
2016/2017الدورة االضافية  نتائج مادة صحة البان 

السنة الرابعة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
النتيجةالمجموععالمة النظريوضع النظريعالمة العملي

راسب9غائب9ابراىيم كزعور111068
ناجح1150.562احمد البارودي212689
ناجح175471احمد الصوص312798
ناجح2150.572احمد الفاعل412984
ناجح1252.565احمد أركي512473
راسب13غائب13احمد خميل عمي614011
ناجح125466احمد عبد الخالق712708
ناجح125870احمد قشاش813486
راسب15.538.554اسامة االحمد912512
راسب11غائب11انور ابراهيم1011809
راسب27غائب27ايناس مسطو1111208
ناجح125466إياد السنكري1212289
راسب16غائب16أحمد ضبعان1311629
راسب18غائب18أحمد عبدو1410754
ناجح1253.566أسامة الحجازي1512454
راسب19غائب19أنس بنات1610741
راسب0غائبأويس محمد عمي1710834
راسب22غائب22بدران الحارون1811007
ناجح165571بالل االشرم1912942
راسب19غائب19بيمان جاويش2011008
راسب0غائبتميم محي الدين2111409
ناجح105060جعفر قره محمد2212969
راسب15غائب15جياد زينو 2314006
راسب0غائبحاتم الشالل 24106
راسب18غائب18حسن مالش 2512093
راسب14غائب14حسين الريمة2610589
راسب0غائبحسين الهندي 27299
راسب28غائب28حسين محب الدين 2811146
راسب104555حمزه حمراء2912864
راسب16غائب16خالد الشيخ3010756
راسب26غائب26خالد الكماري3110847
راسب26غائب26خالد المحمل3210935
راسب10غائب10خليل ابراهيم33
راسب13غائب13دلشاه أمين34
راسب24غائب24رشيد حمدوش3510652

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر     رئيس اللجنة 
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ناجح105262رمضان اليوسف3612059
ناجح11.55264روند عجي3712515
راسب134457ساجدة العافص3814036
راسب28غائب28سامح كوجان3911581
راسب15غائب15سميمان السميمان4010693
راسب0غائبسميمان كوجان4110777
ناجح105363سيامند حسين4212673
راسب11غائب11شادي الخمف43254
راسب14غائب14شادي زينة4410866
راسب12.546.559صييب السموم4513449
راسب15غائب14.5طارق سمطان اليجو46
راسب21غائب21طارق كنفش4710634
راسب19غائب19طو محمد4811693
ناجح18.554.573عامر عطورة4913454
راسب0غائبعبادة الجدعان50437
راسب25غائب25عبد الرحمن غزال5110922
راسب0غائبعبد الفتاح حسين االطالع5213994
ناجح11.55163عبد المطيف الغريب5312887
راسب15غائب14.5عبد اهلل النمر5412765
راسب14غائب14عبد الناصر األحمد55
راسب1040.551عبد الناصر قنبر5612469
ناجح225678عفراء مقداد5712779
ناجح16.554.571عال الشب5812991
راسب0غائبعلي الحسين الشامية 59239
راسب0غائبعلي حسين6013680
راسب0غائبعماد جانودي6111698
راسب11غائب11عماد شييد6211865
ناجح1250.563عماد ىيثم الياسين6312021
راسب10غائب10عمار صافيه6412622
راسب19غائب19عمر الغندور6511493
راسب22غائب22عمر دهمان6612331
راسب27غائب27عمر شوبك6710958
راسب0غائبعهد نوري الخضر68225
ناجح17.553.571غدير الجمعة6913453
ناجح105666فيد زعبيو داحول7012932
راسب0غائبكرم حسو71163
ناجح955.565لطوف الناشف7214031

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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راسب0غائبليندا البخاري73358
ناجح11.55365ماىر بريجاوي7412573
ناجح1553.569مايكل نوفل7512739
ناجح951.561مجد الشاميو7612778
ناجح184664محمد الحاج خميل7712544
ناجح1250.563محمد الدرويش7812616
راسب25غائب25محمد الرفاعي 7910971
راسب26غائب26محمد الصالح8010699
راسب0غائبمحمد الصالح8110554
راسب143751محمد الياسين8212729
راسب17غائب16.5محمد أحمد المحمد83628
راسب16غائب16محمد بدوي8411446
راسب0غائبمحمد حميد محمد85303
راسب22غائب22محمد خطاب8611058
راسب18غائب18محمد ربيع التيزيني8711718
راسب0غائبمحمد سرستاني8812160
ناجح1349.563محمد سكر89163
راسب21غائب21محمد ضياء البكور 9011117
ناجح15.550.566محمد منير عرواني9112566
راسب16غائب15.5محمود الحمد9212782
ناجح155772مرىف مشعمجي9313006
راسب154156مسرة ابراىيم الياسين9412634
راسب17غائب17مصطفى االبوحسن الجبمي 9511395
راسب28غائب28مصطفى نجار 9610955
راسب16غائب16مضر الدبيات9712179
ناجح175067معاذ عيان9812770
راسب24غائب24معتز ياسين دالي 9911164
راسب16غائب16معتصم الديري10011789
راسب24غائب24ميدي الفاضل 10111482
راسب26غائب26مؤمن ناعم10210789
راسب1342.556مياده عبيدو10312268
ناجح125769ميس سوتل10412791
ناجح1249.562نور الدين الدوش الدنكي10513487
راسب1036.547نوف الخميف10612312
راسب0غائبىاجرالحكيم10711661
راسب21غائب21ىادي العباس10810803
راسب17.54159ىدى حمدان الظاىر10913999

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ
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راسب0غائبىوزان عبد الوىاب عبد اهلل11011559
ناجح16.555.572ىيا المكاري11112996
ناجح16.55067ىيفاء السيد11212579
ناجح18.54564والء حبوش11312962
ناجح105464يونس الحمزاوي 11411053
راسب9غائب9يونس حمزاوي115

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل.أ

مدرس المقرر     رئيس اللجنة 

%86.96: نسبة النجاح عضو     عضو      عضو        امينة السر 


