
2016/2017الدورة االضافية  2نتائج مادة امراض الدواجن 

السنة الخامسة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

السنةالوضعت
الرقم

 الجامعي
وضع اسم الطالب

العملي
عالمة

 العملي
وضع 
النظري

عالمة 
النظري

النتيجةالمجموع

راسب20غائب20ابراىيم الرمضان112397
ناجح175572ابراىيم حمبي  212448
راسب0غائبابراىيم خميل312031
ناجح236184ابراىيم سمطان412391
راسب0غائباحمد االحمد الشيخ512103
ناجح125567احمد السموم612488
ناجح155570احمد المالش713997
راسب23غائب23احمد أسعد البكري813023
راسب18غائب18احمد خمف 912387
راسب24غائب24احمد عروق1012264
راسب0غائباحمد عمي مصطفى1113951
ناجح145266احمد مصطفى1212503
ناجح165571احمد يونس محمد1313968
ناجح175067اسماعيل عابدين1412443
ناجح195473االء  دوش1512590
ناجح145165انس كرد1612187
ناجح235073ايمان جميدان1712292
ناجح235073إياد الدباغ1812647
ناجح204666إياد قندقجي1912636
ناجح105161أحمد الصالح2014034
ناجح165672أحمد جمعة الفارس2114010
ناجح115869أحمد عبد اهلل الموسى2214004
راسب18غائب18أحمد عرعور239161
راسب0غائبأحمد محمد الطمب24209
ناجح215172أسامة بركات2512635
ناجح204767باسل البوش2612458
راسب23غائب23باسل الزامل2712211
راسب18غائب18بدران الحارون2811007
راسب22غائب22براء المسالمة2911700
ناجح205777بسمة جمال الدين3012604
راسب24غائب24بالل الشققي3112220
ناجح205878بالل شنتوت3212564
ناجح195170بياء الخيرو3312075
ناجح165470جياد عمر3412653

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة   

%99.04:نسبة النجاح  عضو   عضو   عضو     امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية  2نتائج مادة امراض الدواجن 

السنة الخامسة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

راسب18غائب18حسان داوود356920
ناجح194867حسين سفاف3612434
راسب0غائبحسين سمقيني3712628
ناجح205373حنا المسيحي3812151
راسب19غائب19خالد الصميبي399019
ناجح125567خالد العساف4012267
ناجح165369خالد سمطان4112399
ناجح175471خالد مسمم4212497
راسب22غائب22خمدون جمال4312651
ناجح225476خمدون قاشوش4412415
ناجح165773دانيو جمعو4512306
ناجح205171راما حسبات4613998
ناجح235477ربيع قيطاز4712483
ناجح145569رىام الشيحاوي4812272
ناجح105767زكي نجار49365
ناجح125466زيد الجندلي5013986
راسب23غائب23سامي صوان5112501
ناجح225375سحر الشيخ5211912
ناجح215374سعاد الحكواتي5312627
راسب24غائب24سعد الدين السريحيني5410842
ناجح225375سعيد المحمد5512518
راسب21غائب21سميم القشمق5611806
راسب18غائب18سميمان اليونس5710404
ناجح265177سمر فخري5812571
راسب4444شادي وردة5912165
ناجح226587شجاع شمس الدين6012480
ناجح166682صفوان البسيريني6112545
راسب27633صفوح الصمودي6212444
ناجح175168ضحى النوير6312625
ناجح185775ضحى شقفة6412568
ناجح255681ضياء الدين الشعبان6512460
ناجح205676طارق ابراىيم6612193
راسب24غائب24طالب الرمضان6712058
ناجح245579طالل دخيل اوسو6813969
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ناجح195372عائشة مصيجة6913028
راسب18غائب18عبد االلو الحمواني7012350
راسب22غائب22عبد الرحمن حبابة7112123
ناجح205878عبد الرحمن عتو7212364
ناجح144862عبد الرحمن فحمة7312419
راسب19غائب19عبد الرحيم محمو749475
راسب0غائبعبد الغفور العموش759642
ناجح146074عبد القادر ماجد حويج7614000
ناجح195372عبد الكريم بوظان7712577
راسب17غائب17عبد الكريم كحموس7811271
ناجح235982عبد اهلل الجم7912190
ناجح145367عبد اهلل الحبش8012357
ناجح175370عبد اهلل المحمود العمر8112437
ناجح226385عبد اهلل النكدلي8212319
راسب21غائب21عبد اهلل خيارة 8311101
ناجح176380عبد اهلل عبد الكريم8413972
ناجح205575عبد المسيح جرجس8512324
ناجح165672عبد المنعم سبسبي8612358
راسب20غائب20عبد اليادي الخضر8710700
ناجح215879عصام قاقات8812380
ناجح225779عمي عمر األحمد8913937
راسب5353عماد الياسين9012021
ناجح256186(فرنسي)عماد حجازي 9112256
ناجح175976عمار تميالت9212414
راسب19غائب19عمار ثمجة9312502
ناجح225779عمر االسعد9412372
ناجح195675عمر العمواني9512563
ناجح215576عمر القدور9612510
راسب21غائب21عمر سراقبي9710788
ناجح245781عمر يوسفان الدالي9812543
ناجح235275عيد االبراىيم9912432
راسب23غائب23عيد شاىين10012517
ناجح225779عوني عمي قنا10112550
ناجح145569فراس العبود10212136
ناجح226082قصي العوض10312576
ناجح205676قصي محمد الخميس10413947

مصدق عميد الكلية 

د محمد الفاضل. أ

مدرس المقرر       رئيس اللجنة   

%99.04:نسبة النجاح  عضو   عضو   عضو     امينة السر 



2016/2017الدورة االضافية  2نتائج مادة امراض الدواجن 

السنة الخامسة

كلية الطب البيطري 

شعبة االمتحانات

ناجح175370لطوف الناشف10514031
ناجح196584لينا الكردي10612354
ناجح164561مالك الياسين10714023
راسب23غائب23ماىر قصا باشي10811929
راسب21غائب21متى عديره10912208
ناجح275683مجد شعار11012393
ناجح145367محمد الجيجاوي11112640
ناجح235376محمد الحاج زين11212371
ناجح245781محمد الصفوة11312541
ناجح245781محمد باىر شقفة11412407
ناجح145569محمد سبسبي11513488
ناجح125769محمد عساف11612110
راسب0غائبمحمد عمي قطان11712610
ناجح126577محمد عمار الكيال11812559
ناجح265783محمد فائز الطباع11912421
ناجح245478محمد كمول12012648
ناجح235881محمد ميدي عتيق12112057
ناجح265682محمود ابو الدان12212531
راسب0غائبمحمود البدران123142
راسب25غائب25محمود شققي12412585
ناجح204666مسعف زكية12512395
ناجح125567مصطفى الغزي12612234
ناجح224870مصطفى محمود12712048
ناجح175572معاذ الوتار12812465
ناجح175572منار القسي12912656
ناجح185573منصور لطفي13012373
راسب0غائبميدي الخالد1319124
ناجح175673ميند حسامو13211955
ناجح125668موسى عوكان13312005
راسب0غائبناصر جوىرة1348653
ناجح195574نجم النجم13511981
ناجح205171نسرين الشققي13612639
ناجح144963نسيم اصطيمة13712327
ناجح245579ىاني عبود13812274
ناجح195675وائل حسن13913421
ناجح126577وائل طنبر14012626
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راسب19غائب19وائل مالك1418912
راسب0غائبوسيم الحمقي14211957
ناجح235275ياسر برام14312514
راسب17غائب17يحيى األحمد1449469
ناجح185270يحيى قنوت14512053
ناجح165369يحيى مرقا14612594
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