد النصر34814046
راسب0غائب محمد النيار34913162
راسب0غائب محمد الياشم35012505
راسب0غائب محمد الياسيف351218
راسب0غائب محمد اميف محمود35214152
راسب9غائب 9محمد امين يوسف35313129
راسب16غائب 16محمد ايمف أصفري35414141
ناجح125365محمد إبراىيم بيموان35590060
راسب0غائب محمد إىاب الضعيف35613204
راسب0غائب محمد أحمد فدعين35790061
راسب0غائب محمد أشرف اليزاع35813735
راسب0غائب محمد أمين النواف35922294
راسب0غائب محمد أنس يطقان36012347
راسب0غائب محمد تامر مندو36112546
راسب0غائب محمد تميم الحمادي36213555
راسب0غائب محمد توفيق كرامي36313833
راسب0غائب محمد جياد جمعة364332
راسب13غائب 13محمد جواش36513934
راسب0غائب محمد حاج اسعد36627999
راسب0غائب محمد حمد36712389
راسب13غائب 13محمد حمدان األشقر36813576
راسب0غائب محمد خاني36913906
راسب0غائب محمد خربوطمي370336
راسب113748محمد خوام37177701

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة بيولوجيا جزيئية

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائب محمد خير مرعي37214164
راسب123648محمد دىيمش37314609
راسب183553محمد رامز الحسف37414216
راسب0غائب محمد رشيد موسىالفرات 375
راسب0غائب محمد رضى الحاج حامد37613647
راسب20غائب 20محمد رياض عالوي37711678
راسب0غائب محمد سعيد 37813751
راسب5656محمد سكر37914302
راسب103040محمد شيخ السوؽ38014116
راسب18غائب 18محمد صالح الديف الصباغ38114055
راسب13غائب 13محمد طروية38213431
راسب16غائب 16محمد طوماني38313705
راسب0غائب محمد عايد العمي38490066
راسب0غائب محمد عباده عدي38513731
راسب124355محمد عبد الكريـ العثماف38614213
راسب171734محمد عبد اهلل عبد الخالؽ38713708
راسب27غائب 27محمد عبد الواحد38813563
راسب11غائب 11محمد عبدالرحمن38912632
راسب9غائب 9محمد عدنان القاسم390634
راسب0غائب محمد عدنان قاجو39111509
راسب21غائب 20.5محمد عسكر39212406
ناجح134861محمد عالؼ39377776
راسب0غائب محمد عمي39413174
راسب104757محمد عمي تالوي39513914
راسب11غائب 11محمد عمي قيمو39614284
راسب9غائب 9محمد عيسى39713367
راسب0غائب محمد عيسى39813045
راسب163450محمد فخري39914274
راسب94453محمد فدعيف40013336
ناجح95463محمد فرجاني40113671
راسب17غائب 17محمد فواز قندقجي 40222289
راسب0غائب محمد قربان بارودي40313813
راسب19غائب 19محمد مرجاوي40413283
ناجح125668محمد ممحـ فاعوري40514136
راسب0غائب محمد ميدي فاضل40613709

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة بيولوجيا جزيئية

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب134053محمد نجـ عموش40713604
راسب0غائب محمد نكارة40811602
راسب143549محمد نور الديف40914059
راسب0غائب محمد نور الدين خميف41013863
راسب0غائب محمد نور الدين سميمان41190072
راسب14غائب 14محمد نور السقا41213236
راسب103242محمد نور الشامي41313357
راسب0غائب محمد نور حوا41413644
راسب9غائب 9محمد ىدروش41513321
راسب17غائب 17محمدوليد المصري41611160
راسب10غائب 10محمود الزعيم417
ناجح105060محمود السطوؼ41814100
راسب9غائب 9محمود العموري41913065
راسب10غائب 10محمود المياوش420763
راسب0غائب محمود حاكمي42122296
راسب18غائب 18محمود خالد42212229
راسب0غائب محمود رضوان42313291
ناجح184765محمود لطفي42414115
راسب0غائب مرح بريش42513592
راسب20غائب 20مروان مروان42613302
راسب0غائب مروة موصمي كردي42713899
راسب13غائب 13مصطفى الدىبان42813365
راسب16غائب 16مصطفى الطيش42912606
راسب15غائب 15مصطفى العزو43012120
راسب13غائب 13مصطفى طالعالفرات431
راسب21غائب 21مصطفى عمر43211676
راسب9غائب 9مصطفى يحيى رجب43313426
راسب0غائب مصعب الشيخ موسى434571
راسب19غائب 19مصعب شمس الدين43512623
راسب23غائب 23معتز اليمر43612224
راسب0غائب معتصم باهلل القج43711347
راسب9غائب 9معتصـ باهلل مجحود43814158
راسب0غائب معد محمود الشالش43990077
راسب0غائب مقداد عيسى 44022292
راسب144256مقيـ العمي44114264

مصدق عميد الكلية 

د محمد فاضل.أ
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2017/2018الفصل االول  نتائج مادة بيولوجيا جزيئية

السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب0غائب مالؾ خالد44214249
راسب0غائب مميم ابراىيم44313417
ناجح195978مميـ طقـ44414165
ناجح125466منار سمطاف44513785
راسب133144منذر الشيحاف44614097
راسب0غائب منير قمعة جي44713418
راسب0غائب ميند عمي السمسمان44890080
راسب23غائب 23ميند محمد السمير44990081
راسب18غائب 18ميند يحيى عرب45012019
راسب0غائب موسى الدندل45113293
راسب15غائب 15موفق الدقاق45213206
راسب94453مؤمف العمي45377707
راسب18غائب 18مؤيد الحاج محمد45411702
راسب9غائب 9مؤيد الدعاس45513263
راسب10غائب 10مؤيد الشاوي45644444
راسب0غائب مؤيد جواش45713136
راسب12غائب 12مياد عبد العزيز ىنداوي45890082
راسب16غائب 16ميسر مسطو الحمبي45913409
راسب113849ميشيؿ الطرشة46014207
راسب0غائب ناصر المحمد اليونس46113836
ناجح204060نايؼ عدناف محمد عمي46214224
ناجح105161نبيؿ الياللي46313402
راسب0غائب نجيب الطراف46410781
راسب0غائب نشأت خمف46513838
راسب0غائب نصر نضاؿ ىرموش46614279
راسب11غائب 11نوار أراكيل46713598
ناجح115162نورس خالد46888882
راسب0غائب نيجرفان عمي 469238
راسب17غائب 17ىادي السقا47013379
راسب93342ىادي جمعوط47114248
راسب0غائب ىاني كرامي47213852
راسب17غائب 17ىبة الصياح47390085
راسب0غائب ىبة اهلل أشرؼ47414173
راسب0غائب ىبة زمـز47514092
راسب10غائب 10ىبو الخالد476

مصدق عميد الكلية 
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السنة االولى

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب184058ىشاـ يوسؼ الكردي47799973
راسب0غائب ىال الشامي47813860
راسب0غائب ىماـ الحاج احمد47914258
راسب0غائب ىمام حج نعسان48013868
راسب9غائب 9ىماـ عبد المولى48144442
راسب24غائب 24ىند السعدي48213211
راسب0غائب وضاح المنصور48313059
ناجح115162وليد درويش48414051
راسب25غائب 25وئام صارم48511859
راسب223456ياسر فاخوري48613198
راسب93948ياسر قاسـ48714212
راسب18غائب 18ياسين فحمة48811756
راسب0غائب يامن خشان489105
راسب9غائب 9يحيى االمير49014230
راسب0غائب يحيى العبود49113140
راسب0غائب يحيى عرفة49212472
راسب18غائب 18يزن الشعبان49312207
راسب0غائب يزن العبد الرزاق49413138
راسب18غائب 18يزن العمي49511677
راسب0غائب يمان الحسيان49613096
راسب10غائب 10يوسف االبراىيم49713384
راسب9غائب 9يوسف اإلبراىيم49813540
راسب0غائب يوسف العبيد49913424
راسب0غائب يوسف أحمد العيد50090091
راسب15غائب 15يوسف جنيات50112302
راسب10غائب 10يوسف سميدر502
ناجح185169يوسؼ كسـ 50399923
راسب101020يوسؼ محمود مصطفى50490093
راسب0غائب يونس عويل50513285
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